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IEVADAM.

1914. g. jūlijā uzliesmojušais lielais pasaules karš, — kura

centrā nostājās Vācija un Krievija, —
izsauca latvju tauta lielu

saviļņojumu. Karš notika mūsu māju durvju priekšā un vel

ar vācieti, par kuru rakstīts daudz baigu lappušu mūsu

vēsturē. Vācu baronu jūgu latvietis vēl sajuta savos

plecos, tādēļ karā pret Vāciju pacēlās visa latvju
tauta. Vācijas uzvārā katrs latvietis redzēja latviešu tautas neat-

vairāmu postu nākotnē. Ņemt aktīvu dalību šajā karā, sekmēt

Krievijas uzvāru, par to, daudz nedomājot, izšķīrās ikviens īsts

latvietis. Jau tīri instinktivi katrs nojauta, ka Krievijas uzvārās

gadījumā, arī mēs kaut ko mantosim; viss nepaliks, kā bijis, pa

vecam. Mazākais būs salaustas baronu privilēģijas un virskundzība

par mums. Skaidri bij saprotams, ka karš skārs tieši arī mūsu

zemi, ka vācietis tieksies pēc Kurzemes un Vidzemes, lai nostipri-
nātu savu varu Baltijas jūras piekrastē.

Kad ar pirmo mobilizāciju iesauktos brašos latvju rezervistus

iedalīja šeit formējamās divizijas, bija domājams, ka viņi paliks

te, mūsu pašu zemes aizsargu dienestam. Bet drīz vien kara ap-

stākļi prasīja viņu pārvešanu uz Rītpnisiju, kur patreiz noritēja
karstas kaujas. Tur, krievu armijas neveiksmēs lielum lielais

vairums krita, bez kādas nozīmes, vērības.

Bet pa tam ienaidnieks lauzās iekšā Kurzemē, tuvojās Jelgavai

un apdraudēja arī Rīgu. Šajā posta brīdī latvju sabiedrībā no-

brieda noteikta doma, ka dibināmas nacionālas kara spēka vie-

nības, kas cīnītos mūsu pašu zeme. Mūsu tautas un sa-

biedrības priekšstāvji — valsts domnieki J. Goldmanis, J. Zā-

lits, zv. adv. G. Ķempels, V. Zamuels, kap. Baltiņš v. c. ķērās

pie šīs idejas realizēšanas un, pieliekot visas pūles, cīnoties ar

dažādiem pretspēkiem, dabūja atļauju dibināt Latviešu strēl-

nieku bataljonus.
Strēlnieku dibinātājs J. Goldmanis kādreiz teica: „Lielu

sāpju laikā, lielu skumju naktī radās Latvju strēlnieku bataljoni.

Degošas mājas, izpostītas druvas, milzīgas rekvizicijas, bezgalī-

gas mobilizācijas, bēgļu plūdiem pilnie ceļi, — tie iezīmēja laik-

metu, kad latvju strēlnieku bataljoniem šūpļa kārti cirta. Bij

jāizšķiras, vai labāk cīņā doties, sargāt vēl neizpostīto dzimto
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zemi, aust jaunus audus latvju nākotnes karogā, jeb gļēvuļiem

būt, kas skatās tik apkārt, kur var briesmu brīdī paslēpties, vai

aizmukt. Vēsturiskā dzīves loze bij vilkta. Mēs izšķīrāmies par to,

ka labāk lepni krist, vai lepni celties, tik nemūžam vairs latvjiem

būt par tiem, ko citi kājām mīda".

„Pulcēj aties zem latviešu karogiem!" Šis sau-

ciens kā vētras brāzma pārlidoja mūsu zemi un atbalsojās arī

tālās Krievijas malās. Nolika darba rīkus vēl karā neiesauktais

strādnieks, apstājās Kurzemes bēglis Vidzemes lielceļā un visi

nāca atpakaļ uz Rīgu, stājās Latviešu bataljonos. Aiz Lielupes

stāvēja ienaidnieks un stiepa savas rokas pēc Rīgas; gaisā du-

nēja tuvais kara troksnis, bet latvju jaunatne plūda savos ba-

taljonos. Tā bija neliekuļota sajūsma, ar kuru latvju jaunekļi

iestājās bataljonos un tā bij neliekuļota sirsnība, ar kādu tauta

tos pavadīja karā. Kad pirmos brīvprātīgos izvadīja uz apmācības

vietu, —
tā bij sajūsmas pilna svētku diena. Visa latviskā Rīga

plūda uz Daugavmalu, kur pušķotas liellaivas gaidīja jaunos kara-

vīrus. Mūzikai un dziesmām skanot viņi aizbrauca uz apmācības

vietu. Tie bija neaizmirstamie tautas vienošanās, nacionālās paš-

apziņas un patritiskas pacilātības brīži.

Atsaucās arī mūsu virsnieki krievu armijā un pārnāca pār

jaundibinātos Latv. strēlnieku bataljonos. Viņi stājās jauno
strēlnieku priekšgalā, steigšus apmācīja tos nepieciešamās kara

zināšanās un, svarīgā brīdī, kad ienaidnieks sevišķi rosīgi sāka

rīkoties frontē, izgāja tam pretim un teica savu vārdu.

Pagājusi vesela gadu virkne no tām dienām, kad mūsu strēl-

nieki stāvēja Tīreļpurvā, pie Daugavas un „Nāves salā" sargu

vietās. Laiks apsedz daudz svarīgus notikumus atsevišķu cilvēku

un veselu tautu dzīvē, bet lielie latvju tautas pārbaudīšanas brīži

nedrīkst izgaist laika migla. Nav latvju mājas, nav dzimtas, kur

kādreiz vārds „latviešu strēlnieks" ar trīsošu sirdi nebūtu minēts,

jo tajās leģendārās cīņās cīnījās visa latvju tauta.

Še pasniegtās strēlnieku cīņas un dzīves epizodes, bieži vien,
rakstītas tieši kara laukā — tādēļ viņas ir vienkāršas, dzīvas un

patiesas.

Pagājušam cīņu dienām es veltu šīs lappuses.

AUTORS.

Rīgā, 1929. g.
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PULKVEDIS BRIEDIS

1. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku bataljona 1. rotas,
vēlāk 1. bataljona — beidzot pulka komandiers.

Bij. Vitebskas guberņa ir musu kara varoņa, pulkveža Brieža

dzimtene. Viņa tēvs agrāk dzīvoja Vidzemē, Katriņas draudzē un

Pulkvedis Briedis

1. Daugavgrīvas Latv. strēln. bataljona 1. rotas, vēlāk 1. ba-

taljona— beidzot pulka komandiers.

kā muižas mājas rentnieks pieredzējis visus klaušu laiku atlieku
grūtumus. Nevarēdams pildīt grūtos rentes kontraktus, Brieža
tēvs izceļoja uz Vitebskas guberņu. Svešumā bija lieli grūtumi;
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izpūlējās viņš dažādi, kamēr beidzot nopirka meža gabalu un

sāka līst līdumus. Kā līdumnieks, meža vidū uzcēla būdu un

uzsaka jaunu dzīvi. Apkārt gāzās koki un klājās līduma

dūmi, kur zemes būdā, pašā Jāņu rītā, 24. jūnijā 1888 g.

nāca pasaulē Fridrichs Briedis. (Pēc Latvijas atbrīvošanas kara,
novelkot Latvijas-Krievijas robežu, Brieža dzimtene palikusi Krie-

vijas pusē.)

Jau agrā bērnībā ātri iemācījās lasīt un vasarās, ganos ejot,

nevarēja atrauties no grāmatām. Liels bij viņa prieks, kad iestā-

jās Lavordes pagasta skolā. Vecāki dēlam neko negribēja liegt,

bet apstākļi līdumniekiem bija grūti. Pēc pagasta skolas, iestājās
Vitebska draudzes skolā, pēc tam Daugavpils pilsētas skolā. Vi-

sas skolas beidza ar uzslavu. Pilsētas skolā būdams, pasniedza

stundas, lai vecākiem atvieglotu pūles.
Beidza pilsētas skolu, bet tāļāk # skolā iet nebij iespē-

jas. 18 gadus vecais jauneklis izgāja dzīvē. Jaunais censonis

nebija apmierināts ar savu stāvokli. Nāca lūzumi viens pēc otra

un noveda Briedi pie tā, ka viņš gatavojās iestāties klosterī.

Kamēr nokārtojās iestāšanās formēlā puse, viņš brauca uz klo-

steri „Bielie Berega", — kurā bij nodomājis iestāties, —
lai jau

iepriekš iepazītos ar turienes dzīvi un likumiem. Klosteris pēc

viņa domām bij templis, kurā nemlt dzīves sārņi, kur var no-

doties cēlam darbam un šajā darbā izdaiļoties. Bet braucot uz

klosteri, netāļu no tā, ceļā pie kādas stacijas iekāpa vilcienā divi

mūki, kuri bij stipri iereibuši un neķitri sarunājās savā starpā.
Tas ļoti pārsteidza un līdz izmisumam apbēdināja nākamo muku

un dvēselē atkal nāca jauns lūzums. „Vai tad tiešām nekur

dzīve nav skaistuma? Vai tad arī šie cilvēki staigā to pašu

ceļu ,no kura es bēgu?" jautāja viņš sev. Kāds ass trieciens

tas bija viņa iedomai par šķīstību klostera sienās! Klosteri

neredzējis, viņš brauca atpakaļ. Ilgi izdomājās par nākamo dzīvi.

Skolā iet trūka līdzekļu. Nodomāja uz kroņa rēķina tikt mēr-

nieku skolā, to beigt un tad vēl tāļāk izglītoties. Sāka mācīties.

Te reiz pilsētā gadījās redzēt kadetu korpusa audzēkni, kurš

cēlā gaitā gāja pa ielu. „Ak, kamdēļ es nevaru būt kareivis!"

nodomāja. Toreiz vēl austrumos tikko beidzās Japānas kampaņa,
kur.: uz Briedi bija atstājusi savu iespaidu. Sadabūja grāma-

tas, mācījās un 1906. g. pavasari Orlas kadetu korpusā iztu-

rēja savvaļnieka eksāmenu. Ar lielām pūlēm sadabūja 15 rubļus
un nobrauca uz Pēterpili, lai iestātos junkurskolā. Vakantu vietu

bij nepilns simts, bet eksāmenu likt bija sabraukuši vairāk nekā

tūkstots. Eksāmeni vilkās ilgi, nauda izsīka un enerģija arī,
tomēr saņēma vēl pēdējos spēkus un — eksāmeniem beigas.
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Trīs dienas, gandrīz bez maizes kumosa, gaidīja eksāmenu komi-

sijas lēmumu un rezultāts bij tas, ka Briedis uzņemšanas pārbaudī-

jumus bija izturējis kā viens no labākiem.

Skolā viscaur labākais skolēns. Drīzi tika paaugstināts par

vecāko portupe junkuru. Jau skolā viņš bija pārliecināts, ka

virsniekam jābūt ar stipru gribu, kas var sev pavēlēt, par sevi

valdīt. Skolā to nemācīja, kas viņam izlikās par lielu trūkumu.

Te viņš izpalidzējās pats sev un attīstīja gribas spēkus. Gribas

spēku stiprināt sāka ar primitiviem līdzekļiem: vēstules saņemt
ir vispār interesanti un katris bez kavēšanās viņas uzplēš un lasa.

Bet kurš gan nepazīst tās ilgas, ar kādām jauneklis gaida vēstuli

no mīļas meitenes, kura jauneklim nereti ir viss, kuras dēļ tas

sapņo ar vaļējām acīm. Un, lūk, šādu vēstuli viņš trīs dienas

turēja redzamā vietā, lai ik brīžus varētu atcerēties, bet neuz-

plēsa.. Bij grūti, bet pārvarēja sevi, strādāja kā parasts. Tad

vēl. Zināmas reizes nedēļā atteicās no vismīļākām pusdienām,
lai gan veselīgam junkuram, pēc „Sokola" vingrošanas, ēstgriba

bija apskaužama. Un šie elementārie, uz ātru roku atrastie lī-

dzekļi panāca tik daudz, ka beidzot viņš sev bij spējīgs visu

ko pavēlēt un —
bez grūtībām. Viņam radās tā griba, ko pa-

rasti sauc par „dzelzs" gribu. Vēlāk viņš savu gribu vēl vairāk

norūdīja. Vēl kara laikā viņš studēja indiešu jogu mācības. Ar

pašiedvēsmi un gribu viņš vadīja sevi. (Pēc 8. marta ievainojuma,
kādā sarunā viņš izteicās, ka ar gribas spēku, zināmā mērā,

varot apturēt pārāku asins noplūšanu un veicināt ievainojuma

sadzīšanu).
Vēl junkurskolā būdams, Briedis apņēmās beigt augstāko

kara skolu
— kara akadēmiju. Lai iestātos kara akadēmijā, jābūt

zināmu laiku pulkā. 1009. g. beidza skolu un tika iedalīts

99. Ivangorodas pulkā.
Pulkā iestājoties, karavīra karjera jau viņam nāca līdzi. Pulkā

sevišķa komisija reiz par gadu izdod katram virsniekam atestāciju.
Pēc atestācijas virsniekam slepeni, vienā vārda, paziņoja komisijas
lēmumu. Lēmumi bij trejādi: ~apmierinošs", ~labs" un ievē-

rojams", un šis viens vārds jau bija virsnieka liktenis; tas spē-

lēja galveno lomu visā virsnieka karjerā. Atestācijas plašākie mo-

tivi tika turēti noslēpumā un paziņoti divizijas un augstākiem
štābiem. Jaunais podporučiks Briedis zeptembra mēnesi iestājās

pulkā un pēc trim mēnešiem, novembri, dabūja atestāciju ievē-

rojams". Tā jau bij garantija par nākamo karjeru. Un viņš šo

komisijas atsauksmi attaisnoja. Jau pirmā gadā pulkā, virsnieku

klubā, lasīja priekšlasījumu: ~Organizācija necieš improvizācijas".
Tas nebij skolnieka darbs, bet zinātniski filozofisks apcerējums
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par stratēģiju un kara mākslu. Šis darbs sacēla veselu senzaciju

virsnieku starpā. Darbs tika nosūtīts korpusa stabam, šī atzi-

nība pamudināja jauno podporučiku joprojām strādāt. Pulkā vi-

ņam vienmēr sekmējās. Piemēram tāds gadījums: 1910. g. bija
sacīkste uz godalgām šaušanā. Trīs godalgas bija. Briedis pa-

ņēma visas trīs šaušanā ar šauteni un tāpat, tajā pat dienā, ari

ar revolveri. Dabūja veselu kaudzi naudas. Tas pamudināja arī ci-

tus mācīties labi šaut. Otrā gadā visi jau šāva daudz labāk,

lai gan Briedis vienmēr ņēma pirmās godalgas.
Līdz 1912. g. atestācijā vienmēr Briedim tika atzīmēts: ievē-

rojams". 1912. g. viņu paaugstināja par poručiku un uzaicināja
nolasīt priekšlasījumu garnizona virsnieku klubā par tematu:

„Vācu kara taktikas pamatprincipi un varbūtējās kara kampaņas".

Šim darbam bij vēl lielāki panākumi, nekā pirmajam. To noklausī-

ties specieli ieradās augstākas militārpersonas. Pēc tam atestācijā

rakstīja: ~levērojams, ir cienīgs lai paaugstinātu par rotas ko-

mandieri pirms parastā laika." Tas ir kaut kas sevišķs, ja ievē-

rojam, ka miera laikos par rotas komandieri varēja būt tikai sā-

kot ar kapitana dienesta pakāpi. Tā arī 1912. g. viņš,kā po-

ručiks, tika iecelts par rotas komandieri un tai pašā laikā arī

par mācības komandas priekšnieku pie 25. divizijas.
1914. g. Briedis izturēja pie Viļņas kara apgabala štāba ie-

stāšanās eksāmenu kara akadēmijā, bet sākās karš un akadē-

mija bij jāatstāj. Viņu piekomandēja pie 25. divizijas štāba,

ar kuru, pirmā kara gada jūlijā, tas nobrauca kara laukā.

Ilgi tomēr viņam nepatīk palikt štāba dienestā, tādēļ pāriet iz-

lūkošanas nodaļā, kur kā izlūks pats ņem aktīvu dalību. Lai

atzīmētu viņu izlūkošanā, pievedīšu pavēles par apbalvojumiem:

~Divizijas priekšnieka ordinārs 99. Ivangorodas pulka poručiks
Briedis par nopelniem šinī karā tiek apbalvots ar sekošiem or-

deņiem: 4. šķiras Jura ordeni par to, ķa labprātīgi pats prasī-

jās uz bīstamu izlūkošanu un kad tāļākā virzīšanās ar viņa par-

tiju palika bīstama un neiespējama, viņš pārģērbās zemnieku

drēbēs un, dzīvību apdraudošos apstākļos, viens pats iekļuva ie-

naidnieka nometnē pie Volkoviškiem, no kurienes atveda ļoti vēr-

tīgus materiālus, par ienaidnieka stāvokli, kuri izrādījās par pil-

nīgi pareiziem, kad mūsu kara pulki gāja uzbrukumā, ar ko ie-

vērojami palīdzēja savai divizijai; ar Zelta zobenu par to, ka

17. augustā 1914. g. Tapianu rajonā izgāja ar saviem izlūkiem

cauri ienaidnieka sargu posteņiem un nokļuva ienaidnieka ra-

jonā kur nodzīvoja vairāk nekā dienu un nakti un pārveda
sīkas vērtīgas ziņas no ienaidnieka pozicijām, ar ko ievērojami

sekmēja tāļāku pareizu rīcību." Bez tam vēl Briedis apbalvots



Pulkveža Brieža personīgs uzmetums par izlūku gājienu uz Volkoviškiem 1914. g. 14. augustā.
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ar 4. šķiras Vladimira ordeni par kaujām 4. augustā 1914. g.;

ar IV. Annas ordeni ar uzrakstu: „Par drošsirdību", par kaujām

7. augustā 1914. gadā. Ar 2. armijas pavēli 1915. g. apbalvots

ar 3. šķiras Staņislava ordeni ar šķēpiem un lentām, par cīņām

pie Voļa-Šidlovskajas. Ar 5. armijas pavēli no 11. maijā 1915. g.

apbalvots ar 3. šķiras Annas ordeni ar šķēpiem un lentām.

Neskatoties uz labiem panākumiem un vispārējo cieņu, viņam
tomēr par maz likās darba divizijā. Radās jauna ideja — braukt

uz Oaliciju un dibināt partizāņu pulciņus. Bet divizijas štābs

neatlaida un pierunāja palikt turpat. Briedis paklausīja un palika

divizijā līdz 1915. g. jūlija mēnesim.

Jūlija mēnesī Briedis dabūja zināt, ka Latviešu bataljonu

idēja ir tuvu realizēšanai, tadeļ nodomāja braukt turp. Bija
vairāk nekā pārliecināts, ka divizijas štābs neatlaidīs, tādēļ ķērās

p'iz aplinkus ceļa. Jūlija mēneša beigās izdabūja no divizijas

priekšnieka atļauju braukt uz Armijas virspavēlnieka štābu. Štābā

ieradās 19. jūlijā; tur jau viņa vārds bija zināms. Pašreiz štābā

projekts par Latviešu strēlnieku bataljoniem bij nodots apstiprina-
nai. Briedis dabūja komandēšanas papīrus uz Latviešu ba-

taljoniem un brauca atpakaļ uz diviziju. Komandiers ļoti

noskuma, bet nevarēja nelaist Briedi uz Latv. bataljoniem. Bi-

jušo priekšnieku attiecības pret Briedi raksturo kaut šādas at-

sauksmes: 2. armijas štāba priekšnieks ģenerāls Sokovņins rak-

sta Briežam vēstulē: „Ļoti cienītais, Fridrich Andrejevič! Ar

lielāko prieku izlasīju avizēs par pirmām Latviešu bataljonu kri-

stībām, kur arī Jūsu vārds bij minēts. Esmu pārliecināts, ka Jūs
vienmēr būsiet tāds pats malacis, kādu es Jūs pazīstu. No sirds

noveļu Jums visu labāko. Spiežu roku". Kāds cits priekšnieks

pateicās virsniekam Briedim par labo mācības komandas apmā-
cību 25 divizijā, kura viņam pulkā devusi tik daudz labu spēku:

„Sveicinu Jus un no sirds vēlu, lai Dievs pasargā Jusu dārgo
dzīvību ,kura — es esmu pārliecināts —

daudz labuma atnesis

mūsu mīļai armijai un daudz posta nodarīs vāciešiem. Man

tagad pulkā daudz labu cilvēku,. pie kuriem skaidri redzams

virsnieka darbs. Ar skaidru garu dveš viss mans pulks.
Es redzu, ka Jūsu darbs nav pazudis par velti, kā/ lielais darbs

ir devis labus rezultātus; tas ienesis pulkā gara stipruma strāvu...

Kad es lasīju par pirmiem Latviešu bataljonu panākumiem, kur

gan Jūsu vārds nebij minēts, es biju pārliecināts, ka tur bez

Jums nevarēja iztikt. Izrādījās, ka es neesmu vīlies. No sirds

novēlu Jums sekmes nākotnē! Skūpstu Jūs". Tādas bij at-

sauksmes no kapaspēka nodaļām, kur agrāk strādājis Briedis.

Štābi viņu gribēja dabūt atpakaļ, bet parastā karjera Briedi ne-
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interesēja. Viņš rotu nemainīja ne pret ko. Ne bataljona ko-

mandiera amats, nedz štābs viņu neinteresēja; tur jūtami priekš-

raksti, kas zināmā mērā sasien rokas. Rota ir visdzīvākā armijas

daļa un vistuvāki stāv pretim ienaidniekam, ar rotu visbrivāki var

rīkoties.

Pārbraucis uz Latviešu bataljoniem, 1. augustā 1915. gadā,
—

kad tie tikko sāka formēties un pirmā partija bij nosūtīta

uz apmācības vietu, Briedis tūliņ ķērās pie strēlnieku apmācības.

Bataljoni formējās ātri, — ar lielu sajūsmu nāca uz tiem lat-

viešu jaunatne un dažās dienās pirmā bataljona skaits bij pilns.

Apmācība gāja drudžaini ātri un tomēr zistematiski un labi.

9. oktobri izgāja uz pozicijām. Vāci pie Plakanu ciema

izvirzīja uz āru savas pozicijās un, pārnākuši pār Misas upi,
sāka apcietināties šajā pusē. Briedis ar savu rotu uzglūnēja šīm

vācu pozicijām un sākot no 10.—26. oktobrim cītīgi novēroja
vācu darbību. Bij smalki un sīki viss novērots un 16. oktobri

izdabūja no korpusa štāba atļauju izsist vāciešus no jaunām po-

zicijām. Divizijas komandiers no sākuma brīdināja, ka vāciešu

esot daudz un cīņā iet riskanti, bet Briedis visu izskaidroja un

komandieri pārliecināja, piebilsdams: „Un kas tad gan ir priekš
mūsu rotas viens vācu bataljons!" Un komandiers atļāva. 16. ok-

tobra nāktī gāja uzbrukumā. „Kad mēs ar Briedi ejam uzbru-

kumā", stāstīja pašapzinīgi strēlnieki, „tad pārsteigumi nenāk, jo
viss tiek iepriekš sīki aprēķināts, katrs zin, kur viņam jāiet, kas

viņam darāms un uzbrukumam katrā ziņā jāiznāk par labu mums."

Pirms šīs operācijas Briedis bij iepriekš izstrādājis sīku uz-

brukuma plānu: pie iesāktā vācu tilta nocietinājuma jāpārrauj
drāšu žogs. Galvenie uzbrucēji sadalīti divās grupās: viena grupa

uzbrūk pretiniekam ierakumos ar rokas granātām, otra — no tilta

puses uzbrūk pretinieka aizmugurei. Vajadzības gadījumam no-

dibināts arī kontakts ar artilēriju, bet uzbrukšanas galvenais prin-

cips —
bez mazākā trokšņa, bez viena artilērijas sagatavošanas

šāviena. Tāda Brieža taktika.

Operācija izdevās spīdoši. Vāciešus pilnīgi sakāva un

pārtrieca pāri Misai. Mūsu rokās krita 34 gūstekņi un viens

ložmetējs, bet mums bij tikai 3 ievainoti.

Tādu pat pārsteidzošu uzbrukumu Briedis izdarīja vāciešiem

9. novembrī pie Veisa mājām. Bij skaidra mēneša nakts. Katrs

mazākais troksnītis atskanēja tālu gulošā kara laukā; katra ku-

stība radīja garas melnas ēnas baltā mēness līdzenumā. Vācu

kareivji bij. nolikušies pie miera, jo tādās naktīs parasti neuz-

brūk. Bet viena latviešu strēlnieku rota virsnieka Brieža

vadībā — negulēja; tā klusi gāja uz ienaidnieka pozicijām. Lat-
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vju arāji, klusi, elpu auzturējuši pielīda pie ienaidnieka ieraku-

miem. Bez trokšņa sagrieza dzeloņu drātis un no paslēptuvēm

uzbruka. Lai maskētu savus spēkus no vācu pretuzbrukuma,

aizdedzināja dūmu bundžas. Uzbrukumu veda no divām pusēm.

Strēlnieki, labi pārzinādami poziciju, uzbrukumā gāja noteikti kā

mechanišms un panākumi bij lieliski: pēc pāra desmit minušu

ilgas cīņas, ienaidnieks atstāja pozicijās un bēga. Pēc pabeigta

darba, strēlnieki atgriezās ar 17 gūstekņiem. Mums bij tikai

viens viegli rokā ievainots.

Briedis apbalvo savus varoņus pēc pirmām sekmīgām kaujām.

Tad nāca lielās pavasara cīņas. 8. marta agrā rītā divi

mūsu pirmie bataljoni gāja cīņā Ķekavas rajonā. Pl. 9 no rīta

Brieža rota jau vācu trešos ierakumos. Vārās kaujas katls, pe-

kles troksnis visapkārt, pat komandu vairs dzirdēt nevar. Pat-

reiz vajaga ieņemt vācu labā apcietinājuma galu, paņemt lož-

metēju un paturēt pozīcijas. Vēl dažu minūšu darbs! Viena

lode ķer virsnieka cepuri un nosit to no galvas. let tā]āk, jau

mērķis, bet otra sadragā virsnieka žokļa kaulu; viņš nokrīt un

applūst asinīm; nevar vairs pārunāt, pieceļas ceļos un rāda rotai

ar roku, lai strādā tāļāk, bet rota stāv kā mēma, jo nav.vairai

vadoņa. Strēlnieki negaidīja, ka viņu vadoni var ievainot, viņi tam

nekad neticēja.
levainotais Briedis ar sanitāra palīdzību nāca ārā no kau-

jas lauka. Pa ceļam piegāja pie 2. rotas komandiera ltn. Pl-
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rāga, saņēma spēkus, pastāstīja par stāvokli un teica: „Ej, pa-

līdzi manai rotai:" Tāļāk ejot speķi sāka gurt. Reizēm pienāca
kāds strēlnieks pavadīt, palīdzēt iet, bet lodes ķerts — krita.

Tik bīstams bij ceļš pa kuru jāiet. Pienāca pie 2. bataljona

Briedis,
pēc

8.

marta

kaujās

dabūtā

ievainojuma,
dziedinas

Latv.

apvienotā

lazaretē.

komandiera pulkveža Franča, runāt vairs nebij spējīgs: uz pa-

pīra uzrakstīja par apstākļiem un ciņas gaitu tur priekšā, pašā
pirmā kauja līnijā *- un aizgāja uz pārsienamo punktu.

Par šo satikšanos pulkvedis Francis savās atmiņās pastāsta:
„Kaujā starp citiem smagi ievainoja galvā Daugavgrīvas strel-
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nieku bataljona 1. rotas komandieri Briedi. Ar sanitāra palīdzību

tas ieradās pie manis. Caur galvas apsējumu sūcās asinis. Nevarē-

dams runāt, kapteinis Briedis ar zīmēm pieprasīja papīri un zī-

muli; uzzīmēja priekšējo rotu stāvokļa zituāciju, uzrādīja, kur

vācieši visstiprāk pretojas, kur vajadzīga palīdzība un, ja papild-

spēkus nepievedīšot, tad nederot par velti cilvēkus upurēt. Pie tam

atkāpšanās līdz vakara krēslai neesot iespējama . Visas rakstītās

lapiņas appilēja ar viņa asinīm. Ar lielām pūlēm izdevās viņu

nogādāt no kaujas lauka aizmugurē."

levainojums bija nopietns un grūts, bet neskatoties uz to,

pec dažu nedēļu ārstēšanas Strēln. apvienotā lazaretē, —
Briedis

gāja apmācīt savu rotu, kura bij ienākusi Rīgā atpūtā. Ar rotu

viņš vienmēr jutās itkā saaudzis dvēseles saitēm; viņa klātbūtne

runāja uz strēlniekiem un šo valodu strēlnieki saprata.
Briedis nebij milzis, kas vienīgi spēkā stiprs un kaujās skaida

ienaidnieku. Tie kari sen pagājuši, kur varoņu vālei piederēja

uzvāra — tagadējos kaps stratēģija, taktika, kur noteicošs fak-

tors ir vadoņa prāts. Tādēļ nav brīnums, ka ar prātu, iekšējo

disciplinu un kareivju saprātīgu apmācību, — uzbrukumos un

kaujas Briedis padarīja nekaitīgus ienaidnieka ložmetējus.

Viņam bij sava kaujas taktika un savi paņēmieni pie strēl-

nieku apmācības. Jaunas kara taktikas principi viņu stipri no-

darbināja, pie tiem viņš vienmēr strādāja, pētot un meklējot.
Dzīvē kluss, saticīgs, labsirdīgs pret visiem — vienmēr aiz-

ņemts kā darba rūķis, — tāds bija Fr. Briedis. Kad pulks bija

atpūtā tuvākā aizmugure, vaļas brīžos Briedis ierosināja strēl-

niekus uz dažāda veida sportu. Skriedams kopā ar strēlniekiem

pa „sporta laukumu", viņš bija kā dzīva dvēsele starp tiem.

Mierīgs un brīvs no darba Briedis bija tikai tad, kad uz dažām

stundām naktī iemiga.

... Tuvojas lielas Ziemassvētku kaujas. Briedis ņēma dzīvu

dalību kaujas plāna izstrādāšanā.

Pulkvedis Karlsons, par sava pulka bataljona komandieri

pulkvedi Briedi atsaucās ar lielāko atzinību kā par nenoliedzamu

varoni un ģeniālu virsnieku. 1916. g. decembra mēnesī, pirms
vēsturiskām Ziemassvētku kaujām, pulkv. Briedis atradās Rīgā,
kur viņš lasīja lekcijas praporščiku sagatavošanas skolā. Šis uz-

devums Briedi atrāva no bantes un viņam kaujās nebij jāiet.
Kad pāra dienas pirms kaujam, pulka komandiers paziņoja Brie-

dim par priekša stāvošam kaujām, Briedis ne minūti nedomājis,

paņemdams līdz paša apmācamos 1. pulka praporščikus —
iera-

dās pulkā, kurš toreiz stāvēja Beberbekā. Cik sīki Briedis bij

pārlicis priekšā stāvošo uzdevumu liecina tas, ka viņš nebij pie-
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mirsis paņemt līdz no Rīgas konfektes (valda pastiles) pret klepu,

lai kluso uzbrukumu netraucētu apsaldētie strēlnieki un virsnieki

ar klepošanu.
Līdz uzbrukumam atlika vēl divas dienas un pa šo laiku

notika pamatīga izlūkošana, jo latviešu pulki par saviem labā-

kiem ieročiem skaitīja —
sīku apstākļu pazīšanu, nemanītu uz-

brukumu un izveicību. Kad pulks 22. dcc. vakarā salasījās iz-

ejas punktā, kādā bērzu birstalā virsnieki spiedās vienīga zem-

nīcā, kas tur atradās un nervozā uztraukumā gaidīja kauju. Vēl

Pulkvedis Briedis savas rotas Jura krusta kavalieru vidū

atlika dažas stundas līdz kaujas sākumam. Briedis teica: „Virs-

nieku kungi, vajaga drusku nogulēties, jo priekšā stāv grūta

darba diena" — un uz koka lāviņas, pie sienas pieplacis iemiga

veselīgā, cietā miegā. Noteiktā laikā, kad bija jāiet cīņā —

pa-

modās. Kad Briedim vēlāk jautāja, kā viņš tik saldi varējis gu-

lēt tādā naktī, —
Briedis atbildēja: ~Pirms lieliem notikumiem

es vienmēr varu labi gulēt." Un izgāja kaujā. Uzbrukumā Brie-

dis komandēja bataljonu. Pa dziļu sniegu, puteņam trakojot,

Brieža vadītie strēlnieki
—

trieciena bataljons kā lāva vēlās uz

priekšu. Krita viena pēc otras vācu nocietinātās ierakumu līnijas.

Ar viesuli jaucās kara troksnis. lenaidnieks panikā bēdza, izklīda

uz visām pusēm. Vairs nebij frontāla kauja, bet atsevišķu grupu

sadursmes un cīņas. Ceļš bija iztīrīts, mūsu daļas tuvojās pir-



20

mam noliktam mērķim, no kurienes taļakais virziens gāja uz

Jelgavu. .
Briedis ar strēlnieku nodaļu traucās gar ceļa malu uz priekšu.

Ceļā sastapa kāda cita mūsu pulka virsnieku ar saviem strēlnie-

kiem, kurš jautāja Briedim kādā virzienā uzbrukt. Briedis iz-

nāca uz ceļa, lai labāki izskaidrotu stāvokli un parādītu virzie-

nus. Ar paceltu roku viņš stāvēja un dedzīgi stāstīja. Bet tad

nodevīgā ienaidnieka sprāgstošā lode sadragāja virsnieka rokas

kaulu un viņš pakrita sniegā. lenaidnieks bij šāvis no koka ga-

lotnes. Brieža ievainojums bija smags, nevaldāmi plūda asinis

un sārtoja apkārtējo sniegu. Ar asins noplūšanu pagura viņa

spēki, sanitāri uzlika to uz nestuvēm un nesaārā no kaujas lauka.

Kareivji palika vieni un asarās mirdzošām acīm noraudzījās uz

savu vadoni. Daudzi čukstēja: „Kas tāļāk būs?"

Kad Briedi aizmugurē nesa garām kādam krievu štābam, tur

jautāja: „Nu, kā tur priekšā klājās?" —
Briedis sašutis tad izsau-

cas: „Kavaleriju! Dodiet kavaleriju, ceļš ir brīvs — un mūsu pulki

vel šovakar būs Jelgavā!" Par cīņām latviešu pulkos, Briedi

paaugstināja par pulkvedi; vispār Latviešu pulkos viņš dabūja

četrus paaugstinājumus dienesta pakāpē.

Pēc revolūcijas Briedi iecēla par pirmā pulka komandieri.

Lieliniecisms neatlaidīgi un sistemātiski zīdās iekšā pulkos un

un ārdīja disciplinu. Aiz cienības pret Brieža personu, viņa pulks
kādu laiku vēl turējās; Briežam pat izdevās noorganizēt trie-

cienu „dzelzs" rotas, bet vēlāk ari viņa pulks sāka izlaisties un

sagādāja pulkvežam nevienu vien rūgtu vilšanos.

Pēc Rīgas krišanas jau sākās īsta dezorganizācija pulkos.
Notika oktobra revolūcija un pārvilka strīpu visām, kas bijis.
Labākie virsnieki vairs neatrada vietas savos pulkos un bija

spiesti tos atstāt, aizbraukt uz Krieviju. Pulkvedis Briedis nonāca

Maskavā un stājās sakaros ar Savinkovu un viņa „Dzimtenes un

Revolūcijas Aizsargāšanas Savienību". Briedis vēl cerēja, ka būs

iespējams dot triecienu lieliniekiem un pēc tam vērst fronti pret

vāciešiem, lai beigās atbrīvotu Latviju, par kuru jau tikdaudz

asinis bij lietas. Kad Savinkovs izstrādāja Jaunās Krievijas sat-

versmi, Fr. Briedis tajā ielika ari savas prasības, par pilnīgu(Lat-

vijas autonomiju Krievijas sastāvā, kur Latvijai bij paredzēta sava

armija un visa noteikšana pārvaldes iekārtā. Tas tika ievērots un

akceptēts.
Kad Savinkovs organizēja sacelšanos pie Volgas, pulkv. Brie-

dim uzticēja kaujas vadību Ribinskas rajonā. ŠI operācija tomēr
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beidzās ar lielu krachu ,kas Briedi joti sarūgtināja. Briedis prata

klusi un neuzkrītoši darboties pretlielinieciskās organizācijās, bet

beigās lielinieki viņu tomēr izprovocēja un nogādāja čekas pa-

grabos. Kāds bij. strēlnieks-provokators itkā pārējo strēlnieku

vārdā uzaicināja Briedi uzņemties pirmā pulka komandēšanu, jo

strēlnieki esot pret lieliniekiem un iešot, kur Briedis tos vedīšot.

Uz šo makšķeri gan Briedis tūliņ neuzķērās, bet pret viņu sa-

meklēja citus pierādījumus, lai būtu kaūt mazākais iemesls uzsākt

oficiālu vajāšanu. Sākās Brieža ciešanu ceļš, tirdīšana un morā-

liska spīdzināšana pa čekas iestādēm. Briedis zināja, ka viņam

draud nāve, bet ar Sokrāta mieru, lielā gara stiprumā viņš rau-

dzījās uz to. Viņa vēlēšanās tikai bija, lai viņa pīšļus pārved

Latvijā un gulda blakus varoņu nāvē mirušiem strēlniekiem Brāļu

kapos.

Brieža draugi uz viņa nāvi tomēr tik vienaldzīgi neskatījās.

Pulciņš kaujas biedru-virsnieku v. c. gatavojās viņu atsvabināt no

čekas nagiem tajā brīdī, kad Briedi vedīs uz nošaušanu. Daži

čekas gari jau bij uzpirkti un tie bij piepalīdzīgi šo plānu izvest.

Bet asinkārīgais Džerzinskis ar slīpēta noziedznieka viltību pār-

steidza visus un nobendēja Briedi nevienam nezinot. Naktī uz

28. augustu 1918. g. melns auto aizveda Briedi ārpilsētā, kur

bendes roka pacēlās pret viņu un izdzēsa viņa dzīvību.

Pulkvedis Briedis beidza dzīvot 30 g. vecumā. Lielinieku

asins naktī izdzisa viņa cēlais gars. Nepiepildījās arī Brieža pē-

dējā vēlēšanās: viņam nav lemts dusēt Brāļu kapos. Cīņas bied-

ros un latvju tautā viņa atmiņa dzīvos mūžīgi.

LEITNANTS EDMUNDS MELDRIŅŠ,

3. Kurzemes Latv. strēlnieku bataljona 2. rotas komandiers,

kritis kaujā 22. okt. 1915. g.

Edmunds Meldriņš, dzimis 23. jūlija 1891. g. Kurzeme, Do-

beles apriņķī, Sīpeles pagastā. Balt-Rukšas mājā kā saimnieka dēls.

Neskatoties uz vājo veselību, Edmunds Meldriņš bij enerģisks

un dzīves pilns. Pēc Ūziņu pagasta skolas beigšanas iestājās

Jelgavas reālskolā un beidza to ar labām sekmēm.

„Bija agrs svētdienas rīts, — stāsta vecāki, — kad Edmunds

pārbrauca no skolas. Nolika mums diplomu uz galda un teica:

Šodien man liela svētku diena, jo tagad es tuvojos savam sprau-

stam mērķim. Man atvērās zinības tempļa durvis, pēc kā es

slāpstu."
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Skolā viņš bij ļoti uzcītīgs, beidzamos skolas gados pa va-

saras brīvlaiku strādāja kopā ar direktoru skolas ķimiskā labo-

ratorijā. Ārpus skolas ņēma ļoti dzīvu dalību skolnieku organi-

zācijās. Bijušie Jelgavas reālskolas skolnieku pulciņa biedri pie-
min Meldriņu ar lielu atzinību un mīlestību: ~Vienmēr jautrs un

darba spējīgs viņš stāvēja musu vidū. Tie bij labākie gadi, tie

bij gadi, kad pēc smagās reakcijas modās jaunais skolnieku gars

uz darbu. Darbs un ideāli mūs vadīja. Ar jaunības sparu sa-

nācām kopā: referāti, debates
—

karsti idejiski strīdi dzirkstīt

dzirkstīja. Bokls, Darvins, Kants bij mūsu studijas. Entuziasms

un gara mošums valdīja par visiem. Edmunds stāvēja priekšgalā

kā idejisks un augstākā mērā sabiedrisks cilvēks.

1910. gada zeptembrl Edmunds Meldriņš iestājās Rīgas po-

litechniskā institūta ķimijas nodaļā. Te viņš ar lielu dedzību no-

devās zinātniskam darbam un dienām ilgi neatstāja laboratorijas.
Bet tāds darbs nepalika bez iespaida uz viņa vājo veselību,'se-

višķi uz krūtīm un ārsti viņam noliedza šo fakultāti.

1911. gada zeptembrl Meldriņš pārgāja Maskavas komerc-

instituta ekonomisko zinātņu nodaļā. Nu viņa priekša atveras

lielpilsēta ar zinātnes un mākslas plašumiem. Ar divkārtēju prieku
un spēka sajūtu viņš devās dzīvē, ņēma visu labu, ko spēj dot

lielpilsētas dzīve. Dzīvu dalību viņš ņēma institūta akadēmiskā

dzīvē, neiztrūkstoši piedalījās zimenāros (praktiskos darbos) kā

referents un oponents. Bieži viņu varējām satikt Rumjanceva

bibliotēkā pie grāmatu kaudzēm, vakaros — studentu biedrībās.

Pa studiju laiku Maskavā, Meldriņš saraksta dažus zināt-

niskus apcerējumus un dod dažos laikrakstos ievadrakstus.

Ari vasaras brīvlaikus viņš pavadīja pie grāmatām. Reiz

viņa vecāki saņēma no nelaiķa civiltiesību profesora Žerženeviča

vēstuli, kurā profesors raksta par Edmunda centīgām studijām
un labām sekmēm, bet ludz vecākus, lai tie savu dēlu mazākais

pa vasaras brīvlaiku atrunā no grāmatām, viņa vājās ve-

selības dēļ.

Edmunds' Meldriņš piederēja pie tiem studentiem, kuri ne-

strādā tikai dēļ diploma zināma kursa apmēros, bet pēta zinātnes

plašumus, lai ar iekrātām gara mantām reiz sludinātu savas zi-

nātnes bagātības. Viņu, bez šaubām, sagaidīja plašs zinātnisks

darba lauks. 1914. g. jūnijā .Meldriņš kā savvaļnieks iestājās
kara dienestā.

Karam iesākoties ,6. augustā, viņa kara spēka nodaļa pār-

gāja pār robežu un tā kā Ateldriņš ļoti labi pārvaldīja vācu valodu,
tad viņu piekomandēja pie štāba par tulku.
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Tā paša gada 1. oktobri viņš iestājās Viļņas kara skolā,
kuru beidza, —

neskatoties uz slimības atvaļinājumu, 1915. g.

1. maijā. Visi' 1915. gada vasaru pavadīja krievu pulkos un ņēma

kaujās dalību dienvidfrontē. Kad 1915. g. nodibinājās Latviešu

strēlnieku bataljoni, tā paša gada 15. zeptembrl Meldriņš pār-

nāca uz Rīgu un tika iedalīts jaunformējamā 3. Kurzemes strēln.

bataljonā kā pirmās rotas komandiers.

Kādr mēnesi bataljons vēl stāvēja Mllgrāvl apmācībā. Leitn.

Meldriņš a; lielu sirsnību nodevās savas rotas apmācībai un ga-

tavojās priekšā stāvošām cīņām. Kad ap oktobra vidu ienaidnieks

Slokas-Ķemeru rajonā sāka izrādīt rosīgu darbību — mūsu 2. un

3. bataljonus steidzīgi izsauca uz pozicijām. 21. oktobrī 3. Kur-

zemes bataljons ieradās Slokā un nākošā rītā 22. okt. (4. nov.)

gāja kaujā. Pulkst. pus trijos bataljona vienības, nakts tumsā,

sniegā un lieto, sarindojās pie bataljona štāba, no kurienes de-

vās ceļā tiii laikā nonāca bataljona izejas vietā
—

ierakumos

aiz Bažciema-Frankendorfas.

Bataljoni sadalīja divos kaujas iecirkņos un pīkst. 5 no rīta

viņš izgāja kaujā. Meldriņš ar savu 1. rotu gāja bataljona kreisā

ieeirkr I uz Pavasara muižu. Bij grūti kaujas apstākļi —
ūdens un

dubļi lld, ceļiem. Visu dienu norisinājās nikna cīņa. Latviešu

bataljoniem bij piedota pavisam vāja, maznozīmīga artilērija,
kura nebij spējīga sagraut vācu nocietinājumus pie Pavasaru

muižas. Neskatoties uz to nikna ciņa pie Pavasariem tomēr

tuipinājā' ber pārtraukuma; strēlnieki cieta smagus zaudējumus,

viņu rindas tapa arvienu retākas. Zem stipras ložmetēju uguns

nebija iespējams izdarīt nekādas kustības; ievainotiem pa lie-

lākai daļai bij jāpaliek uz vietas līdz vakara krēslai; vieglāki
ievainotie turpināja cīņas paliekot ierindā. Mūsu rotas jau bij

pievirzījušās gluži tuvu mērķim —
Pavasariem. Kaujas iecirkņa

komandiier. virsleitn. Klinsons vakara krēslā pārgāja vēlreiz uz-

brukumāj bet pretinieka stiprā šauteņu un ložmetēju uguns mūsu

uzbrukumu apturēja. Vāci bij nostādījuši ložmetējus ne tikai iera-

kumos, ber atklāja uguni ari no māju bēniņiem un logiem, no-

darīdami strēlniekiem smagus zaudējumus.

Ltn. Meldriņš gāja savas rotas priekšgalā un šī bij viņa pirmā

un pēdējā kaujā Latviešu strēlnieku bataljonos. Pēc pirmā ie-

vainojuma abās kājās, viņš dubļos nometies vēl deva komandu,
bet no lodes krūtis ķerts —

krita.

27. okt. (9. nov.) Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas

Komiteja, piedaloties augstākiem virsniekiem un tūkstošiem pa-

vadītāju, ar lielu kareivisku godu guldīja viņu Brāļu kapos.
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Viņ.i mīlēja līdzbiedri —
virsnieki un, kā labu priekšnieku —

strēlnieki. Viņu pazina un cienīja augstākie kara priekšnieki.

Nevaru aizmirst vienu skatu: sirmais kaujas ģenerālis Radko-Dmi-

trijevs pie Meldriņa zārka asarām acis, skūpstot kritušā virsnieka

tevu — pateicās „Varoni delu jūs esiet uzaudzinājis par slavu un

godu latvju tautai!"

Tajā pai Slokas kaujā varoņu nāvē krita 2. Rīgas latv. strēln.

bat. 3. rotas komandiers ltn. Jansons un vēl 3. Kurzemes ba-

taljona 4. rota; komandiers
—

ltn. Zlverts. Abus kritušos

virsniekus atvede Rīgā un guldīja Brāļu kapos.

LEITNANTS JĀNIS GRIETENS,

IV. Vidzemes Latv. strēlnieku bataljona pirmās rotas koman-

diers, kritis kaujā 23. februāri 1916. g.

Jānis Miķeļa dēls Grietens, dzimis 14. augusta 1894. gadā

Aizputes apriņķi, Gramzdes pagastā.

Viņa tēvs, Kapenieku mājas īpašnieks, negribēja dēlu, pēc

pilsētas skolas beigšanas, tāļāk skolā sūtīt, bet paturēt, kā vie-

nīgo dēlu
— mājās par saimnieku. Bet dēlam prāts sila priekš

zinātnes un viņš uz savu risku iestājās Liepājas ģimnāzijā.
Brīvlaikā strādāja pie miertiesneša un pelnījās ar stundām,

tādejādi nopelnīdams visu vajadzīgo skolai un pārtikai. Viņā mā-

joja īsts latviešu censoņa gars.

Ģimnāzijā Grietens mācījās priekšzīmīgi, bij pedantiski kārtīgs

un pret skolas
#
pienākumiem izturējās ar lielāko cienību. Neskato-

ties uz lielopārpūlēšanosun ierobežoto laiku, dzīvu dalību ņēma ār-

pus skolas, tieši skolnieku dzīvē. Daudz lasīja, bij labs biedrs.

Bieži mīlēja pārdrošības. Kad pavasara vētra plosījās jūrā, stāvēja

uz viļņlauzēja tāļākā gala jūrā un priecājās, kad viļņi pār valni

brāžoties viņu nošķieda gluži slapju. Nereti gluži nosalis nokļuva
malā. Dzīvoja, strādāja, mācījās un skolu beidza labi.

1914. g. maijā beidza ģimnāziju un 1. novembri kā savvaļ-
nieks iestājās Čugujevas kara skolā. Necieta viņš izlaidību un

gļēvumu, — bij stingrs un nelokāms savā raksturā. Viņa iekšē-

jai disciplinai bij labi piemērota ārējā disciplīna un mājniekiem no

Čugujevas karaskolas viņš rakstīja: „Mani biedri žēlojās par dis-

ciplinu, grūti esot izturēt. Man gan šī disciplina pa prātam, ta

tura cilvēku kā dzelzs rokās un rūda izturībā. Tu jau zini, ka

es izlaidību necienu. Vispār iet labi." Kas citam bija par grūtu,
tas viņam tikai pa prātam. Skolā, starp citu, viņš veda dienas
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grāmatu, pie kuras klusās stundās mīlēja pakavēties. Kādā vietā

dienas grāmatā viņš ierakstījis: ~Desmit reiz labāk godā un va-

ronībā mirt, nekā nonīkt visu dzīvi bez nozīmes." Pie tā arī

viņš turējās, tie nebij tukši vārdi, frāze, bet dziļi pārdomāta
devize.

Krievu pulkos, 1915. g. vasarā pēc sīcofas beigšanas, viņš

piedalījās cīņās pie Holmas un Ļubļinas. Vēlāk nokļuva pie

Voļja-Šidlovskaja, kur jau lielās cīņas bij beigušās. Bez cīņām

viņam kļuva garlaicīgi un viņš rakstīja māsai: „Ļoti garlaicīgi.

Cīņas nekādas nav. Ļoti vēlētos tikt Rīgas frontē, tur dzīvāki,

un vēl Latviešu bataljoni! Esmu jau iesniedzis lūgumu, lai pār-

ceļ uz Latv. bataljoniem, bet negrib atlaist. Rakstīju arī

Organizācijas Komitejai, lai piepalīdz man tikt uz bataljoniem.

Komiteja rūpējas, bet vēl netiek. Vai tas nebūs smalki, ka mēs

izkausim to Rīgas fronti, tad varēsim tikt mājās."

Organizācijas Komiteja, uz Grietena vēlēšanos, vairākkārtīgi

sūtīja telegrāfisku pieprasījumu, lai pārved Grietenu uz Latv7.

bataljoniem, kas beidzot arī izdevās.

Un tā nu reiz piepildījās viņa sirds vēlēšanās. Latviešu Ba-

taljonos viņš ieradās 13. zeptembrl 1915. gadā un tika ieskaitīts

IV. Vidzemes Latviešu strēln. bataljonā kā 1. rotas koman-

diers. Kādu laiku jaunformējamais Vidzemes bataljons stāvēja

Rīgā, bet vēlāk pārcēlās uz Mētraini. Te viņš priekšzīmīgi un

ar lielāko sirsnību mācīja savu rotu.

Kāds viņa rotas jaunākais virsnieks stāsta: „Par daudz uzcītīgs

bij mūsu rotas komandiers: no rīta pīkst. 7kā gājauz kazarmēm, tā

līdz vakaram, pat pusdienās dažreiz mājās negāja. Bija kā sa-

audzis ar savu rotu. Mums patiesībā bij maz darba, jo viņš
viens pats rotu apmācīja." Mīlēja stingrību un disciplinu un rotu

kārtīgi, stingri mācīja. Paviršības nevarēja ciest. Kad Mētrainē

bataljonam vairākas reizes bij parādes, I. rota vienmēr dabūja

sevišķu uzslavu.

„Reiz prasīju viņa apkalpotājam, stāsta māsa: ~vai koman-

diers ir bieži dusmīgs". — ~Nē, dusmīgu es viņu neesmu 're-

dzējis, bet stingrs viņš ir. Viņam jāklausa uz vārda; kad ne-

klausītu, nezinu kā tad būtu" — teicis apkalpotājs.

Pastāvīgi rotai ņēmās iepotēt: ~Darait tā, kā es; ja es kaujā
iešu pa priekšu, jums bez atraušanās jānāk līdzi". Ziemassvēt-

kos bataljona izrīkojumā kazarmēs turēja strēlniekiem dedzīgu,

uz cīņu pumudinošu runu, jo domāja, ka tūliņ pēc svētkiem būs

jāiet uz pozicijām.
Pulks no Metraines uz pozicijām aizgāja 1916. g. 22. janv.

Leitnants Grietens aizejot māsai teicis: ~Nebēdā, uz Vasaras
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svētkiem brauksi pie manis viesos, tad jau mēs būsim Aizputē.
Vēl agrāk varēs, kad ieņemsim vācu pirmās tranšejas, tās ir iz-

lietas ar cementu un asfaltu, tad tu un vēl dažas
..

dāmas va-

rēsiet mums atvest klavieres un tad spēlēsim un dancosim."

No pozicijām māsai rakstījis februāra sākumā: „Tagad at-

rodamies tranšejās,ejam bieži izlūkot. Ir bailīgi, bet interesanti,—

man patīk. Nevaru sagaidīt, kad dabūsim pa īstam iet cīņā."

Pēdējo vēstuli, rakstītu 21. februārī, nosūtījis māsai ar kādu

strēlnieku uz Mētraini „Jūtos labi. Pagaidām sēžam tranšejās,

bet, laikam, atkal drīz iesim izlūkot". Un 23. februāri gāja. No

rīta saģērbies kara gatavībā, zobenu atstājis mājās, paņēmis ap-

kalpotāja šauteni, jo tā kaujā noderīgāka par zobenu. Šoreiz bij

paredzēta nopietnāka izlūkošana, Babītes rajonā, kur varēja notikt

arī kaujas sadursme. Grietens vienmēr izlūkošanā piedalījās per-

sonīgi ar lielu azartu.

Lūk, kā raksturo viņu vispārīgos vilcienos viņa rotas jau-
nākais virsnieks praporščiks Lukstiņš: ~Ar nelaiķi leitnantu

Grietenu, es sadzīvoju rotā kā ar biedri un priekšnieku līdz

23. februārim š. g., kad viņš krita varoņa nāvē. Par savu bi-

jušo priekšnieku es varu teikt, ka viņš bij drošas un .neatlaidī-

gas dabas cilvēks. Dienestu izpildīja korekti un savu rotu mīlēja

par visu vairāk. Ar patosu ķērās pie katra kara uzdevuma, labi

mācīja kareivjus. Viņa nāves iemesli sekoši: 23. februāri piegā-

jām pie vācu pozicijām. Apkārtne bij sveša. No sākuma izlū-

košana laimējās. Pagāja garām dienas posteņiem, kā ari divām

drāšu aizžogojumu līnijām. Grietens atstāja pārējos strēlniekus,

paņēma līdz tikai trīs un gāja uz trešo līniju. Te desmit soļus

no ienaidnieka ierakumiem ieraudzīja ienaidnieka dežurējošo ka-

reivi un apzinādamies kritisko stāvokli, metās uz priekšu izšau-

dams no revolvera, bet tanī bridi jau viņu ķēra ienaidnieka lode.

Kritušo virsnieku pievāca vācieši, bet strēlniekiem izdevās nokļūt

atpakaļ. 26. februāri tajā pat vietā saņēma gūstā četrus vā-

ciešus, kuri stāstīja, ka kritušo ~krievu oficieri" otrā dienā pa-

glabājuši ar militāru godu, — Viņa pastāvīgā devize bij: „Uzva-
ru nevajaga pirkt tikai ar asinīm, bet ar dzīvību".

LEITNANTS JĀNIS MĀLMANIS,

I. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku bataljona jaunākais virsnieks,

miris no ievainojuma 1. martā 1916. g.

Jānis Jāņa dēls Mālmanis dzimis 10. maijā 1886. g. Valmie-

ras apriņķī, Lodes pagastā, Kļaviņu mājās. Agrā bērnībā viņš

bij kluss sapņotājs zēns, vairāk mīlēja vientulību un grāmatas,
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nekā citu bērnu rotaļas un sabiedrību. Bieži mīlēja ar grāmatu
rokās pazust no citiem un kad to sauca, meklēja, pat neatsaucās.

Vēlāk dzīve viņā modināja sabiedriskos elementus un viņš no klusā

sapņotāja kļuva par sabiedrisku cilvēku.

Pēc Valkas pilsētas skolas beigšanas 1905. gadā pabeidza ari

pedagoģiskos kursus un pēc tam darbojās kā skolotājs Ipiķu

pagasta skolā.

Skola ar visu sirdi nododas jaunas paaudzes audzināšanai

un sabiedriskam darbam, nepiemirsdams turpināt ari pašizglītību.

Gāja mēneši un gadi klusā darbā, mazo audzēkņu vidu. Uz-

nāca lielais pasaules karš un 1914. gada oktobra mēnesi Mālmani

iesauca kara klausībā, kā pirmās šķiras zemes sargu un iedalīja

vispirms zemes sargu družinā Gaeinā. Vēlāk dru/ina tiek pār-

vērsta par 429. kājnieku pulku un 11 mēnešus viņš pavada savā

pulkā, dzīvodams to laiku Rēvelē, Kvellensteinā un beidzot Pēr-

navā. 1. zeptembrl 1915. gadā komandēts uz Gačinas proporščiku

skolu, beidz to 1. decembri 1915. gadā un tūliņ pārceļas uz

[. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku bataljonu.
Karā aiziedams viņš teicis brālim: „Karu, kā tādu es nevaru

atzīt, bet šis karš atšķīrās no visiem kariem un sevišķi
latviešiem tas ir tautas pastāvēšanas karš. Kas tagad necīnās,

tas necīnīsies nekad, kas tagad nemīl savu tēviju, tas to nemīlēs

nekad. Jāiet ir un es eju ar lielāko prieku cīnīties uz dzimtās

zemes, lai atriebtu reiz par visām reizēm to, kas latviešiem ir

jāatriebj."
Biedri-virsnieki viņu piemin ar atzinību, kā sirsnīgu, patiesu

cilvēku. Strēlnieki viņu mīlēja kā labu virsnieku. Visu šo laiku

viņš dzīvoja pozicijās, līdzpārdzīvodams visus kareivju priekus un

bēdas.

Viņš bija uzticīgs pienākumam un savai tautai. Uz kādas

ģimetnes, kura sūtīta mātei no kara lauka, viņš raksta: ~Nesēro,

māmuliņ, neskumdinies! Tēvu zemi aizsargā dēls, kad sauc". Uz

kādas citas ģimetnes stāv rakstīts: „Tēvu zemes brīvestibu pirksim

mēs ar asinim." Viņš to darīja un svēti mira uz dzimtās zemes,

kaujas laukā.

„29. februāra agrā rītā", stāsta līdzbiedri, ~dabūjām pavēli
iet uzbrukumā, izpostīt vācu drāšu aizžogojumus, ieņemt ieraku-

mus. Dzestrs vejšs glāstīja nocietējušos kareivju vaigus, kad

izgājām laukā. Mazliet uztraukti, līdām uz priekšu. Pārgājām
Misas upīti pulksten 5 no rīta, bijām jau Dievzemltē. Ltn. Māl-

manis pats pirmais stājās pie drāšu aizžogojuma izpostīšanas.

Vispār strādājām sekmīgi. Svilpoja lodes, rībēja artilērija. Te

piepeši ltn. Mālmanis saļima pašā darba un vairs necēlās. Aiz-
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nesām uz pārsienamo punktu. Pie pārsiešanas izrādījās, ka lode

gājusi krūtis. levainojums bija nāvīgs, uz Rīgu nevarēja eva-

kuēt, bij jāatstāj pozicijās, pārsienamā punktā. Vēl nāca pie sa-

maņas, ārsta gādībā nodeva savas lietas, pasmaidīja, — bet nebija
lemts dzīvot, 1. marta rītā iemiga uz mūžu."

Viņš pirka tevu zemes brlvestlbu ar asinīm. Uzticīgs bij sev

un tautai vārdos un darbos.

Kad 4 martā skaisti līķrati viņu veda no pilsētas slimnīcas

kapličas uz staciju, lai pārvestu uz dzimtas kapiem, —
tūkstoši

nāca viņu pavadīt. Sēru mūzikai skanot lēni virzījās lielais gā-

jiens. Kā dzijās sērās tinusies Rīga, raud pelēkā debess, —

bet latvju tauta nesa krūtis jaunu zvērastu. Ar katru upuri asi-

nās dzīvo brāļu cīņas ieroči
—

tiem jāatriebj kritušais.

Uz zārku, starp citiem vaiņagiem, 1. Daugavgrīvas Latv. strēl-

nieku bataljona strēlnieki uzlika savu ar uzrakstu: „Labāk manu

galvu ņēma, nekā manu tēvu zemi". Tas labākais kareivju zvē-

rasts.

LEITNANTS ANDRĒJS KRŪMIŅŠ,

1. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku bataljona 1. rotas jaunākais

virsnieks, kritis kaujā 8. martā 1916. gadā.

Būdams kurzemnieks, ltn. Krūmiņš brauca uz Latviešu batal-

joniem, lai cīnītos par savu dzimteni. Viņš nāca kā visi citi

latviešu kareivji ar to cēlo pārliecību un apņemšanos: uzvarēt,

vai mirt!

Ltn. Krūmiņš piederēja pie mūsu varoņu cilts. Tā varēja ti-

kai varonis cīņā iet — pār izpostītiem drāšu žogiem, pār sa-

grautiem ierakumiem uz priekšu, uz cīņu pret dzelzi un uguni,

pret pārspēku. Straujš temperaments bij viņa rakstura pamatīpa-
šība. Tuvinieki, kas nelaiķi virsnieku labi pazīst, stāsta: „No

pirmā acu uzmetiena varēja domāt, ka ltn. Krūmiņš paviršas, iz-

klaidīgas dabas cilvēks; jautrs kustībās, lidojošu skatu, viegli

sajūsmināms, — īpašības, kuras bieži raksturo: aizrāvīgs, izklai-

dīgs, nenoteikts. Bet vajadzēja tikai paskatīties tuvāk —
lai re-

dzētu viņa noteiktību, sevišķi tad, kad nāca attiecībās ar citiem,
kur lieta neatkarājās no viņa vien. To viņš pierādīja ari pēdējā

kaujā, kurā viņš krita.

Krūmiņš ir uTkuma pilsonis, dzimis 26. februārī 1893. g. Mā-

cījies Jelgavas ģimnāzija. No ģimnāzijas gribēja iestāties kara

skolā, bet dažu apstākļu dēļ to neizveda. Pēc tam viņš aizbrauca

uz jūru, kur sabija 2ar pus gadus, kamēr sākās karš. Jūras
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plašums un dzīves dažādības svešās pilsētās un straujie iespaidi

bij viņam ļoti pa prātam. Kā jūrnieks, uzturēdamies ostas pilsētās,

viņš nesviežas lētas izpriecas skāvienos, bet meklē ko citu, staigā

pa muzejiem, teātriem, iepazīstas ar pilsētu garīgo dzīvi. Kuģis

atstāj Kadiksu un Spānijas krastus un zīmē jaunu mērķi: Mes-

sinu, Redžio, jaunas ostas pilsētas. Jūra un debess jums un atkal

Leitnants A. Krūmiņš,

kritis kaujā 8. martā 1916. gadā.*)

pilsētas, tā pagāja divi un pus gada. Uznāca karš un jūrnieks

Krūmiņš, cik iespējams ātri, brauca caur toreiz vel neitrālām

Balkanu valstīm, uz Krieviju, lai iestātos armijā.

Sabijis zināmu laiku par savvaļnieku, iestājās 3. Kijevas pra-

porščiku skolā, kuru beidza 15. decembri 1915. gadā, pec kam pār-

nāca uz 1. Daugavgrlvas Latv. strēlnieku bataljonu. Bataljonā

viņš iemantoja vispārēju piekrišanu kā sirsnīgs un patiess cilvēks

Jau pirmās sadursmes viņš sevi parādīja kā īstu kara viru.

*) Kritušo virsnieku uzņēmumi ņemti no muzeja arķiva.
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Lielākā viņa ciņa bij 8. martā. Kad mūsu uzbrukuma vilnis

sekmīgi brāzās uz priekšu, kad 1. bataljona rotas jau bija aiz

pirmiem ierakumiem, rotas komandiers, toreiz vēl v. ltn. Briedis,
uzdeva savam jaunākam virsniekam ltn. Krūmiņam izsist vāciešus

no sānu apcietinājuma, bet pats ar pārējiem gāja uz priekšu.

KrUmiņš paņēma līdzi 10—15 strēlniekus un ar rokas granātām
uzbruka vāciešu apcietinājumam. Vāciešu bij apmēram 60, bet

mūsējie uzbruka tik veikli, ka nedaudz minūtēs vācieši bij sa-

sisti: daļa krita ,daļa izbēga. Pats virsnieks strādāja līdzi strēl-

niekiem, svieda granātas ,deva komandu. Mums pie tā uzbru-

kuma nekrita neviens, jo vācieši nedabūja pat attapties. Viņi

bij tā noslēpušies, ka grūti bij ieraugāmi; bet mūsu strēlnieku

vērīgās acis tos vispārējā jukā un šausmīgā troksni tomēr ie-

raudzīja un deva negaidītu triecienu. Ar panākumiem veitis savu

uzdevumu, Krūmiņš ar strēlniekiem gāja uz priekšu un savienojas
ar vispārējo uzbrūkošo daļu. Krita vācu otrie ierakumi, krita

trešie. Rota izdalījās uz divām daļām,, viena pārgāja labā pusē

šosejai, otra palika kreisajā. Te ievainoja v. ltn. Briedi un tas

bija spiests atstāt kaujas lauku. Rota palika cīnoties tāļāk. Ilgi
vēl strēlnieki cīnījās pa atklātu lauku. Nāca viens vācu artilērijas

pretuzbrukums pēc otra un pārtrauca mūsu rezerves ceļu. Katrs

izjuta nāves eņģeļa skūpstu uz savām lūpām, —
bet mūsējie

samērā krita ļoti maz,
— jo vāciešu artilērija šāva pāri, nezin

kamdēļ. Strēlnieki noslēpās trešos vācu ierakumos un gaidīja;
ka pazibēja vācu kaska, tā sprāga mūsu rokas granāta. Pozicijās

bija labas, ap pusdienas laiku iestājās itkā pamiers, gluži labi at-

pūtās. Izstrādājušies, vairākas reizes sviedrus noslaucljuši, ie-

baudīja pusdienām līdzi paņemtos konzervus, jo agrāk jau zināms

bija. ka ciņa vilksies ilgi un tādās reizēs bez ēšanas nevar

iztikt. Saplpoja papirosus. Ari Krūmiņš, kurš atradās

pie savas nodaļas ierakumos, piedalījās pusdienās; visi bija jautri,

jokoja. Pār galvu skrēja granātas: dažas krita tuvu, apšķieda ar

sasalušiem dubļiem.

„Pamiera" brīdī leitnants Krūmiņš ieraudzīja, ka no ielejas

uz mūsu pusi lēni kustas bieza vācu kolonna. Deva pavēli saga-

tavoties un gaidīja. Kad lavina pienāca diezgan tuvu, mūsējie re-

dzēja, ka pa priekšu nāk vācu leitnants. Atklāja uguni. Pirmais

krita vācu virsnieks, pēc tam nolika galvas visa kolona uz Kurze-

zemes uzkalniņa. Nāca jaunas kolonnas, strādāja artilērija, sakās

jauna ciņa. Dzīvība sākas citās pusēs; dažas mūsu nodaļas nāca

uz apdraudēto vietu, pret kuru bija vērsti vācu kolonu uzbru-

kumi. Ltn. Krūmiņš šajā mutuli ieraudzīja pāra desmit soļus sev

priekšā vāciešus; te viņš vairs nevarēja nociesties, izlēca no ieraku-
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miem,sāka šaut uz vāciešiem arrevolveri. Vācieši skaidri redzēja, ka

tas ir virsnieks, jo tam bija kaklā pakārts tāļskats, un labākie

vācu šāvēji tūliņ vērsa savas lodes pret mūsu virsnieku. Viņš
atkrita atpakaļ un bija uz vietas pagalam. Blakus viņam reizē ar

viņu krita apakšvirsnieks, 2 Jura krustu kavaliers — Akers. Strēl-

nieki pacēla virsnieku un viņa biedri un gribēja iznest tos no

kaujas lauka, bet ceļš tika apšaudīts, nesājus ievainoja, kritušie

bija jānoliek blindāžā. Turpat blindāžā gulēja vācietis, kuram

rīta kaujā bija nošautas kājas. Tā viņus tur atstāja. Nāca vakars,
beidzās cīņas diena, virsnieks bija jāatstāj kaujas laukā, jo noda-

ļām bija jāatvelkas atpakaļ.
Otrā rītā strēlnieki gāja pakaļ ltn. Krūmiņam, lai to iznestu no

vakarējā kaujas lauka, nogādātu uz Rīgu un guldītu Brāļu kapos.

Izmeklējās, bet vairs 'nebija, nebija ari vācieša. Sastapuši Si-

birijas strēlniekus, kuri tikko bija izdarījuši kritušo apglabāšanu,

jautāja, vai nav redzējuši virsnieku ar latviešu nozīmēm uz uz-

plečiem. Sibirieši stāstīja, ka jau no paša rīta kaut kur uzkal-

niņā esot paglabāts virsnieks ar latviešu nozīmēm. Šis latviešu

bataljonu nozīmju valkātājs bij Andrējs Krūmiņš.

Pārgājušas kara vētras, par atzēlušiem Kurzemes kalniņiem
atkal arājs staigā, bet daudzos no šiem kalniņiem, dzimtenes zemē,

duss latvju varoņi.

LEITNANTS EDUARDS ĶENCIS,

11. Rīgas Latv. strēlnieku bataljona 1. rotas jaunāk. virsnieks,

kritis kaujā 8. martā 1916. gadā.

Eduarda Ķenča bērnība pagāja klusā lauku sētā. Viņš dzi-

mis Valkas apriņķi, Ēveles pagastā, Pavulēnu mājās — 16. jan-
vāri 1894. g. Pēc dabas kluss un atturīgs — viņš nemīlēja

ārišķības, bet vienmēr nogāja klusi savrūp. Pirmmācību baudīja
Ēveles pagasta skolā un labi sagatavojies iestājās Valmie-

ras tirdzniecības skolas 11. speciālā klasē. Valmiera pirms kara

bij tipiska provinces miera pilsētiņa. Viņa stingri noteikta savā

gara, veselīga un izaudzinājuse daudz lielus cilvēkus. Te mācījās

un savus skolas gadus pavadīja Eduards Ķencis, viņa klusā daba

labi saskanēja ar Valmieras mierīgo dzīvi. Darbs skolā un at-

pūta pie Gaujas, kur tā kā gracioza meitene gar „stāviem kra-

stiem" skaujas, kur Valterkalniņš lapu zaļumā snauž un vecās

bruņinieku pils drupas, ka vēsturisks bieds rēgo.

Pēc tirdzniecības skolas beigšanas, 1912. g., Ķencis iestājās
sava brāļa veikalā Alūksne un turpināja nodarboties ar pašmā-

cību, jo bij nodomājis beigt vidusskolu kā eksterns.
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Uznāca karš un Ķencis 1915. g. iestājās IV. Peterhofas pra-

porščiku skolā. Kad praporščiku skolas kurss nācis uz beigām,
visi tur atrodošies latvieši iesnieguši lūgumu skolas priekšnie-

kam, komandēt viņus uz Latv. strēln. bataljoniem. Skolas priekš-
nieks kaut gan to apsolījis, tomēr, pēc skolas beigšanas, aizko-

mandējis uz Minskas kara apgabala štābu. Pirms braukšanas uz

Minsku, Ķencis uz pāra dienām pārbraucis mājās. Stāstījis par

Leitnants Ķencis,

kritis kaujā 8. martā 1916. gadā.

savu nodomu pārnākt uz Latviešu bataljoniem. Brālis gribējis

pārliecināt, lai labāk kalpo krievu armijas daļās, — pie latviešiem

varbūt būšot riskantāki
—

bet jaunais leitnants Ķencis teicis: „Ja

es reiz esmu latvietis, tad ari karošu kā latvietis un miršu kā

latvietis".

Kad Minskas kara apgabala štābā Ķencis neatlaidīgi lūdza

viņu komandēt uz Latviešu strēlnieku bataljoniem, štābs bei-

dzot to paklausīja un 15. zeptembrl 1915. g. komandēja uz Rīgu,
kur Ķ. tika iedalīts 2. Rīgas latv. str. bataljonā. Ķenča rotas

komandiers ltn. Liepiņš viņu raksturo: „Rezervē mēs Ķenci

tikpat ka nepazinām, jo viņš bij visur atturīgs, bet kad» izgājām
uz pozicijām un 22. oktobri pie Ķekevas gājām kaujā, — viņš
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izrādījās par visai dūšīgu virsnieku. Viņa vads bij pirmais, kas

sagūstīja pirmos vāciešus. Pats viņš kaujās bij varonis vārda

pilnākā ziņā. Tā pagāja ziema kaujas laukā. Cīņas svarīgumu

apzinādamies un priekšā skatīdams uzvārās sauli, ltn. Ķencis

bij priekšzīmīgs virsnieks. Par viņu aizvien vairāk sāka runāt, ar

viņu vairāk iepazinās.
8. marta kaujā, viņš ar 1. rotas dotiem vadiem, līdz ar ci-

tiem, ieņēma vācu pirmo līniju un gāja uz jauno otro. Strēl-

nieki atklāja lielāko šauteņu uguni un guva panākumus.

Kauja bij tik karsta un ložu lietus bij tik liels, -ka galvu

nevarēja pacelt no ierakumu grāvja. Ķencis ar paceltu galvu deva

komandu un te ienaidnieka lode viņu ievainoja. levainotais virs-

nieks negribēja atstāt kaujas lauku un turpināja vadīt kauju.

levainojums tomēr lika sevi manīt un Ķencis saņēmis spēkus nāca

pa satiksmes grāvi ārā no kaujas lauka. Vada komandieri, apakš-
virsnieki vadīja kauju tāļāk, katrs bij aizņemts savā darbā un ne-

redzēja, kas notiek ar viņu virsnieku. Turpat, netāļu, otra ie-

naidnieka lode viņu uzbeidza. Pakritis pret ierakuma malu, viņš

sastinga. Nāca sniegs un apputināja kritušo virsnieku. Tajā va-

karā strēlnieki viņu neatrada, bet otrā rītā gāja meklēt. Atrada

tranšejā sastingušu, tādā stāvokli, kā kritis.

Iznesa arā un pārveda uz Rīgu, kur ar kareivisku godu gul-

dīja Brāļu kapos.

LEITNANTS MĀRTIŅŠ OPMANIS,

1. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku bataljona 2. rotas jaunākais

virsnieks, kritis kaujā 8. martā 1916. g.

Mārtiņš Opmanis bij tikko pabeidzis 6 klases Ausēja reāl-

skolā Cēsīs, kad uznāca lielais karš. Kā skolas pilnu kursu ne-

beigušam viņam bij tiesība dabūt kara dienesta iesaukšanas pa-

garinājumu, kaut gan viņš bija pāri normāliem skolas apmeklē-
šanas gadiem. Bet brašais jauneklis nenocietās un iestājās Leib-

gvardijas pulkā Peterpilī. 1915. g. 1. maijā Opmani komandēja
uz Pēterhofas praporščiku skolu, kuru tas beidza pēc trijiem mē-

nešiem. Tajā pat laikā dibinājās Latviešu strēlnieku bataljoni un

Rīgā notika drudžaina strēlnieku organizēšana.
Pec praporščiku skolas beigšanas Opmani komandēja uz kara

apgabala štābu Minskā. Te viņš iesniedza lūgumu un dabūja at-

ļauju braukt uz Latviešu strēlnieku bataljoniem. leradās 1. Dau-

gavgrīvas strēlnieku bataljonā, kad tas patlaban steidzīgi apmā-

cījās un gatavojās priekšā stāvošām kaujām. Bataljons izgāja
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uz pozicijām un leitn. Opmanis 12. okt. piedalījās latviešu strel
nieku pirmās ugunskristības. Par varonību cīņā Opmani apbal
voja ar 3. šķ. Sv. Otaņislava ordeni. Visu nākošo ziemu ltn. Op-
manis ņēma dalību Pirmā bataljona kaujas sadursmēs un pār

drošos izlūkošanas gājienos. Visu laiku viņam labi veicās un lai

mējās iznākt sveikā cauri.

Bet tad naca 1916. g. 8. marta kauja. Ar visu savu jau
nibas sparu ltn. Opmanis metās cīņā, bet ienaidnieka lodes caur

urbts krūtīs
—

krita.

Virsleitnants Opmanis,
kritis kaujā 8. martā 1916. gadā.

Viņu pārveda Rīgā un 16. martā svinīgā kārtā izvadīja uz

Valmieru, kur guldīja dzimtenes kapos.

Mārtiņš Opmanis dzimis 1892. g. 30. zept. Valmieras apr.,

Vaidavas pagastā kā lauksaimnieka dēls.

LEITNANTS TEODORS PIRAGS,

1. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku bataljona 2. rotas jaunākais

virsnieks, miris no ievainojuma 15. martā 1916. g.

Teodors Ģederta d. Pīrāgs dzimis 28. novembrī 1893. g.

Jelgavā. Pa priekšu mācījās pirmmācības skolā, tad pārgāja Jel-
gavas reālskolā. Kā īsts savs laika bērns, viņš dzīvo līdzi „Vētru
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un dziņu" laikmetam, ņem dzīvu dalību ārpusskolas dzīvē. Daudz

strādā pie sevis. Pabeidz reālskolas 6. klasi, pāriet uz 7. — bet

vēlāk no tās izstājas un gatavojas uz abituriju. Viņa nodoms bija,

pēc skolas beigšanas studēt tautsaimniecību un visu dzīvi ziedot

sabiedriskam darbam, bet tie ideāli mira līdz ar viņu.

Jau otrā mobilizācijas diena Pīrāgs brīvprātīgi pieteicās kapā.

Viņu pieņēma un drīz vien komandēja uz Viļņas kara skolu,

kuru tas beidza 1. maija 1915. g. Pēc skolas beigšanas viņu

nosūtīja uz 119. Kolivanas pulku, kur viņam uzticēja 3. rotas ko-

mandēšanu. Kādā no kaujam ltn. Pīrāgu ievainoja. Ārstējas
Vitebskā kara lazaretē.

Pa tam jau dibinājās Latviešu bataljoni. Vel slimnīca būdams,
ltn. Pīrāgs izdabūja atļauju braukt uz Latviešu bataljoniem un

tikko bij izveseļojies, no slimnīcas tieši brauca turp. Dienu

pirms bataljonu iziešanas uz pozicijām ieradās Rīgā, tika ieskai-

tīts 1. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku bataljonā 2. rotā, kā

jaunākais virsnieks un otra diena, (). oktobri, izgāja uz pozicijām.
12. oktobrī bij pirmās bataljona kaujas kristības. Ltn. Pīrāgs

vadīja vienu uzbrukuma spārnu; visu kaujas laiku atradās karstāka

cīņas uguni. Kauju vadīja labi, ar panākumiem, pats gāja līdz

ar rokas granātām, jūsmīgi mudinādams strēlniekus.

Visu 1915.—1916. g. ziemu ltn. Pīrāgs atrazdamies pulkā

gāja izlūkošanā un kaujas sadursmēs ar ienaidnieku. Veselām

dienām un nedēļām bataljons pie Babītes mirka ūdenī. Ja kāds

pēc tam jautāja: ~Kā pārcietāt?" — „Kad klabēja zobi
— nopu-

rinājāmies", bij atbilde. —Ar prieku un izturību ltn. Pīrāgs

pacieta visu, gribēdams dzimtenes zemi atsvabināt, to zemi, kur

plauka latviešu materiālā un garīgā kultūra.

Par kaujām un izlūkošanas darbiem 1915. g. ziemā ltn.

Pīrāgs apbalvots ar IV. šķiras Annas un 111. šķiras Staņislava

ordeņiem.
Pavasara kaujā 8. martā, Pīrāgs komandēja 2. rotu, jo rotas

komandiers virsi. Būriņš bij saslimis. Lūk, ko varētu teikt par

viņa pēdējo kauju: Pulkst. 6 rītā Pīrāgs, kā rotas koman-

diers, gāja ar savu rotu uzbrukumā. Jau pašā sākumā krita viņa
rotas jaunākais virsn. ltn. Opmanis. Uzbrukums neapturami gāja
uz priekšu ... Drīz pēc tam izgāja Brieža rota, nogriezās uz labo

spārnu, lai uzbruktu vācu spēkiem no sāna. Pīrāga rota uzbruka

vācu centram. Viens aiz otra padevās ierakumi, bija jau aiz

trešiem. Briedi ievainoja, krita ari Brieža rotas jaunākais virsnieks

Krūmiņš un Pīrāgs palika ar divām rotām kaujas laukā. Ilgi

cīnījās jaunais virsnieks ar saviem varonīgiem strēlniekiem, kamēr

beidzot to ievainoja. Kareivji gribēja iznest savu ievainoto virs-
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nieku, bet nebij iespējams, abi pirmie nesēji krita. „Atstājiet

zēni, tepat kaujas laukā, jā jāmirst, miršu te", viņš teica

saviem kareivjiem un palika guļot uz nestuvēm kara laukā. Va-

ronīgie apakšvirsnieki ar savām nodaļām cīnījās tāļāk un Pīrāgs,

uz nestuvēm gulēdams, deva padomus un aizrādījumus, līdz vēlam

vakaram. Viņu ievainoja pulksten 12 un vēlā vakarā, aizmigušu
un apputinātu ar sniegu, iznesa no kara lauka. Pārsēja un no-

gādāja uz Rīgu slimnīcā. Aiz pārskatīšanās evakuācijas punktā,

viņš bij novests uz baroneses Firks Sark. krusta 2. virsnieku

slimnīcu, kurā viņam ļoti netikās, — vēlējās tikt uz Latviešu la-

zareti, bet nelaida. Slimnīcā atvests un mazliet atpūties, jutās

ļoti labā omā. Kādam biedrim no slimnīcas 12. martā rakstīja:

„Esmu Rīgā lazaretē. Pāris dienas atpakaļ vācietis mani dūšīgi

pāršāva, tā kā ne staigāt, ne sēdēt, tikai jāguļ. Ja laika atliek,

apciemo. Man vienam ļoti garlaicīgi." Bet 15. martā šķirās
no šis pasaules. Pēc tam Rīgā gāja tumšas baumas, ka Pīrāgs
miris no saindēšanās. Kad 19. martā viņu guldīja Brāļu kapos,

pēdējo godu atdot bij sanākuši tuvinieki, priekšniecība, biedri

virsnieki un liels pulks pavadītāju, — izņemot vecākus, kuri

bij palikuši Kurzemē.

Labāko liecību par Pīrāga varonību, pie kapa nodeva ba-

taljona komandiers kap. Bangerskis: „Leitn. Pīrāgs kā viesulis

uzbruka pirmais ienaidniekam, viņš sēja, kā medz teikt, nāvi

uz visām pusēm. Tādi varoņi ir reti un latvieši uz viņiem var

lepni būt. Viņš bij cilvēks, kurš karoja aiz pārliecības, — paš-

aizliedzīgi pret sevi, —

par savu tautu. Viņš mira, izpildot aug-

stāko pienākumu, ar kareivja godu".

Kāds cits virsnieks nobeidz savu runu: „Ar Tevi tiek aprakti
Tavi skaistākie ideāli un jaunības sapņi, bet Tavs pēdējais va-

roņa darbs netop aprakts, viņš augs pār kapu un paliks lat-

viešu tautā; viņš pavadīs to grūtos brīžos."

LEITNANTS FRICIS KRĒSLIŅŠ,

7. Bauskas Latv. strēlnieku bataljona jaunākais virsnieks,

kritis kara laukā 17. maijā 1916. g.

Pēc Jaunjelgavas tirdznie.fbas skolas beigšanas, Krēsliņš,
16 g. vecumā, aizbrauca uz Pēterpili un iestājās vietā. Kara

pirmās dienās iestājās armija un cīnījās daudzās grūtās cīņās

Galicijā un Karpatos.
Pēc vairākiem, svešumā pavadītiem gadiem, 1915. g. ziemā

viņam laimējās atkal būt dzimtenē un šoreiz kā karotājam par

ienaidnieka ieņemto Kurzemi.
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Jaunformējamais VII. Bauskas bataljons, kurā Krēsliņu ieda-

līja, vel dažus mēnešus atradās rezerve un jaunais virsnieks cītīgi

nodarbojas ar strēlnieku apmācību. Brāļam rakstīja sajūsmas

pilnas vēstules un teicās esot laimīgs, ka ticis pie latviešiem

un dabūšot cīnīties Kurzeme.

No tā laika, kad bataljons izgāja uz pozicijām, ne dienu

viņš nevarēja nosēdēt bez darba; — viņa darbs galvenām kār-

tām saistījās ar izlūkošanu. Izlūku prakse no Karpatu kara lauka

viņam bij tik liela, ka bataljonā viņš skaitījās par labāko izlūku.

Kādā vēstulē brālim rakstīja: „Nakti uz 27. aprili es gāju
izlūkošanā. Nedaudz soļus no vācu ierakumiem uzdūros uz vā-

ciešiem, kuri vilka no ierakumiem ārā ložmetēju.

Mes bijām paslēpušies izlūki bij izklaidus, un es pirmo
reizi pa visu kara laiku apmulsu; nepaguvām vāciešus noveikt

un atņemt ložmetēju. Tas man ir tāds morālisks pārmetums,
ka es esmu gatavs pakārties, bet pirms pakaros —

centīšos savu

vainu izlabot un nolīdzināt." Rūdītam kara vīram bij pārmetumi,
ka nebij pāspējis savu pienākumu izpildīt taisni tā kā viņš to

bija iedomājies.

„Par daudz viņš pieķērās savam uzdevumam, par daudz

labi viņš centās visu izdarīt
—

atsaucas par viņu bataljona'ad-

jutants. „Viņam nebij jāiet izlūkošanā, bet viņš gāja. Viņš gāja

dienā, gāja naktīs un cik spēdams darīja bataljonam labu."

Vācieši nesen atpakaļ ieņēma netāļu no mūsu pozicijām ne-

lielu krūmāju. Visi domāja, ka vācieši tur nocietinājušies, jo

pozicijās bij puslīdz labas. Mūsu artilērija bieži šo vietu ap-

šaudīja. Ltn. Krēsliņš iegalvoja, ka vāciešu tur vairs neesot

un apšaudīšana notiek velti. Bij jāpārliecinājās. 15. maijā ltn.

Krēsliņš paņēma līdzi vienu strēlnieku, gadījās vēl kāda cita

pulka virsnieks Un visi trīs, Krēsliņa vadībā, gāja izlūkot. Un

tiešām izrādījās, ka vāciešu tur nav —
tie visu bij nopostījuši

un aizgājuši. Šī izlūkošana bij reti pārdroša un atklājums bij

svarīgs. Tomēr varonīgo izlūku, virsnieku Krēsliņu tajā izlū-

košanā sprāgstošās lodes šķembele ievainoja krūtīs. Neskatoties

uz ievainojumu, viņš palika priekšējās pozicijās.

16. maijā ierakumos sēdēdams ,viņš izzīmēja uz finiera gabala
skaistus vārdus: ~Dulce et decorum est pro patria mori" ( Cik

skaisti un saldi par tēvu zemi nomirt). To rakstīja varonis dienu

pirms nāves. Šis „pro patria" bija tas, dēļ kura viņš ievainots

palika pozicijās — ierakumos; šis „pro patria" bija tas, kas

viņam lika par daudz pašaizliedzīgi izpildīt savu pie-

nākumu.
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Viņš alka cīņas un nevarēja sagaidīt, jo lielākas kaujas nebij
tik drīz paredzamas. 17. maijā vācieši apšaudīja musu pozicijās.
lerakuma priekšā krita vairākas granātas, bet postu nenodarīja.
Virsniekā Krēsliņā pamodās cīņas uguns. Nevarēja nosēdēt šaurā

zemes būdā, skrēja laukā, kur krita ienaidnieka lādiņi. Vienas

granātas šķembele ķera viņu krūtis, un cīņas alkstošais virsnieks

krita. Trīs dienas vēlāk viņu guldīja Brāļu kapos.

Kritušā lietn. Krēsliņa brālis man nodeva dažas nelaiķa vē-

stules. Viena vēstule rakstīta pirms nāves un palikusi nepa-

beigta.

~Gribu tev pastāstīt ko nebūt par mūsu dzīvi pozicijās. Esam

apmēram mēnesi pozicijās. Neilgi pēc nobraukšanas tur, es gāju

izlūkošanā, bija iespēja parādīt kareivja varonību, bet nekā neiz-

darīju. Pabēdājos kādu laiciņu, pasēroju un sāku arvien biežāki

iet izlūkošanā. Piecas dienas mēs nostāvējām otrā

līnijā, piecas — pirmā; tad atkal četras die-

nas otrā, četras pirmā; pēc tam aizgājām rezervē. Es turpināju
iet izlūkošanā, man palīgā nāca izlūki no pirmās līnijas. Kādreiz,

pēc pulksten 2, pārnākdams no izlūkošanas, es dzirdu, ka sauc

bataljonu kopā. Domāju, ka pulkvedis grib izdarīt pēkšņu
trauksmi un pārbaudīt ļaudis; gribēju iet gulēt, bet tomēr aizgāju
štābā. Pulkvedis bija drusku uztraukts. Es tīri neveiklā stāvokli

ierados pie viņa un dabūju zināt, ka lieta nopietna: netāļu priekšā

mūsu pozicijām, pa kreisi, izbīdīta aizsargu līnija, kuru vācieši

stipri apšauda ar artilēriju. Daļa no aizsargiem krituši, daļa pa-

zudusi. lenaidnieka uzbrukuma gadījumā mums jābūt visiem ga-

taviem. Apmēram pulksten 7, kad sāka jau sārtoties rīts, mēs

likāmies gulēt. Nākošo nakti es atkal gāju izlūkošanā un kad

rītā pārnācu, tad ievēroju, ka vairs nav piramidēs saslietas šau-

tenes. Jautāju, kur palikušas? Man atbildēja, ka divas mūsu

rotas aizgājušas uz aizsargu līniju, kuru vācietis tā apšaudīja.
Kad svīda gaisma, viņi atgriezās. Nākošu dienu, 12. maijā, es

vairs negāju izlūkošanā, nodomāju, ka ir diezgan — divas naktis

no vietas iet un trešo izlaist. Otrā dienā atkal visi kājās, un

lai būtu tuvāki pie aizsargu līnijas, — vakarā vajadzēja ieņemt
tās līnijas aizmuguri. Palaizdams divas naktis, nolēmu,
katrā ziņā, nākošo nakti iet izlūkošanā. Lai daudz maz iepa-
zītos ar apkārtni, dienā es aizgāju pirmā līnijā. No ierakumiem

man rādija dzeltenu smilšu laukumu un stāstīja, ka tur bijusi

aizsargu līnija. Tur es satiku kādu krievu praporščiku un nolē-

mām iet tūliņ apskatīt to bīstamo vietu, kur, domājams, sēd vā-

cietis pēc līnijas ieņemšanas. Viens otru uzjautrinājām un smē-
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jāmies. kurš pirmais sāks baiļoties tāļāk iet. Pagājām garām
mūsu ierakumiem un drāšu aizžogojumiem, pagājām garām sar-

gam, kurš mums pateica, ka vāciets šauj. Un tā mēs aizgājām
līdz tai bīstamai vietai; paņēmām drāšu griežamās šķēres, rokas

granātas, lāpstas, vienu šauteni (kuru tev vakar nosūtīju). Uz

mums sāka šaut. Pirmā lode parasti neķer un no otras var

izbēgt un tā mēs atnācām atpakaļ. Pārnākot es dabūju zināt, ka

vakarā gatavojās mūsu uzbrukums, ka artilērija ari ir mūsu

rīcībā. Ar vārdu sakot, gatavojās kauja. Es saku: kāda velna

pēc uzbrukt, kad tur nav ne dzīvas vāciešu dvēseles. Lai visiem

pierādītu, es vakarā gāju turp ar saviem izlūkiem. Nāca ari citi,

bet es viņus atstāju iepakaļ un ar savējiem gāju uz priekšu.
lesākās šauteņu apšaudīšanās. Es nolēmu, ka nakti lodes izlaist

nav nozīmes un pavēlēju saviem zēniem sviest rokas granātas.
Bet ne tāļu no manis gulošais strēlnieks, kurš nebij tālu no vā-

ciešiem, nezinu kamdēļ, nesvieda. Es saskaitos un sviedu vienu

„angļu olu". lespaids lielisks, bet mani apbēra ar lodēm. Šāva

ar sprāgstošām lodēm. Ja Tu dodi goda vārdu mam-

mai neteikt, tad pateikšu Tev, ka gabals no sprāgstošās lodes

man pārsita ādas kamzoļu, blūzi, kreklu un iesitās krūtis. Man

palika karsti, krūtis dega. Es pavēlēju jo stingri saviem zēniem

sviest nolādētiem vāciešiem ar granātām, bet pats nezinu, kas

ar mani notika. Mani malači piecēlās kājās un izsvieda katrs pa

vienai granātai. Trīs ceturtdaļas stundas sabijuši bīstamā

vietā, mēs atkāpāmies. No maniem septiņiem zēniem, 5 uz koman-

diera rīkojumu, tika stādīti priekšā apbalvošanai par drošsirdību;

es tiku stādīts priekšā apbalvošanai ar IV. šķiras Annas ordeni.

Svētdiena, 15. maijs, pagāja ātri. 16. maijā no rīta mani par

jaunu pārsēja un es izlūdzu atļauju palikt pozicijās, paziņodams,
ka ievainojums „nav nopietns". Komandiers tā ari tāļāk

paziņoja un es paliku ierindā."

Vēstule palikusi nenobeigta. Viņš to rakstījis ierakumos,

un kad tikko izgājis no ierakuma — granātas šķembeles ķerts
kritis. Ne vārda garā vēstule nav rakstīts par paša personīgo
dzīvi

—
viss vienīgi par karu. Tā viņš bij nodevies* kāram.

LEITNANTS JĒKABS LEITIS,

7. Tukuma Latv. strēlnieku bataljona jaunākais virsnieks,

kritis kaujā 22. maijā 1916. g.

No dzīves izrauts paša ziedu laika, pavasara ziediem apklāts,
dus Raunas pils kapos varoņa nāvē mirušais latvju jauneklis
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ltn. Jēkabs Leitis. Daudz ir Latvijā vietas, kur dus mūsu varoņi;

cits kara kalniņā, cits brāļu kapos, cits dzimtenes kapsētā.

Nakti uz 22. maiju, Ķekavas rajonā, divas mūsu Tukuma ba-

taljona rotas, savu komandieru vadībā izgāja celt apcietinājumus.
Šī ierakšanās un nocietināšanās vienīgi nakti iespējama, bet ne

ik reizes šie nakts rūķi, paspēj savu darbu netraucēti izdarīt,

jo ienaidnieks ir nomodā. Bieži vācieši pietu-

ras pie tādas taktikas
—

laiž izstrādāties, darbu puslīdz padarīt;
stundām ilgi viņš kā nomiris klusē, tad uz reizi laiž visus sa-

vus dzelzs līdzekļus vaļā un jaunos ierakumos iedegās ciņa. Tā

ari šoreiz. Nakts bij gaiša, skaidra. Rotas komandiers v. ltn.

Venners izgāja pirmais ar saviem izlūkiem ieņemt jauno ierakumu,

kurš bij agrāk izrakts, vispārējo mūsu ierakumu priekšā. Kad

iesākās skaidrās pavasara nakts tumšākais mirklis,
atnāca uz darbu bataljona piektā rota leitn. Leiša vadībā.

Viens otrās rotas vads zem rotas komandiera v. leitn. Vennera

vadības, piegādāja gatavos drāšu režģus, kuri tiek sagatavoti

priekšlaikus, lai uz vietas strādājot neaizņemtu pārāk daudz laika,

jo tajā darbā katra minūte ir dārga; ko nepadarīsi nakti, dienu

jāatstāj un diezin vai nākošu nakti būs iespējams darbu turpināt.
5. rota strādāja uz vietas, raka un nocietināja drāšu aizžogojumus.
Vācieši pilnīgi atļāva strādāt, neviena šāviena no viņu puses ne-

bij, lai gan mūsējo tumšās figūras viņiem, bez šaubām, bij .'re-

dzamas pašā sākumā. Darbs netraucēti vilkās vairāk kā stundu,

tad pēkšņi sāka strādāt vācu smagā artilērija; šāva ar granātām un

šrapneļiem un mērķēja ļoti precizi. Nebij iespējams mūsē-

jiem pretoties, vajadzēja atkāpties un atkāpties pa vienam, lie-

not; ja ķēdē atietu, būtu vāciem labāk manāms mērķis un mū-

sējie ciestu daudz. 11. rotas komandiers ar saviem izlūkiem lai-

mīgi atkāpās. Arī 5. rota gandrīz visa izgāja atpakaļ. Leitn. Leitis

un viens sanitārs palika pēdējie. Virsnieks ļāva aiziet savai rotai,
bet pats, un blakus viņam esošais sanitārs, nepaguva nokļūt līdz

mūsū galveniem ierakumiem; netāļu sprāgstošas granātas šķem-
bele to ķēra kaklā, miega artērijā, un viņš krita uz vietas. Sani-

tārs blakus viņam tika ievainots kājā.

Kritušo leitn. Leiti pārveda Rīga. Pēc nedaudz dienam viņa
miesas tika pārvestas uz dzimteni un guldītas Raunas pils kapos.

Kā šodien redzu varoņa pēdējo gājienu pa Rīgas ielām: pār
atmodušos pilsētu skan sēru orķestra skaņas, iet līdzi pavadītāju

pulks un biedri
—

virsnieki un strēlnieki, nes dzīvu puķu vaiņagus,

baltas narcises un sārtas tulpes. Pretimnācējs noņem cepuri un

klusu novēl: saldu dusu.
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Jēkabs Leitis dzimis Mārsnēnu pagastā, Vidzeme. Pirmmā-

cību baudījis Startu pagasta skolā, pec tam iestājies Cesls, Au-

sēja reālskolā, kupa sekmīgi beidzis. Vienu gadu studēja Peterpils

politechniskā institūtā un 1915. gada pavasari brīvprātīgi iestā-

jās kara dienestā. Kara skolu beidza tā paša gada rudenī un

pārnāca Latviešu strēlnieku bataljonos.
Par tēvu zemi cīņa gāja, par tevu zemi možu beidza.

LEITNANTS FRICIS VILLERTS.

7. Bauskas Latv. strēlnieku bataljona izlūku komandas priekšnieks,

kritis kaujā 22. jūnijā 1916. g.

Tā bij pirmā lielākā 7. Bauskas strēlnieku bataljona

kauja, kurā krita leitnants Fricis Villerts. Pirms pusnakts

bataljons gāja uzbrukumā pie Katriņas muižas. Rotas

izgāja taisni pretim ienaidnieka ierakumiem, bet izlūki, kuriem

bij jāaizsargā kreisais spārns, — vairāk pa labi, pa meža kal-

niņu. Vācieši jau bij nomanījuši mūsu nolūku un sāka apšau-
dīt ar artilēriju. Nevarēdama nakts tumsā zināt, ap kuru vietu

atrodas mūsū špēki, tā mētājās izklaidus pa visu uzbrukuma

rajonu. Jau pa uzbrukuma laiku no kāda sprāgstoša lādiņa

šķembeles tika ievainots drošais un varonīgais izlūku koman-

das priekšnieks leitn. Villerts. 40 minūtēs bij ieņemta vācu pirmā

līnija un mūsējie jau atradās starp pirmo un otro vācu līnijām.
Neskatoties uz ievainojumu Villerts palika visu laiku

pirmās rindās un rīkoja ieņemto poziciju nocietināšanu. Vēl

pie uzbrukuma, kad mūsējie lauzās cauri vācu drāšu aizžogoju-

miem, leitnants Villerts pirmais pieskrēja pie drātīm un vadīja

griešanu. Uzbrūkošie aizraudamies gāja uz priekšu, nemanīja

ne sprāgstošo ložu, ne vācu ložmetēja, kurš turpat strādāja. Ar

pirmo paņēmienu aizgāja līdz otrai līnijai, tikai nebij pavēlēts
tālāk iet, bet gan nocietināties un, ja iespējams, palikt līdz vaka-

ram. Atvilkās mazliet atpakaļ un nocietinājās; ierakās, cik tas

bij iespējams, jo vieta bij slapja. lerakties varēja — ja daudz,
tad līdz ceļiem, —tas bij aizsargs tikai no lodēm, bet ne no

šrapneļiem. Un virsnieks Villerts, ievainots, gulēja blakus sa-

viem izlūkiem, ar vienu sānu ūdenī; pat bruņu aizsargu, kuru

turpat atrada, viņš neizlietoja. Bij jāguļ un jāgaida. Šī gulēšana
daudz sliktāka, nekā ierakumu ieņemšana un pretuzbrukumu at-

sišana
—

tad mazākais ir darbība un nav jāmirkst ūdenī uz vietas.

Aukstumā drebēdams, ievainotais virsnieks gaidīja dienu un sauli.

Izraktās, slapjās bedrītēs, starp vācu pirmo un otro līniju,
mūsu rota un izlūku komanda nogulēja apmēram līdz pulkst. 8
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rītā. Visu ritu krita pa vācu smagam lādiņam uz mūsu jau-

nām pozicijām, bet vēlāk pārgāja viesuļa uguni — pa gaisu

šķīda zeme, koku galotnes un stumbri. Vaidēja melnā, slapjā

zeme un cilvēka dvēselē tapa baigi par šiem melnās nakts zemes

vaidiem. Mēģināja nākt vācieši pretuzbrukumā, bet varonīgi tika

atsisti. Zem artilērijas uguns nāca atpakaļ mūsu rotas. Te vēl

reiz leitnants Villerts pierādīja savu aukstasinību un vadoņa spē-

jas: pašos kritiskos brīžos viņš nodibināja kārtību un līdzēja

glābt ložmetējus. „Bet nebij viņam ilgi ļauts būt mums par

varonības piemēru," stāstīja izlūki. „Viņš palika kaujas laukā

pēdējais. Grāvja malā, pa kuru viņš nāca, bij sapulcējušies vairāk

strēlnieku un šo grupu vācu batareja bij pamanījusi. Kāds

šrapnelis, virs galvas pūzdams, ķēra virsnieku galvā. Vārds

vairs neatskanēja pār varoņa lūpām; pēc dažām minūtēm mēs jau

bijām zaudējuši viņu uz visiem laikiem."

No kaujas lauka viņu iznesa tikai vakara un nogādāja Rīgā.

Leitnants Fricis Villerts dzimis Kurzemē, Kuldīgas apriņķi,
1886. g. 6. augustā. Beidzis Kuldīgas tirdzniecības skolu.

Kara sākumā kā rezervists tiek iesaukts karā. Kā vienkāršs ķa-
reivis cīnās Galicijā un 11. oktobri 1914. g. pie Sanas upes

ievainots un evakuēts. Pēc izveseļošanās iestājas 4. Maskavas

praporščiku skolā, kuru beidz 14. oktobri. 1915. g. Tā paša

gada 30. novembri pārnāk uz 7. Bauskas Latv. strēlnieku ba-

taljonu. Bataljonā pa priekšu komandē 3. rotu, tad tiek iecelts

par kājnieku izlūku komandas priekšnieku. Par kaujas nopel-
niem apbalvots ar 3. šķiras Staņislava ordeni ar šķēpiem un

lentām.

VIRSLEITNANTS JĀNIS VENNERS.

6. Tukuma Latv. strēlnieku bataljona otrās rotas komandiers,

kritis kaujā 3. jūlijā 1916. g.

Virsleitn. Jāņa Vennera vecāki agrāk dzīvoja Vidzemē,
Smiltenes draudzē, (jādus 30 atpakaļ, viņi pārgāja dzīvot uz

Pleskavas guberņu. Jānis Venners dzimis Lauru apriņķi 29. de-

cembri 1891. gadā. „Lai gan viņš Latviju nebij redzējis, tomēr

kaut kas viņu vienmēr vilka uz turieni un sildīja priekš tēvu

tēvu mazās dzimtenes. Citādi nebij domājams: viņam bij jānāk

šurp cīnīties un nu, lūk, viņš dus neredzētā tēvzemē," runāja

tēvs, kad pie aizbērtā dela kapa palikuši bij nedaudz tuvinieku.

—
Venners beidza Pleskavas vidējo zemkopības skolu, kā agro-

noms. Kādu laiciņu pēc skolas beigšanas strādāja Holmas ap-
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riņķi Zemkopības biedrībā kā agronoms. Kara sākumā, 1914. g.

iestājas kara dienestā, beidza Viļņas kara skolu, pēc kam, uz

velēšanos, tika komandēts uz latviešu bataljoniem. 12. novem-

bri 1915. g. ieradās Rīgā, 6. Tukuma Latviešu strēlnieku ba-

taljonā. Tie strēlnieki, kuri palika vēl veseli pec 3. jūlija kaujas

stāstīja kāds Venners bijis pret saviem strēlniekiem. Viņš pie
tiem bijis rītos, bijis vakaros

— mācījis, audzinājis; viņa parā-

dīšanās rotā katrreiz ar lielāko prieku tikusi apsveikta. Un ne

tikai viņa rotā vien, — vispār strēlnieki viņu plaši pazina un

cienīja. Viņš saprata strēlniekus, prata tiem tuvoties. Kāds

virsnieks man reiz uzsvēra latviešu kareivju īpatnības. Tiem

esot gluži sava psicholoģija, savas tradīcijas. Ar strēlnieku va-

jagot piast apieties, tuvoties viņa individualitātei. Starp strēl-

niekiem esot stipras individuāli.ates, inteliģenti, smalkjūtīgi cilvēki.

Kāds netaktisks solis no virsnieka puses, kada apvainošana vai

nepareiza sodīšana varot sabojāt visu lietu, varot strēlniekus

demoralizēt.

Venners jāpieskaita pie tiem, kuri saprata kareivi.

To pašu teica viņa strēlnieki. Tads virsnieks ir sevišķs

dārgums kara laukā.

No 1916. gada marta mēneša viņš ar savu rotu stāvēja

pozicijās; gāja izlūkošanās, bija kaujas sadursmes. Par mazu

likās karotājam izlūkošanas un atsevišķas sadursmes, viņš slāpa

pēc lielām cīņām, — lai gan pats bij pārliecināts, kā pirmā, lielā

kaujā kritīs. Tā pārliecība viņā bij ļoti stipra, par to viņš
bieži runāja, bet nebaiļojās. Pēc kādas lielākas sadursmes, kurā

krita daži mūsu virsnieki un strēlnieki, satiku virsleitnantu Ven-

neri Rīgā. Sajūsmināts viņš stāstīja, ka bijis kaujās un šķiro-
ties piebilda: „Ja nākošā cīņā es krītu, paziņo īsos vārdos ma-

nai tautai, ka Venners miris cīņā kā Iļatvļi e'tis". V.

atstājis savu ģīmetni ar uzrakstu: „M ē s krītam, mēs asinis

lejam; mūsu tautai pieder Latvija un viņa s nā-

ko t ne."

Jautrs, dzīvespriecīgs viņš nodziedāja vēl šķiroties savu mīļo

karadziesmiņu :

„Ko, bāliņi, tu domāji,
Uz zobena atspiedies ? —

Kā bij manim nedomāti.
—

Jauni vien bij kara viri !"

un aizgāja ...
3. jūlija kaujā, agrā svētdienas rītā Venners krita.

Atlikušie cīņas biedri ceturtā kaujas dienā atrada virsnieka

cepuri upītē, un vēlāk meklējot, atrada ūdenī pašu virsnieku,
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no granātas saplosītu. Viņš apglabāts Rīgā, Brāļu kapos blakus

saviem strēlniekiem.

LEITNANTS ARTURS LĪĢERS.

6. Tukuma Latv. strēlnieku bataljona, ložmetēju komandas

jaunākais virsnieks, kritis kaujā 3. jūlijā 1916. g.

Sevišķu varonību 3. jūlija kaujā izrādīja ložmetēju koman-

das jaunākais virsnieks leitnants Līģers. Atsitot vācu pretuz-

brukumu, viņš ar ievainotu roku pats vadījis ložmetēju, līdz vai-

rākām ienaidnieka lodēm sakapāts, kritis.

Arturs Līģers ir kurzemnieks no Džūkstes pagasta. Dzi-

mis 1895. gadā 28. janvārī. Beidzis Tukuma komercskolu, pēc

kam, 1915. gada jūlijā, iestājies Maskavas Aļeksejevas kara skolā.

Tā paša gada novembrī, pēc kara skolas beigšanas, pārnācis

uz VI. Tukuma Latv. strēlnieku bataljonu.
Leitnants Līģers guldīts Rīgā, Brāļu kapos.

LEITNANTS ALBERTS BRAUNFELDS.

7. Tukuma Latv. strēlnieku bataljona jaunākais virsnieks,

kritis kauja 3. jūlijā 1916. g.

Pirms iestāšanās kara klausībā, Alberts Braunfelds izturēja

pie Kazaņas mācības apgabala 2. šķiras savvaļnieka ekzamenu.

8. oktobri 1914. gadā iestājies 94. rezerves bataljonā, no kura,

pēc mācības komandas pabeigšanas, 15. dcc. 1915. g. iestājies
3. Sainaras praporščiku skolā. Pēc skolas beigšanas, 1916. g. jan-

vāri, uz paša lūgumu, komandēts uz strēlnieku bataljoniem.
Braunfulds dzimis Kuldīgas apriņķī 1893. gada 23. sept.

3. jūlija asiņainās kaujās, cīnoties par dārgoKurzemi, uz viņas

robežas, tas nolika savu galvu.
Kritušais virsnieks atdusas Brāļu kāpos, Rīgā.

LEITNANTS JĀNIS PETERSONS.

7. Tukuma Latv. strēlnieku bataljona, 5. rotas jaunākais virs-

nieks, kritis kaujā 3. jūlijā 1916. g.

Leitnants Jānis Petersons dzimis Ludzā 1892. gada 22. maijā.
No kara sākuma līdz 5. aug. 1915. gadam viņš nodien Vitebskas

zemes sargu dru/inā. Kā jaunākais apakšvirsnieks tiek koman-

dēts uz praporščiku skolu, kuru pabeidz 1. novembrī 1915. g.
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1916. g. februārim atrodas krievu pulkos, pēc pārnāk uz

latviešu pulkiem un tiek ieskaitīts VI. Tukuma bataljonā.
Karstās jūlija kaujās, kad mūsu bataljoni cīnījās pie Ķe-

kavas pret lielo vācu pārspēku, leitnants Petersons krita varoņu

nāvē.

Tās bij viņa kaujas kristības un viņa dzīves noslēgums.
Pēc kaujām, kritušo leitnantu Petersonu pārveda uz Rīgu

un guldīja Brāļu kapos.

LEITNANTS JĀNIS ZEMANIS.

7. Tukuma Latv. strēlnieku bataljona 2. rotas jaunākais virsnieks,

kritis kaujā 3. jūlijā 1916. g.

Kad vēl nebija dibināti Latviešu strēlnieku bataljoni, Zemanis

jau kā vienkāršs kareivis cīnījās Kurzemē. Viņš piedalījies vē-

sturiskās kaujās pie Jelgavas 1915. g. pavasari, kad divi Dau-

gavprlvas cietokšņa latviešu zemessargu bataljoni atsita vācu

pirmo iebrukumu Kurzemē. Šie divi bataljoni var skaitīties par
Latviešu strēlnieku priekštečiem, jo pēc Jelgavas kaujām noteikti

nobrieda doma par latviešu kara spēka vienību dibināšanu. Ze-

manis savā bataljonā piedalījies vāciešu vajāšanā Kurzemē un

Lietuvā. Šajās cīņās Zemani ievainoja.
Kad nodibinājās strēlnieku bataljoni, Zemanis nekavējoši ie-

stājās 2. Rīgas bataljonā. 1916. gada martā viņu par kaujas

nopelniem paaugstināja leitnanta dienesta pakāpē, bez speciālas
kara skolas izglītības. Pēc tam viņu pārcēla uz VI. Tukuma

bataljonu.
3. jūlija kauja bij Zemanim izšķiroša, te viņš krita pašā kaujas

karstumā. Kā kurzemnieks, viņš cīnījās ar lielu dedzību par Kur-

zemes atbrīvošanu, bet nebij viņam ļauts skatīt brīvo dzimteni.

Leitnants Jānis Zemanis atdusas Brāļu kapos, Rīga.

KAPTEINIS JĒKABS JUREVIČS.

7. Tukuma Latv. strēlnieku bataljona 1. rotas komandiers,

kritis kaujā 6. jūlijā 1916. g.

3. jūlija kaujas paņēma līdzi ari kapteini Jureviču.

Šo zaudējumu bataljons un strēlnieki sajūta ļoti sāpīgi. Kau-

jas laukā strēlnieki mācījās pazīt kapteiņa Jureviča spējas un

varonību.

Viņa sirds tiecās šurp no Galicijas, no tāliem kapa laukiem —

uz dzimteni.
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Pirms braukšanas uz Latviešu bataljoniem, viņa sievai bijusi

saruna ar viņa agrāko pulka komandieri: „Jūsu virs labākais

virsnieks pulkā, nevajadzētu viņam braukt projām, te viņu gaida

karjera un ar vāciešiem grūtāki karot, kā ar austriešiem, jau

tagad viņš komandē bataljonu, viņš tiks stādīts priekšā paaugsti-
nāšanai pulkve/a-leitnanta dienesta pakāpē v. t. t." —

Sieva ne-

aptverot to dziņu, kura viņas viru šurp vilka, raudzīja to pie-
runāt palikt pulkā, bet viņš jau bij iesniedzis ziņojumu un< teica:

„Vienlgi to es nožēloju, ka pašā sākumā neaizbraucu uz Latvie-

šu bataljoniem; es zinu, te mani mīl pulks un es viņu tāpat —

bet dzimtenes mīlestība lielāka, tās dzimtenes, kur mana jaunība,
kur tagad mana māte gūstā smok. Kā tu vari tā runāt —es

latvietis, lai nebrauktu pie savas tautas, kur viņai atļauts savu

vārdu teikt !"
—

Un viņš aizbrauca, mainot bataljona komandiera amatu krievu

pulkā, pret rotas komandiera — Latviešu bataljonos.

Te, 20 verstis no savas dzimtenes, no savas mātes, viņš. kā

īsts varonis atdeva savu dzīvību un tagad Brāļu kapos dus blakus

saviem 24 jūlija kaujās kritušiem strēlniekiem, jo tā bija viņa
vēlēšanās.

Kritušā kapteiņa Jureviča dzīves gājums, īsi apskatot, parasts,
vienkāršs. Dzimis Kurzemē, Bauskas apriņķi, Greenvaldes pa-

gastā Auzenu-Rujenieku mājās, 11. augustā 1884. gadā. Beidzis

Bauskas pilsētas skolu un 1902. gadā iestājies kā 2. šķiras sav-

vaļnieks 2. Varšavas cietokšņa pulkā, no kura, pēc savvaļnieka
ekzamena izturēšanas, 1903. g. tika komandēts uz Tiflisas

karaskolu. Pēc skolas beigšanas, 1906. g., kā virsleitnants

tiek ieskaitīts 178. Cēsu pulkā, kurā pieņem bataljona adjutanta
vietu. Drīz viņš tiek iecelts par pagaidu rotas komandieri un

mācības komandas priekšnieku, kā ari par pulka lazaretes pārzini.

1909. g. tiek iecelts par 4. rotas jaunāko virsnieku un izvests

par poručiku un tiek komandēts uz Daugavgrlvas pulku. 1913. g.

paaugstināts par štabs-kapitanu. Ar mobilizāciju 1914. gadā viņu

ieskaita 318. Cernojarskas pulkā, kur viņš pieņem komandēt 6. ro-

tu un aizbrauc uz Galicijas kara lauku. Pēc nobraukšanas kara

laukā, pulks tūliņ dodas cīņā un kapteini Jureviču jau 23. augustā

pie Ļublinas ievaino.

— Kapteiņa Jureviča dzīves biedre man laipni uzticēja viņas

nelaiķa vira vēstules, kurās aprakstītas kara gaitas, bet par perso-

nīgo dzīvi nekas nav rakstīts, jeb rakstīts ļoti maz. —. Līdz

pēdējai dienai nelaiķis vedis sīku dienas grāmatu par karu. šī

grāmata gan pēc Jureviča nāves netika atrasta. Visas vēstules

kuras rakstītas no Galicijas, tāpat no mūsu frontes, saulainas sa-
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jutas pilnas, spēks un dzīves prieks dvēš no aprakstītam lapām.
Vienmēr labā garastāvokli, kaut ari kaujās noguris.

Pievedīšu te pilnīgi pēdējo vēstuli, rakstītu pāris dienas pirms

nāves: „Tu droši vien būsi nodomājusi, ka es vairs neesmu

šai pasaulē. Bet, lūk, tu esi maldījusies: atrodos vēl vienmēr

starp mirstīgiem. Ar veselību, protams, stāv ļoti labi, bet paš-

sajūta — ne visai, tas pateicoties lielam nogurumam — neesmu

gulējis ilgāku laiku un 15 stundas no vietas atrodos zem neaprak-
stāma artilērijas un šauteņu uguns. Nopietni jāatzīstas, ka tādu

uguni es nebiju piedzīvojis pa visu kara laiku, —
mati

stāvus ceļās. Pēc 4 stundu ilgas artilērijas uguns, rotas gāja
uzbrukumā. Man bij lemts tas gods vest uzbrukumā 1. un

2. rotas (2. rotas komandiers virsleitnants Venners krita pašā sā-

kumā J. X.) un traukties mežā, ieņemt vācu ierakumus,
kas izdevās spīdoši. Tagad piemērojam vācu ierakumus

tāļākām operācijām, kuras var piekrist mums, kā ari mūsu kaimi-

ņiem. Pa ceļam iekritu ūdeni un tāļāk ejot nosmērējos, kā skur-

steņslauķis. Saplēsu kreklu, bikses un saskrāpēju rokas pie dze-

loņu drātīm. Neskoties uz visu to — gara stāvoklis debešķīgs.
Pat ēst negribējās visu dienu. Mani lodes neķēra, neskatoties

uz visām briesmām. Tik bikses viena lode pārrāva un pēc tam

pārsita manam ziņnesim kāju. Protams, ir zaudējumi. Trūkst

daudz labu, zimpatisku cilvēku, — bet kamdēļ gan tas jārunā, to

jau katris zina, ka karš prasa upurus. Pulkst. 8 ritā. Šausmīgi
nāk miegs. Beigšu vēstuli un tūliņ došos pie miera. Redzi, cik

jauki mums iet." —

Kādā citā vēstulē J. priecājas par dzīvi pozicijās: „Stāvam tu-

vā rezervē — apkārt jauni ceļi un veci puslīdz aizsūnojuši kanaļi —

droši vien, vietējo baronu rakti, kultivēšanas nolūkā. Apkārt mežs,

nekopts, bet skaists, vējam tā vien patikās spēlēties egļu galot-
nēs un šūpoties, kā pasakā — un apakšā viss klusu, kā svēt-

nīcā; ūdens kanaļos nevižņo, bet lēni plūst uz ziemeļiem, uz

Daugavu. —
Visa apkārtne, sevišķi saules rietā un lēktā, skaista

kā glezna, kā labākā meistara roku darbs. Es bieži nožēloju,
ka Tev jāsēd Rīgā un Tu nevari būt te, redzēt tos skaistumus.

Mēs parunātos, izmainītu iespaidu un domas, kas, protams, vēl

vairāk pavairotu skaistuma sajūtu."

Pec kāda ilgāka laika viņš dabūja atvaļinājumu uz vienu dienu

iebraukt Rīgā, bet nav braucis un aizgājis uz nakts darbiem

rakt apcietinājumus, par ko no sievas saņēmis sāpīgu vēstuli.

Uz to viņš atbildljis ļoti jautrā stilā; no vēstules redzams cik

augsti viņš vērtē pienākumus. Viņš raksta: „Vai! Kā es smejos,
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Tavu vēstuli lasot. Ideāla laulības dzīve, protams, skaista un

sieva ir vira otrā dvēsele, — bet laulības attiecības ir tieši per-

sonīgas, viņas ir mūsu individuelās, intimās dzīves loks
—

vis-

pārcilvēclga, sabiedriska tur maz. Pienākums, pienākums stāv

par visu !"

—
Ne trokšņainas slavas kāre to vadīja, ne karjera, — tik

pienākums, kurš šinī gadījuma zīmējas uz dzimtenes atsvabi-

nāšanu.

Pēc Jāņu dienas, viņš rakstīja sievai atbildi uz viņas vēstuli,
rakstītu dzejā: „No sirds priecājos un pateicos — nožēloju, ka

nevaru Tev tāpat atbildēt. Svētkus pavadījām skaisti. Liku sa-

siet sieru. Pozicijās bij kopīgs mielasts, bij strēlnieku izrīkojums
ar četrcēlienu lugu un visdažādām jautrībām. Priekšvakarā lī-

gojām. Viss pušķots meijām, ziediem. Strēlnieki mani apdāvināja:
uzlika divus lielus ozollapu vaiņagus ar ūdens lilijām vidū. Dēļ

lilijām bij jāiet caur „nāves ieleju" uz Ķekavas upi, mani strēl-

nieki zina, ka es mīlu baltās ūdens lilijas"...

Pēdējā vēstulē, kuru viņš rakstīja pēc lielā uzbrukuma, viņš
neatstāsta pirmās rotas cīņas sīkumus. Kad bataljons gāja uz-

brukumā, apstākļi bij tik šausmīgi, ka neilgā laikā to

ielenca, pie kam krita 2. rotas komandiers. Kad bataljonam

draudēja galīga ielenkšana, kapitans Jurevičs savāca otro rotu

un savu un kritiskā bridi metās uz priekšu, uz vācu galve-
nīem ierakumiem, un deva pienācīgu triecienu vācu centram.

Caur to bataljons, kurš atradās krusta ugunīs, bij glābts.

Šo elli viņš izturēja un iznāca dzīvs laukā. Pienā atpūtās,

nogulējās. Vakarā, pēc lielā uzbrukuma, kad puslīdz iestājās

klusums, viņu gribēja atvaļināt uz vienu dienu atpūtā, bet

viņš augstsirdīgi atteicās: „Lai iet jaunākais virsnieks, viņš
nav pieradis un vairāk noguris, —

kas man, vecam kazakam."

Pievakarē viņš novēroja savādu dzīvību vācu pozicijās. Nakti

paņēma dažus izlūkus un divus virsniekus un gāja uz turieni.

Izdarīja vērtīgus izlūkošanas darbus. Vācieši pamanīja un sāka

šaut. Kad virsnieki un strēlnieki atnāca atpakaļ — ieraudzīja,
ka kapteiņa Jureviča trūkst. Gāja atpakaļ meklēt un atrada

viņu asinīs gulošu ar izšautu labo aci. Krita viņš 6. jūlijā

Caurskatot viņa atstātās lietas, dzīves biedre atraduse slēgtu
vēstuli ar virsrakstu uz aploksnes: „Pēc manas nāves uzplēst."
Vēstulē viņš raksta:

„Dārgie draugiunbiedri, piedodietvisus manus tīšos un ne-

tīšos grēkus un nepieminiet ar ļaunu. Turpiniet ar godu un

slavu iesākto darbu, uz ko lai jums palīdz visi labie gari..."
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Pēc nāves kapitans Jurevičs paaugstināts par pulkvedi-ltn,

un apbalvots ar Jura ordeni.

VIRSLEITNANTS JĀNIS MENSKA,

1. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku bataljona 4. rotaskomandiers,

krita kaujā 23. decembri 1916. g.

Menska bij sākumā pulkveža Brieža rotas jaunākais virs-

nieks un viņa kara taktikas māceklis. Viņš bij jauns un kautrīgs

zens, kad pēc praporščiku skolas beigšanas Pēterhofā, 1915. g.

Virsleitnants Menska,
kritis Ziemassvētku kaujās 23. dēcembrī 1916. gadā.

17. zeptembrī, no Minskas kara apriņķa staba pārbrauca uz

Latviešu bataljoniem, —
bet vēlāk iedzīvojoties pulkā un nākot

zem Brieža iespaida, viņš runāja kā ists karavīrs un kaujās

sekoja sava iemīļotā priekšnieka piemēriem. Par 1916. g.

8. marta kaujām apbalvots ar Sv. Vladimira IV. šķ. ordeni,ar

šķēpiem un lentu.

Virsi. Menska savu bērnību un jaunību pavadījis uz laukiem

Vidzemē, Smiltenes pagastā, tēva mājās. Pēc Smiltenes tirdz-

nieības skolas pabeigšanas, viņš palika kā inteliģents saimnieks
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sava tēva mājās —
bet karam sākoties viņā pamodās latviešu

kareiviskais gars, un viņš atstāja arklu iedzītajā vagā un aizgāļja

brīvprātīgi karā. Tāļāk pasaulē nebijis, pieradis pie klusuma

un lauku mierā, — viņš pēkšņi, tika atrauts no savas pagātnes

un atsviests kara laukā — cilāt zobenu.

Un kara laukā viņš manto jaunu atziņu: „Notiks tas, kam

jānotiek! Stāvot rezervē kādreiz var krist tikpat labi, kā kaujas
laukā. No lodes neizbēgsi. Te tev tā skrien caur mēteļa stū-

ri, te gar zobenu — slēpies nu! (Nopurinies un ej tāļāk!" Šo

pārliecību un aukstasinību kaujās viņš mācījies no sava bijušā

priekšnieka Brieža.

Viņš piedalījās visās 1915. g. rudens kaujās kopā ar Briedi.

No sākuma, kā jauns un nepiedzīvojis, kaujās uztraucās, bet

pamazām tas viss, pats no sevis, izgaisa un vēlāk kauja priekš

viņa bija „patlkams pārsteigums". 9. novembri 1915. g., kad

Brieža rota izdarīja veiklu un sekmīgu nakts uzbrukumu pie Veisa

mājām, v. leitn. Menska vadīja ar labiem panākumiem uzbrukumu

no flanga. Izlūkošanas darbos viscaur bij izveicīgs.

1. decembri 1915. g. tika pārcelts uz IV. rotu. Kad rotas

komandiers bij ievainots, pagaidām komandēja rotu. 6. decem-

bri, kā rotas pagaidu komandiers, gāja uzbrukumā un spīdoši
veica savu uzdevumu. Pielīda klāt ienaidniekam un pēkšņi uz-

bruka ar rokas granātām, vācieši bēga bez viena šāviena, tā

bēga, ka pat noķert nevienu nelaimējās, daudz vāciešu ari krita.

Meža stūris bij iztīrīts un Menskas rotā tikai viens ievainots.

17. decembri izdarīja tādu pat sekmīgu uzbrukumu vāciešu po-

zicijām. Panākumi atkal bij labi un rotā ievainoti bija tikai daži

kareivji.

15. febr. 1916. g. viņu apstiprināja par IV. rotas komandieri, jo

bijušais komandiers poručiks Ilziņš, pēc ievainojumiem, lai gan izve-

seļojās, tomēr nevarēja palikt ierindā un pārcēlās uz divizijas
štābu. Tad nāca lielāks uzbrukums, kurš tika gatavots uz 29.

februāri vācu pozicijām pie Misas upes. Izgāja pīkst, pus 12

nakti. Brieža rota uzbruka vācu pozicijām pie Misas pa labi
—

Menskas
— pa kreisi. Bij nodomāts abos uzbrukuma rajonos

spridzināt ar pirokslinu vācu drāšu aizžogojumus. Menska spri-

dzināja pirmais. Zem aizžogojumiem salika piroksilina lādiņus.

lestājās dziļš klusums, visi gaida. Te šausmīgs sprādziens
un gaisā izjūk ierakumu stabi ar dzeļoņu drātīm. Pa visām

garām vācu pozicijām sāk gaisā skriet raķetes. Menskas rota

pāriet pār Misu un uzbrūk pa kreisi apcietinājumam.
Nakts tumsā, mežā, uzraujas uz iepriekš nezināmiem vācu dze-
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loņdrāšu apiecinājumiem. Kā Lāčplēši strēlnieki sarauj dzeloņ-

drātis un rota spraucas tāļāk iekšā mežā. Apakšdrēbēs skrai-

dīja vācieši pa mežu, ciņa bij karsta. Pašā cīņas karstumā pie-
veda Menskam 4 sagūstītus vācu zaldātus un vienu virsnieku.

Vācu virsnieks neatlaidīgi pretojās, negribēja padoties un līdzi

nākt. Jau blāzmojās rīts, bij jāmanās atpakaļ, jo mazo rajonu

nebij iespējams paturēt; uzbrukumam bij demonstrācijas rak-

sturs. levainoja kājā ari pašu rotas komandieri Mensku, pat
kauls bij mazliet pēdā ķerts, asinis plūda zābakā, bet

nenovilka, vainu nepārsēja, bet palika pie rotas līdz beigām

un pārveda to mājās.

Pārsēja ievainojumu, bet uz slimnīcu Menska nebrauca, lai

gan varēja pilnīgi kādus mēnešus tikt ārā no pozicijām. Bet

negribēja: „Tad atradinās no kara darbiem, tiek itkā izsists

no sliedēm"
—

teica pats.
Divas nedēļas nodzīvoja pozīcijas kurpēs vien, jo zābaku

nevarēja kājā vilkt.

8. martā būtu labprāt cīņā gājis, gribēja iet kurpēs, bet

bija par daudz slapjšs un dubļains. Tomēr turpat netāļu no

kaujas lauka pārzināja ložu transportus un izveicīgi rīkojās ar

to piegādāšanu.
Visu 1916. g. vasaru v. leitn. Menska pavadīja laimīgi. Bij

kaujas, bij sadursmes, bet viņš vienmēr palika sveiks un vesels.

Bet tad nāca lielās Ziemassvētku kaujas Tīreļpurvā —

un tur varonīgais virsn. Menska nolika savu galvu.

LEITNANTS MAŽUCHNO,

5. Zemgales Latv. strēlnieku pulka virsnieks, kritis

Ziemassvētku kaujā, 23. decembri 1916. g.

Mažuchno bija lietuvietis, bet ļoti tuvs latviešiem, jo bija

Rigā beidzis vidusskolu. Studējis Petrogradas politechniskā in-

stitūtā, bet karam sākoties brīvprātīgi iestājies karaskolā. Viņš

bij dedzīgs un ideāls jauneklis. Tas skaistais ideālisms, kas

raksturīgs pirmā kursa studentiem, pavadīja viņu uz ik soļa; tas

ideālisms, kura aizvējā viss liekās iespējams, kad gribas strā-

dāt un ticēt darbam un panākumiem. Veselu idēju plūsmu viņš

bij paņēmis līdz no Pēterpils studentu pulciņiem un šis idējas

viņu reizēm stiprināja, reizēm nospieda.

Viņš aizraudamies stāstīja par latviešu un lietaviešu paš-

noteikšanas centieniem un apvienību. „Jums kultūra, mums zeme,

—
teica viņš, — daži gadi nenogurstoša darba un kā roze uz-

plauktu masu zemei"
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Leitn. Mažuchno pēc karaskolas beigšanas pārnāca uz Latv.

streln. rezerves bataljonu, kur daudz strādāja pie strēlnieku

apmācības un bataljona izveidošanas. Bet gars nesās uz po-

zicijām, uz ciņu. No rezerves pārnāca uz 5. Zemgales pulku.

Kad Strēlnieku pulkus apvienoja brigādēs — leitn. Mažuchno

no 5. pulka bij piekomandēts 2. brigādes štābam, kur palika

Leitnants Mažuchno,

kritis Ziemassvētku kaujās, 23. de-

cembrī 1916. gadā.

līdz Ziemas svētku kaujam. Kad gatavojas kaujam un bij zi

nāms, ka 23. dcc. sāksies uzbrukums, leitn. Mažuchno izpra

sijās atpakaļ uz pulku.
Leitn. Mažuchno bieži bij skumjšs, sevi noslēdzies, bet pē-

dējā dienā viņš bija jautrs: posdamies uz ciņu, viņš visu laiku

dziedāja.

Kad 5. Zemgales pulkā gājā uzbrukumā, leitn. Mažuchno

ar savu rotu piesteidzās pie ienaidnieka drāšu žogiem un sāka

tos postīt. lenaidnieks bij uzbrukumu manījis un vērsa pret

5. pulka daļām spēju ložmetēju uguni.
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Pie ienaidnieka drāšu žogiem, kaujas karstumā, izdzisa leitn.

Mažuchno karstā sirds.

Latvieši viņam bij tuvi, par Latvijas zemi viņš krita.

VIRSLEITNANTS PAULIS STURMS,

7. Bauskas Latv. strēlnieku pulka 7. rotas komandiers, kritis

kaujā 23. decembrī 1916. g.

Nepabeidzis Jelgavas reālskolu, 1915. g. februārī, no skolas

sola, nepilnu 18 gadu vecumā (dzimis 1897. g. 4. martā, Kurzemē)
Sturms iestājas brīvprātīgi kara dienestā kā pirmās šķiras sav-

vaļnieks. Tā paša gada zeptembrī beidz Viļņas karaskolu un

18. apr. 1916. g. zināmas grūtības pārvarot tiek komandēts uz

Latviešu strēlnieku bataljoniem. īsā laikā viņš izpelnās paaug-

stinājumu dienesta pakāpē un tiek apbalvots ar 3. šķiras Sta-

ņislava ordeni ar šķēpiēm un lentu.

Sevišķu varonību jaunais virsnieks izrādījis 7. pulka uz-

devuma izpildīšanā — ienaidnieka frontes pārraušanā 23. dcc.

rītā. Te arī viņš varonīgi ziedoja savu dzīvību izpildot pienākumu,

pienākumu.
Pēc varoņa nāves, pulka komandiers pulkvedis Goppers rūpē-

jās par nelaiķa apbalvošanu ar Jura ordeni un rakstīja savai

priekšniecībai: „Kad 7. Bauskas Latviešu pulks nakti uz 23. de-

cembri uzbruka apcietinātām ienaidnieka pozicijām Kalnciema vir-

zienā, 7. rotai tika dots uzdevums: pēc pirmās ienaidnieka lī-

nijas pārraušanas iet pa kreisi un iztīrīt ierakumus, blindažas

un blokhaužus no ienaidnieka un pavirzīties uz priekšu, ka-

mēr savienojas ar 5. Zemgales pulku, lai tādā kārtā nodroši-

nātu aizmuguri uz priekšu ejošām karaspēka nodaļām. 7. ro-

tas komandiers virsleitn. Sturms izpildīja savu uzdevumu, at-

razdamies zem nemitīgas ložmetēju uguns, kas tika vērsta no

blindāžām, kuras atradās priekšā Zemgales pulkam. Izsizdama

ienaidnieku no blindāžām, rīkodamās pa lielākai daļai ar rokas

grānātām, rota ieguva ienaidnieka ložmetēju un paššauteni. Pa-

iedams uz priekšu tādu gabalu, ka aizejošiem aizmugure bij no-

drošināta, virsleitn. Sturms ar rotu nocietinājās, izturēdams ve-

selu rindu ienaidnieka pretuzbrukumu, kurš centās dabūt at-

pakaļ savus ierakumus. Vienā no šādiem pretuzbrukumiem ie-

naidnieka lode ķēra virsleitn. Sturmu un viņš beidza dzīvot,

apzīmogodams ar savām asinīm savu varoņdarbu."
Tada ir oficiālā atsauksme, kura dota varoņam pēc viņa

nāves. Pulks ilgi atcerējās varonīgo un eleganto virsnieku.
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VIRSLEITNANTS KĀRLIS FRIGOFS,

7. Bauskas Latv. strēlnieku batalona 3. rotas komandiers.

kritis kaujā 23. decembri 1916. g.

Virsnieks Frigofs dzimis Igaunijā 1889. gadā. Beidzis Tēr-

batā Treffnera ģimnāziju. 1. oktobri 1915. g. beidzis Pavlova

karaskolu. 26. martā 1916. g. pārnācis uz Latviešu re-

zerves bataljonu, bet 9. jūlijā tiek iedalīts 7. Bauskas Latv.

strēlnieku pulkā. 23. jūnijā 1916. g. paaugstināts par virsltn.

un 20. oktobri apbalvots ar 3. šķiras Staņislava ordeni ar šķē-

piem un lentu. Virsnieku — Frigofa un Sturma kaujas
uzdevumi bij vienādi: kad pulks, pārrāvis pirmo līniju, gāja
uz priekšu, 3. rotai bij jāiet uz labo pusi, gareniski pa vācu

ierakumu līniju un jāiztīra ierakumi, blindāžas un blokhauži no

ienaidnieka, lai aizejošās rotas varētu drošāki iet tāļāk. .Sva-

rīgo un atbildīgo uzdevumu rota veica spīdoši. No blokhaužiem

un Ložmetēju kalna nāca virsū dzīva ložmetēju uguns, bet viņi

strādāja savu darbu tāļāk — viņi tīrīja blokhaužus ar rokas

granātām un ierakumos strādāja ar durkļiem. Kad mērķis bij

sasniegts un ienaidnieks atspiests zināmā attālumā, virsnieks deva

komandu rotai nocietināties. Šajā brīdī virslt. Frigofs krita no

ienaidnieka lodes. Pēc viņa nāves, rota turējās pozicijās divas

dienas, uzturēja satiksmi ar aizejošām rotām un aizsargāja

flangu. Pēc nāves kritušais virsnieks stādīts priekšā apbalvo-
šanai ar Jura ordeni.

VIRSLEITNANTS AUGUSTS GOŠEVICS,

7. Bauskas Latv. strēlnieku pulka ložmetēju komandas jaunākais

virsnieks, kritis kaujā 23. decemri 1916. g.

Pirmā kara gada oktobra mēnesi Ooševics iestājās labprā-

tīgi armijā un ar pulku nonāk kara laukā. Viņš dabū cīnī-

ties pie Lomžas, kur tiek ievainots 1915. g. februārī. Pēc iz-

veseļošanās tiek sūtīts uz Maskavas 5. praporščiku skolu, kuru

beidz tā paša gada decembri. Pa to laiku ir nodibinājušies
Latv. bataljoni un viņš no skolas tieši brauc uz tiem, kur

tūliņ tiek iedalīts 7. Bauskas strēl. pulkā. 8. martā 1916. g. viņš

ņem dalību cīņās „Klangakalna" (Bezmentes) rajonā, bet 21. un

22. jūnijā — cīņāspie Katriņas muižas, kur komandē pagaidām 5.

rotu. No 3.-9. jūlijam atkal cīņās pie Katriņas muižas, kur

komandē pagaidām 2. rotu. Par cīņām tiek apbalvots ar 4. šķi-
ras Annas ordeni ar uzrakstu: „Par drošsirdību" un 3. šķiras Sta-
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ņislava ar šķēpiem un lentu. Dienesta laikā tiek paaugstināts
divās dienesta pakāpēs.

Goševics ir kurzemnieks, no Bauskas apriņķa. Dzimis 1894.

gada 20. jūnijā. Mācījies Rīgā Mironova komercskolā.

Nelaiķis virsnieks ar visu sirdi atdevies kara darbiem. Zie-

mas svētku kaujā, kad 3. rotā krita komandiers Frigofs un citi

virsnieki kā ievainoti izgāja no ierindas, viņš būdams tuvumā

stājās pie rotas komandēšanas.

Kaujas viesuls brazas taļak. Virsnieks Goševics savu uz-

devumu izpildīja pašaizliedzīgi un krita varoņu nāvē.

VIRSLEITNANTS PAULIS OĻISOVS,

8. Valmieras Latv. strēlnieku pulka 8. rotas komandiers,

kritis kaujā 23. decembri 1916. g.

Paulis Oļisovs dzimis Tveras guberņa 1897. g. Mācījies

Rīgas Biržas komercskolā un 6. februārī 1915. g. iestājies brīv-

prātīgi kara dienestā. Tā paša gada zeptembra mēnesī beidzis

Viļņas kara skolu. Decembrī 1915. g. no rezerves pārnācis uz

S. Valmieras Latv. strēlnieku pulku. Piedalījies visās Latviešu

strēlnieku pulku cīņās 1916. g. vasarā: — pie Ķekavas, Bērzmin-

des, Smārdes v. c. Par dienesta laiku 8. pulkā, Oļisovs pa-

augstināts vienā dienesta pakāpē un apbalvots ar 3. šķiras Sta-

ņislava ordeni ar šķēpiem un lentu. Ziemassvētku kaujās, virs-

leitnants Oļisovs krita iedams savas rotas priekšgalā. Viņi gāja

pa klaju lauku. Kad ienaidnieks no meža pudura atklāja lož-

metēju uguni — rota, kā parasts nogūlās, bet viņas komandiers

palika stāvot un raudzījās uz to pusi, no kurienes nāca lož-

metēja lodes. Te viņa jaunais stāvs saļima baltā sniegā un

aizmiga uz mūžu.

Strēlnieki savu komandieri iznesa no kaujas lauka, atveda

Rīgā un guldīja Brāļu kapos.

LEITNANTS KRIEVIŅŠ,

8. Valmieras Latv. strēlnieku pulka 5. rotas jaunākais virsnieks,

kritis Ziemassvētku kaujās.

Leitnants Krieviņš ir vidzemnieks, no Rīgas apriņķa. Dzi-

mis 1888. g. 1. maijā. Savu skolas izglītību viņš noslēdza ar

Smoļenskas zemkopības skolas pabeigšanu. Leitnants Krieviņš
iesācis kara klausību jau 1911. g. decembrī. Kara laikā, 1915. g.

novembrī komandēts uz Kaukāza kara apagabala praporščiku

skolu, kuru beidz martā 1916. g. un jau aprill pārnāk uz Strēlnieku

rezerves bataljonu. 1916. g. zeptembrī pārnāk 8. Valmieras pulkā.
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Leitn. Krieviņš vel kā vienkāršs kareivis būdams izturējis
daudz cīņas krievu armijā un vienmēr laimīgi. Lielās Ziemas

svētku kaujas bija viņam litenlgas. Kopā ar 8. Valmieras

pulku, viņš pārdzīvoja daudz grūtus un kritiskus brīžus. Varo-

nīgi cīnījās virsnieki un strēlnieki. Leitnants Krieviņš atdeva savu

dzīvību kā īsts karavīrs.

LEITNANTS JŪLIJS VALTERS.

8. Valmieras Latv. strēlnieku pulka 7. rotas jaunākais

virsnieks, kritis Ziemassvētku kaujās.

Jūlijs Valters ir kurzemnieks, dzimis 1897. g. 13. martā.

Skolas izglītību baudījis Liepājā. Karā aizgājis brīvprātīgi.
1916. g. februāri aizsūtīts uz Rietumu frontes praporščiku skolu,
kuru beidzis jūlijā 1916. g. Pēc skolas beigšanas pārnāk uz

Latviešu bataljoniem. Pa priekšu tiek iedalīts Rezerves batal-

jonā, pēc tam, zeptembrl pārnāk uz 8. Valmieras pulku. Zie-

massvētku kaujas laikā komandēja 7. rotu un krita varoņu nāvē.

LEITNANTS KĀRKLUVALKS,

8. Valmieras Latv. strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,

kritis Ziemassvētku kaujās.

Leitnants Kārkluvalks,

kritis Ziemassvētku kaujās.

28. zeptembrl 1915. g. Kārkluvalks iestājās kara dienestā.

Viņš ir kurzemnieks, dzimis 1894. g. 27. maijā. Beidzis pilnu
kursu Rīgas pilsētas reālskolā. Vijņas kara skolu beidzis 12. zep-
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tembri 1916. g. un pārnācis uz Latv. strēln. rezerv. bataljonu.
4. oktobri komandēts uz 8. Valmieras strēlnieku pulku. Ziemas-

svētku kaujās bij viņa pirmā un pēdējā ciņa. t

LEITNANTS BUKA.

8. Valmieras Latv. strēlnieku pulka ložmetēju komandas

jaunākais virsnieks, kritis Ziemassvētku kaujās.

Pirmā kara gadā Buku jau mobilizē. 1915. g. okt. tas iestājas
2. Oranienbaumas praporščiku skolā, kuru beidz janvāri 1916. g.

Kādu laiciņu nodien krievu pulkā, bet maijā pārnāk uz Latviešu

strēlnieku rezerves bataljonu un jūlijā uz 8. Valmieras strēlnieku

pulku.
Leitnants Buka ir kurzemnieks, dzimis 1888 g. 15. jūlijā.

Skolas izglītību baudījis Jelgavas reālskolā.

1916. gada augustā un zeptembrl ņem dalību cīņās pret
vāciešiem Ķemeru-Smardes rajonā, kur musu pulki ieņēma pla-
šāku teritoriju un pavirzījās vairākus kilometrus uz priekšu. Zie-

massvētku kaujās ar 8. Valmieras pulku, 2. Latv. strēlnieku

brigādes sastāvā piedalījās vairākās grūtās cīņās un ienaidnieku

apcietinājumu forsēšanā.

Vienā no karstākam kaujām, ienaidnieka lode laupīja viņam
dzīvību.

LEITNANTS BĒRZIŅŠ,

7. Valmieras Latv. strēlnieku pulka 4. rotas jaunākais
virsnieks, kritis Ziemassvētku kaujās.

Leitnants Bērziņš pēc Rīgas Aleksandra ģimnāzijas abzol-

vēšanas, 1915. g. 12. jūnijā iestājās kara dienestā un beidza

Pēterhofas praporščiku skolu. Pēc skolas beigšanas, no maija
mēneša līdz 15. decembrim 1916. g. atradās rezerves bataljonā.

Nedēļu pirms Ziemassvētku kaujām viņu komandēja uz 8. Val-

mieras strēlnieku pulku. 22.' decembri pulks izgāja uz kau-

jas lauku un nākošā rītā gāja kaujā. Pirmās kaujas dienās

ienaidnieka lodes leitnantu Bērziņu neķēra, bet 27. decembri

viņš krita cīnoties pie Ložmetēju kalna.

Bērziņš dzimis 1895. g. 19. augustā, Vidzemē.

VIRSLEITNANTS SOCKIS.

4. Vidzemes Latv. strēlnieku pulka 4. rotas komandiers,

kritis kaujā 29. decembri 1916. g.

Roberts Sockis iestājies kara dienestā kā savvaļnieks jau

zeptembrl 1912. g.. Karam sākoties viņš cīnījies Rlt-Prusija vai-

rākas lielās kaujās. Kara laukā 6. decembri 1914. g. paaug-
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stināts par leitnantu, Kaujās 21. janvāri 1915. g. pie Voļa-

Šidiovskaj? ievainots un evakuēts. Pēc izveseļošanās zeptembrl

1915. g. pārnāk uz Latviešu bataljoniem un tiek ieskaitīts

4. Vidzemes bataljonā par 4. rotas komandieri. Vidzemes pulkā

viņš ņēma dalību cīņās pie Ķemeriem un Smārdes. Par kaujām

apbalvots ar 4. šķiras Annas ordeni ar uzrakstu: „Par drošsir-

Virsleitnants Sockis,

kritis Ziemassvētku kaujās.

dlbu", ar 3. šķiras Staņislava un 3. šķiras Annas ar. šķēpiem
un lentu, kā ari paaugstināts par virsleitnantu.

Sockis ir kurzemnieks, no Jaunjelgavas apriņķa. Dzimis

1892. g. 9. augustā. Beidzis Jaunjelgavas tirdzniecības skolu.

Visas pirmās dienas lielās Ziemassvētku kaujās viņš iz-

turēja, atrazdamies kaujas laukā no 23.-29. decembrim. Kad

uzbrukuma pirmais posms bij beidzies un Vidzemes pulks

aizstāvēja ieņemtās pozicijās, izturēdams neskaitāmus pretuzbru-

kumus, virsi. Sockis 29. decembri krita saraustīts no granātas,
kura viņam uzkritusi virsū. Pēc dabas kluss, vienkāršs, cīņās viņš

bij varonīgs.



LEITNANTS KĀRLIS NEUBURGS,

5. Zemgales Latv. strēlnieku pulka jaunākais adjutants,

kritis 12. jaunvari 1916. g.

Kārlis Neuburgs bij pazīstams kā sirsnīgs cilvēks un ener-

ģisks sabiedrisks darbinieks. Jau skolnieka gados viņš darbojās

Rīgā vairākās kulturēlās biedrībās. Sevišķi sirsnīgi pieķēries bij
Latviešu Izglītības biedrībai. Tāpat pulkā viņš nesa līdzi

dzīvību un garu. Neuburgs krita 12. janvārī, ne pašās pirmās

pozicijās, bet pulka štābā, kurš atradās kādā zemnīcā, tuvu pir-
mai kaujas līnijai, meža malā pie Kalnciema šosejas. 5. Zemga-
les pulks aizstāvēja pozicijās no Ložmetēju kalna virziena uz

Lielupi. Vairākas dienas jau norisinājās janvāra kaujas, jo vā-

ciets, pēc Ziemassvētku kauju zaudējumiem — bij sakoncentrējis

spēkus un par katru cenu gribēja dabūt atpakaļ zaudētas pozi-

cijās. Nikni vācu uzbrukumi bij jāiztur musu pulkiem vairā-

kas dienas no vietas. 5. Zemgales pulka 2. bataljonā 12. jan-
vārī notika nikna artilērijas kauja. Pretinieks „sēja dzelzi" un

kapāja mūsu ieņemtās pozicijās. Strēlnieki stāvēja atklātos ie-

rakumr. grāvjos un gaidīja ienaidnieka kājinieku uzbrukumu.

Pašā kaujas karstumā smagi ievainoja 2. bataljona komandieri

kap. Klūgi. Drīz bataljonā saņēma ziņu, ka pulka komandiers

pulkvedis Vācietis ievainots un adjutants leitn. Neuburgs kritis.

Granāta bij saārdījusi zemnīcu, kurā atradās pulka štābs.

Kārlis Neuburgs dzimis 1893. g. 25. zept. Beidzis Rīgā ko-

mercskolu un vēlāk darbojies kā grāmatvedis. Latviešu strēl-

nieku bataljonos viņš iestājās brīvprātīgi 2. novembrī 1915. g.

Kādu laiku pirms iestāšanās 5. Zemgales bataljona viņš darbo-

bojas Strēlnieku organizācijas komitejā. No 5. Zemgales pulka
komandēts uz Viļņas kara skolu, kura toreiz atradās Poltavā.

Pēc skolas beigšanas ieradās atpakaļ 5. Zemgales pulkā. Smārdes

kaujās 1916. g. zeptembrl viņu ievainoja.
Kritušo leitnantu Neuburgu nogādāja Rīgā un guldīja Brāļu

kapos.

KAPTEINIS JĒKABS ELSIS,

3. Kurzemes Latv. strēlnieku pulka 2. bataljona komandiers,

kritis kaujā 17. janvārī 1917. g.

Jēkabs. Elsis dzimis 13. dcc. 1890. g. Valmieras apr. Bauņu

pagastā. Agrā jaunībā, līdz ar ģimeni pārnācis uz Rīgu.
Pēc Rīgas pilsētas Aleksandra ģimnāzijas abzolvēšanas,

1913. g. Elsis iestājās Čugujevas kara skolā un beidza, pa-
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ātrinātā kārtā, pirmā kara gadā, 1914. g. 1. decembri.

Kādi: laiku dienējis 185. Smoļenskas rezerves bataljonā, bet Lat-

viešu strēlnieku bataljoniem nodibinoties, 15. aug. 1915. gadā

pārnācis uz 3. Kurzemes bataljonu un iecelts par rotas koman-

dieri.

Kapteins Elsis,

kritis kaujā 17. janvarī 1917. g.

1915. g. 22. okt. 3. Kurzemes bataljonam bij kaujas kristības.

Bataljons atradās nepārtrauktā kaujas darbībā Slokas-Ķemeru ra-

jonā l'dz 29. okt. Viskarstākā ciņa bij pirmā kaujas dienā —

22. okt. Elša rotas uzdevums bij —
izsist pretinieku no Zelbes

pozicijām, ieņemt tās un nocietināties. Pēc grūtas un neatlai-

dīgas cīņas, pēc vairākkārtīgas pretinieka pozicijās forsēšanas,
Elsis ar savu rotu uzdevumu izpildīja: ieņēma poziciju un nocie-

tinājās, cik tas kaujas apstākļos bij iespējams.
Pēc Slokas kaujām, novembra sākumā 3. bataljons pārgāja

Babites rajonā, kur nesa kaujas izlūkošanas dienestu. Šis uzde-

vums bij dots no korpusa staba, jo vajadzīgs bij saņemt kon-
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trolgūstekņus, kas krievu daļām, kuras līdz tam bij stāvē-

jušas šajā rajonā, nebij izdevies. Te Elsis parādīja īstu veiklību

un izlūkošanas mākslu. Pārdrošos izlūkošanas gājienos, viņš ar

saviem strēlniekiem, vāciešiem redzot „nozaga" viņu posteņus un

nogādāja štābā. Pēdējam nu bij „dzlvās mēles" diezgan un iz-

jautājot gūstekņus varēja dabūt ziņas par pretinieka stāvokli.

Tāpat sekmīgi Elsis darbojās pie Ķekavas, kaut gan viņu
tur ievainoja. Visa 1916. g. vasara pagāja pie Ogres un „Nāves
salā". 4. jūlijā 3. Kurzemes bataljons „Nāves salā" uz-

bruka vācu pozicijām, pie kam Elsis dabūja kontūziju no vācu

minas. Ziemassvētku kaujās Elsis komandēja 3. Kurzemes pulka
2. bataljonu. Visas grūtās cīņas Tlreļpurvā un pie Ložmetēju
kalna bija laimīgi garām, bet 17. janvāri 1917. g., pēdējā vācu

pretuzbrukumā — bataljona komandiers kapteinis Elsis krita.

Par šo pēdējo kauju, 3. Kurzemes pulka komandiers, pulk-
vedis Kalniņš savās atmiņās saka: „Otrais bataljons, uz priekšu!"

pulka komandiers dod pavēli. — „Uz priekšu, skriešus!" ko-

mandē kap. Elsis. Bataljons jau pusceļu noskrējis, atliek vēl

ap 200 soļu līdz ienaidniekam, bet pretinieka uguns paliek tik

stipra, ka pirmās strēlnieku rindas sāk apstāties. Izšķirošs bri-

dis ... „Man pakaļ, urrā!" komandē kap. Elsis un izskrien ar

atlikušiem virsniekiem bataljona priekšā. Vāci neiztur un dodās

atpakaļ uz tājākiem ierakumiem, bet kapt. Elsis ar savējiem seko

viņiem straujā triecienā.

Viens no pirmajiem kap. Elsis ieskrien vācu ierakumos un

sīvā ciņa beidzas ar mūsu uzvāru, bet pats Elsis krīt,varoņu

nāvē trāpīts no ienaidnieka rokas granātas taisni galvā."

Savā pulkā Elsis bij iemīļots un cienīts virsnieks. Kaujas
biedri par viņu atsaucas ar lielāko atzinību: „Apdāvināts ar

asu izpratnes spēju, Elsis nekad nezaudēja galvu viskritiskākos

brīžos. Nāvei ācīs skatoties mēdza būt jautrs, lai caur to paceltu

lldzclnītāju gara stāvokli. Elsis bija ar visiem saticīgs, visiem

izpalīdzīgs.

Viņš prata atrast ceļu uz kareivju sirdīm un tie lielā vien-

prātībā sekoja savam vadoņam kaujās."

Par nopelniem kaujās kap. Elsis apbalvots ar 3. un 4. šķ.
Annas un 3. un 4. šķ. Staņislava ordeņiem. Pēc nāves apbalvots

ar 4. šķ. Jura ordeni.

Latvijas Lāčplēša karā ordeņa dome apbalvojusi kap. Elsi

ar Lāčplēša kara ordeni.



Kap. Elsis guldīts Sv. Trīsvienības kapsētā, jo viņa vēlē-

šanās bijusi dusēt dzimtas kapos.
6. janvārī 1922. g. Elša dusas vieta atklāja skaistu pie-

minekli.

62



STRĒLNIEKU VADOŅI.





65

ĢENERĀLIS MISIŅŠ.
1. Latv. strēlnieku brigādes un apvienotās divizijas komandiers.

Ģenerālis Misiņš 1915. g. kā Sibirijas strēlnieku pulka ko-

mandiers pārvietojās Rīgas frontē. 1915. g. oktobrī divas mūsu

3. Kurzemes bataljona rotas uz laiku bij piekomandētas viņa
pulkam izlūku dienestam. Tāpat vēlāk ģen. Misiņa pulkam nācās
iet kaujas gaitās līdzās mūsu strēlniekiem. Kad 1916. g. rudenī

mūsu pulkus saformēja brigādēs, ģen. Misiņu iecēla par I. strēl-

Ģen. Misiņš,
1. Latv. strēlnieku brigades un apvienotās divi-

zijas komandiers.

nieku brigādes komandieri. Ģen. Misiņš baudījis augstāko militā

ro izglītību — beidzis Nikolaja kara akadēmiju.
Ziemassvētku kaujās abas latviešu brigādes apvienoja divizijā

un ģen. Misiņu iecēla par divizijas komandieri; kā štāba priekš-
nieku viņam piekomandēja pulkvedi Bangerski. Pēc pirmās Zie-

massvētku kaujas dienas, 23. dcc, dažu nesaskaņu dēļ ar armijas
vadību — Misiņu iecēla atkal par I. brigādes komandieri, bet par

apvienoto latviešu-krievu kaujas rajona priekšnieku nāca krievu

ģenerālis Trikovskis. Par 1. brigādes štāba priekšnieku iecēla

ģenerālštāba kapteini Orinbergu.
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Apvienotā strēlnieku divizija savu uzdevumu veica spīdoši :
abas brigādes norādītās vietās pārrāva vācu nocietinātas pozicijās

un atspieda ienaidnieku verstes 6 atpakaļ. Ceļš bija iztīrīts, ne-

kas latviešu strēlnieku virzīšanos uz priekšu neaizturētu, bet krie-

vu augstākie štābi nedeva rezerves un pirmās brigādes sekmes,

pēc frontes pārraušanas, netika izmantotas. Sibirijas strēlnieki,

kuri uz laiku palika ieņemtos Mangaļos, par daudz aizrāvās no

atrastiem ruma un konjaka krājumiem un, piedzērušies, padevās

Kapteinis Grinbergs,

1. Latv. strēlnieku brigādes štaba

priekšnieks.

gūstā. Gaidot rezerves, mūsu pārpūlētās strēlnieku daļas nevarēja

strauji uz priekšu 'virzīties. Pa tam smagos automobiļos bij pie-

vesti svaigi vācu palīgspēki, sastāvoši no labām karaspēka vienī-

bām— jegeriem. Mūsu ieņemtais rajons vairs nebija viengaba-
laini stabils un izturīgs vācu pretuzbrukumiem, tomēr strēlnieki

vel turēties varēja un negribēja atkāpties. — Jaunieceltais kaujas

rajona priekšnieks ģen. Trikovskis naktī pavēlēja mūsu karaspēka

daļām atkāpties izejas pozicijās. Tā tika likvidētas visas pirmās

brigādes tai dienā gūtās sekmes un panākumi.
Pec revolūcijas, 11. martā 1917. g., ģen. Misiņš uz paša

lūgumu atstāja I. strēlnieku brigādi un pārcēlās uz citu frontes
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rajonu. Zienieļrietrumu frontes virspavēlnieks viņu pēc tam iecēla

par divizijas komandieri, jo atzina, ka ģen. Misiņam Ziemessvētku

kaujās nodarīta pārestība.

ĢENERĀLIS AUZANS.

7. Bauskas Latv. strēlnieku bataljona un 2. Latv. strēlnieku

brigādes komandiers.

Mūsu strēlnieku pulku kaujas vēsturē Auzanam piekrīt izcilus

loma, jo Ziemassvētku kaujas, kurās vecie latviešu strēlnieki parā-

dīja savu nenoliedzamo drošsirdību un kaujas spējas, — organi-

Pulkv. Auzans,

2. Latv. strēlnieku brigādes komandiers.

zēšana un vadība, lielā mērā saistīta ar Auzana vārdu. Ar lielu

darba mīlestību un sirsnību viņš ķērās pie katra izvedamā darba

un tādēļ viņa uzdevumi vienmēr bij pārbaudīti, izpētīti un pārlikti,
kas viņa vadītos strēlniekus lielā mērā izsargāja no nejaušībām un

varbūtībām.

Ģenerālis Auzans, pēc sava dienesta stāža nav bijis tipisks

ierindas virsnieks, jo viss viņa agrākais dienests saistīts ar ģene-
nerālštabu. Bet kad Auzans, būdams Taškentā, kā observato-

rijas direktors, dabū zināt par Latv. strēlnieku bataljonu dibinā-
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sanu, viņš nekavējoši sāk rāpieties par pārcelšanos uz dzimteni,

kas viņam pēc dažiem mēnešiem ari izdodas.

Auzans, kā ģenerālštāba pulkvedis no tālas un drošas aizmu-

gures ierodās Rīgā 3. janv. 1916. g. uzņemas 7. Bauskas strēl-

nieku bataljona komandēšanu. Ar lielu sirsnību un enerģiju viņš
nodevās sava bataljona izveidošanai un apmācībai. Pret darbu

bij pedantiski noteikts un to pašu prasīja ari no saviem apakš-
niekiem. Un tāds darbs izveidoja bataljonu par stipru kaujas
vienību.

Viņa bataljons atšķirās no citiem ar vienkāršību un noslēgtī-

bu; bataljona virsnieku klubā nevarēja manīt nekādas īpašas

ērtības, kas virsniekus sevišķi atšķirtu no pārējās karavīru

saimes. — Bataljona komandiers mēdza teikt: „Ja atļauj ko lieku

virsniekiem, tad attiecīgi jāatļauj ari kareivjiem, —pretējā gadī-

jumā kareivji tiek demoralizēti." Pie šā principa viņš cieši tu-

rējās. Viņš nebij saudzīgs pret kareivjiem vārdos vien, bet ari

darbos, kas viscaur parādījās kaujaslaukā. Nekad viņš neveda

savus kareivjus uzbrukumā pret ienaidnieka lodēm dienas laikā.

Ja augstākā priekšniecība tieši pavēlēja dienā iet uzbrukumā,
Auzans prata aizstāvēt sava bataljona intereses un pierunāt atlikt

uzbrukumu līdz iestāsies nakts. Tādās reizēs, kad bataljonu pre-

tinieks nedaudz minūtēs varētu iznicināt, viņš panāca to, ka ar

mazākiem zaudējumiem guva lielākus panākumus.

No apmācības vietas 2. martā 1916. g. bataljons izgāja uz

pozicijām un 8. martā gāja kaujas kristībās. Te 7. Bauskas ba-

taljons, kā pilntiesīgs loceklis iestājās mūsu pārējo, vecāko ba-

taljonu saimē, un šajā lielā pavasara kaujā savu uzdevumu veica

spīdoši. — Pēc marta kaujām bataljons nesa izlūkošanas pienāku-

mus frontes rajonā Berzminde-Ķekavas upe un tā tas ilga līdz

jūnijam.
XII. armijai bij uzdots vasarā izvest uzbrukumu Rīgas frontē,

pārraujot fronti. Lai iepriekš pārliecinātos, vai tas ir iespējams,

armijas: komandiers, ģen. Radko-Dmitrijevs bij nodomājis izda-

rīt mēģinājumu un tā izvešanu uzdeva 7. Bauskas bataljonam.
Uzdevums bij : nakti uz 22. jūniju pārraut, pie Katriņas muižas,

vācu pirmo līniju. Ja būs labi panākumi, apsolīja rezerves tā-

lākā uzbrukuma attīstīšanai. Kā palīgu 7. bataljonam piedeva
kādu krievu bataljonu.

7. Bauskas bataljons, kurš tajā laikā stāvēja apm. 5—6 ver-

stes aizmugures rezervē, pirms uzbrukuma izdarīja sīku izlūkošanu

un izpētīja visus apstākļus, lai uzbrukuma laikā nebūtū jācieš
no liekiem pārsteigumiem.
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Pirms došanās uzbrukumā, 21. jūnija pievakarē strēlnieki vēl

sarīkoja teātra izrādi ar dziesmām un citiem priekšnesumiem.

Nodziedāja „Dievs, svēti Latviju" un tautas dziesmām skanot,

devās uz nolikto kaujas vietu. Izrīkojumu noskatīties bij iera-

dies divizijas komandiers ģen. Trikovskis ar štāba priekšnieku,

kuri, redzot strēlnieku pacilāto gara stāvokli un apgarotās sejas,

teica : „Ar tādiem kareivjiem var droši iet uzbrukumā un cerēt

uz panākumiem. Ne tā ar mūsu (krievu) maz attīstītiem vīriem".

Tiešām kareivji bij labā omā un paši ticēja saviem spēkiem.

Uzbrukums izdevās lieliski : nedaudz minūtēs sarāva vācu drāšu

žogu un ieņēma vācu pozicijās. Komandiers tūliņ prasīja rezer-

ves spēkus, lai nostiprinātos un ietu tālākā uzbrukumā, bet tādus

nesagaidīja. Augstākā priekšniecība uzdevumā bija domājusi tikai

izmēģinājumu, ne nopietnu kauju. Strēlnieki noturējās visu nakti

vācu pirmā līnijā, atsita vācu pretuzbrukumus, bet palīgus ne-

sagaidījuši, no rīta nāca ārā no kaujas. Pārrāva drāšu žogus

un ieņēma ierakumus ar maz upuriem, bet visu nakti turoties ie-

rakumos un no rīta ārā nākot bataljons cieta manāmus zaudē-

jumus.
Daži virsnieki un strēlnieki, kuri pirmie metās uz drāšu žo-

giem, bij pilnīgi noplēsuši savas drēbes un tādā stāvoklī tu-

rējās visu kaujas laiku. Kad bataljons, vezdams apm. 30 vācu

gūstekņus, tādā stāvokli nāca atpakaļ uz rezervi, krievu kara-

spēka daļas, kuras gadījās pa ceļam, skatījās kā uz brīnumu un

kliedza uravas.

Pēc šī frontes pārraušanas mēģinājuma, sekoja 3. jūlija kau-

jas, kuras bij domātas,kā nopietna frontes pārraušana un kara darbī-

bas izvēršana plašā mērogā. Šis kaujas — Ķekavas un Katrinmui-

žas rajonā —
vilkās 4 dienas un pie maziem ieguvumiemdeva lielus

zaudējumus. Latviešu bataljoni bij izsvaidīti pa visu kaujas ra-

jonu un piedoti dažādām krievu karaspēka daļām. Galvenais ne-

veiksmes iemesls bija tas, ka pulki, kuri gāja uzbrukumā, neska-

toties uz lieliem zaudējumiem, nevarēja pārraut fronti un ieņēma
tikai dažās vietās vācu pirmo līniju. Vissliktākais rajons šeit

iekrita 6. Tukuma bataljonam, bet viņš, kaut gan arī cieta lielus

zaudējumus, tomēr savu uzdevumu izpildīja: pārrāva vācu līniju
un ieņēma ierakumus. Šajā kaujā krita daudzi 6. Tukuma pulka

varonīgie virsnieki un strēlnieki. 7. Bauskas bataljons pie labā

spārna, bija atstāts rezervē, bet uzbrukumā gāja 12. Sib. krievu

pulks, kurš vairākas reizes izmēģinājās, bet līdz pīkst. 12 dienā

vācu ierakumus nevarēja ieņemt, kaut gan lielāko daļu no sava

sastāva zaudēja. Tad divizijas komandiers ģenerālis Trikovskis

paziņoja 7. latviešu strēlnieku bataljonam, ka armijas komandiers
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paveļot iet un ieņemt vācu ierakumus. Bija skaidra saulaina

diena. Priekšā klajš lauks un vācieši, iejūsmināti no krievu neveik-

smes, bez mitēšanās apšaudīja visu lauku. Pulkvedis Auzans pa-

skaidroja, ka pie tādiem apstākļiem nav iespējams iet uzbrukumā,

jo uzdevumu nav iespējams izpildīt un nāksies ciest nevajadzīgus

zaudējumus. Divizijas komandiers tomēr neatlaidās un noteikti

pavēlēja iet uzbrukumā. Tākā kara laikā pavēles jāizpilda,tad pulkv.
Auzanam nekas neatlika, ka vest bataljonu uzbrukumā. Un strēl-

nieki, kaut gan redzēja drošu nāvi savā priekšā, tomēr gāja.

Apšaudīšana bija tik stipra, ka pirmos kareivjus, kuri izgāja

no ierakumiem, turpat ievainoja, pēckam pulkv. Auzans apturēja uz-

brukumā iešanu un paziņoja divizijas komandieram, ka viņš tagad

nevar iet uzbrukumā, bet nakti vācu ierakumus ieņems uz galvo-
šanu.

—
Kad satumsa nakts — bataljons gāja uzbrukumā un ar

maz zaudējumiem ieņēma vācu ierakumus.

Pēc šim kaujām, armijas komandiers, redzēdams, ka latviešu

bataljoniem, izkaisītiem pa krievu pulkiem, nav ta nozīme, kāda

viņiem varētu būt apvienotiem vienā kaujas vienībā, —paziņoja

pulkv. Auzanam, ka viņš apvieno latviešu bataljonus brigādē un

par brigādes komandieri ieceļ Auzanu. Apvienošana sākās

17. jūlijā 1916. g., un tālākā organizācija ilga līdz 30. oktobrim,
kad tika apstiprinātas abas mūsu brigādes. Ar apvienoto strēl-

nieku brigādi pUlkv. Auzans pārcēlās uz Ķemeriem un jūlija bei-

gās— augusta sākumā te sākās sagatavošanās Smārdes kaujām.
Aiz Ķemeriem, purvu un mežu rajonā, apm. 6—7 verstes bij

tā saucāmā ~neitrālā josla", kuru vācieši no savām Smārdes pozi-

cijām cītīgi apmeklēja, bet krievi tur gandrīz nekādu izlūkošanu

neizdarīja. —Ap apvienoto brigādi bij savilkti vairāki mūsu ba-

taljoni un viņu uzdevums vispirms bija izpētīt un ieņemt „neitrā-
lo joslu". Drīz vien ar atsevišķām sadursmēm un kaujām „nei-
trālā josla" bij ieņemta un — pēc pievirzlšanās pie pašām vācu

pozicijām — sākās jaunu pozīciju ierīkošana pa labi un kreisi no

Tukuma dzelzsceļa līnijas. Pretim Smārdes muižai mūsu pozicijās

bij mežmalā, un priekšā līdz ienaidnieka pozicijām bij klajš lauks.

Neizdevīgās pozicijās tomēr atturēja no domātās Smārdes ope-

rācijas.

Nesot, ar maz pārtraukumiem, izlūkošanas dienestu, pagāja
1916. g. vasara un rudens un pienāca Ziemassvētku kaujas.

Ziemassvētku kauja bij laikus iedomāta un novembra un de-

cembra mēneši pagāja viņas sagatavošanā, jo Tīreļpurvu rajonā
XII. armija gribēja izdarīt frontes pārraušanu ar negaidītu, sle-

penu dzīvā speķa uzbrukumu, bez artilērijas sagatavošanas. —

Piedzīvojumi franču un pārējās frontēs rādija, ka ar artilēriju,
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lai ari viņa darbojas vai cik ideāli
— nav iespējams pilnīgi iz-

nicināt pretinieku drāšu žogus un stipros ierakumus, kā ari viņa
dzīvos spēkus. Pie tam artilērijas sagatavošanas sliktā puse ir

tā, ka par apšaudīšanas laiku ienaidnieks var savilkt spēkus un

pienācīgi sagaidīt uzbrucējus. Bieži vien, ja ienaidniekam bij la-

bas pozicijās, pie šāda uzbrukšanas veida nebij vajadzīgie panā-

kumi un zaudējumi bij sevišķi lieli ; lielākā daļa ejot uzbrukumā

uz ienaidnieka ierakumiem, nesasniedza savu mērķi, sevišķi vēl

tad, ja uzbrukums notika dienā.

Ziemassvētku kaujās bij nodomāts izmēģināt jaunu paņē-

mienu : nakti, nemanot, bez artilērijas palīdzības, pa daļai pār-

griezt, pa daļai pārraut vācu drāšu žogus un pēkšņā uzbrukumā

pārsteigt ienaidnieku ierakumos. Cik zināms, šo ideju armijas
komandieram bij devis pulkv. Briedis un komandiers uz šo iero-

sinājumu bij dzīvi atsaucies. Kad ģen. Radko-Dmitrijevs jautāja

šajā lietā mūsu 11. brigādes komandieri pulkv. Auzanu, pēdējais
izteica pilnīgu piekrišanu.

Šaubījās vienīgi krievu komandieri, jo viņi vispār mazāk ticēja

saviem kareivjiem, sevišķi naktīs, kad kareivjus visvieglāki pār-

ņem panika un viņiem ir liela izdevība dezertēt no kaujaslauka.—
Tikai augsta iekšēja disciplina un pienākuma apziņa spēj saturēt

nakts kaujās kareivjus vienkopus. XII. armijas komandiers bieži

pārliecinājies par latviešu strēlnieku kaujas spējām, galveno sva-

ru lika uz mūsu divām brigādēm un ticēja, panākumiem. Pulkv.

Auzans ieteica uzbrukumu sākt agrāk, lai līdz gaismai vajadzīgos

spēkus varētu ievest caur frontes pārrāvumiem un attīstīt kauju.
Krievi pastāvēja uz to, ka uzbrukt vajaga īsi pirms gaismas un

pulkv. Auzanam ar pūlēm nācās pierunāt uzbrukumu sākt visā

noliktā frontē pl. 5 rītā. Ari šis laiks izrādījās par vēlu, jo līdz

gaismai visas nozīmētās rezerves nevarēja ievest ienaidnieka aiz-

mugurē.
Abas strēlnieku brigādes savu uzdevumu veica spīdoši un, ne-

skatoties uz krievu neveiksmēm un nespēju — visas tālākās operā-

cijas iniciatīvi Tlreļpurva un Ložmetējkalna rajonā turēja savās

rokās un godam nobeidza Ziemassvētku kaujas.
Šāds kauju operāciju veids pret nostiprinātām vācu pozicijām

tika pirmo reizi piemērots un latviešu strēlnieku vārdu darīja pa-

stamu lielākām krievu un ārzemju kara autoritātēm. Mans uz-

devums nav sniegt šis kaujas vēsturisku vai vispārēju novērtē-

jumu, bet atzīmēt to tiktāl, cik tas raksturo mūsu strēlniekus

un viņu vadoņus. Mūsu kara vēsturnieks, veco latviešu strēl-

nieku kaujas, bez šaubām, liks kā piemēru mūsu jaunai

armijai. • , ,
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Par Ziemassvētku kaujām Auzans,- bez citiem kara ordeņiem,

apbalvots ar 4. šķ. Jura ordeni un vēlāk paaugstināts par ģe-

nerālmajoru. Ziemassvētku kaujās ģen. Auzana labs palīgs bija

brigādes štāba priekšnieks, ģenerālštāba kapteins Ozols.

Kapteinis Ozols,

2. Latv. strēlnieku brigades štaba priekšnieks.

Andrējs, Jāņa d. Auzans dzimis 1871. g. 22. martā, Rīgas

apriņķī, Stukmaņu pag. Bormaņos. Pēc draudzes skolas beigša-

nas, materiālie līdzekļi neatļāva skolu tāļāk apmeklēt un viņš
strādādams uz laukiem, pašmācības ceļā sagatavojās un 1890. g.

iestājās Pleskavas mērniecības skolā, kuru beidz kā stipendiāts

1893. g. Tūliņ pēc beigšanas iestājas kara topogrāfu skolā, ku-

ru beidz 1895. g. kā podporučiks un tiek ieskaitīts kara to-

pogrāfu korpusā. Līdz 1900. g. darbojās gvardijas un 114 kāj-
nieku pulkos un kā kara topogrāfs Somijā un Baltijas guberņās.
12. oktobrī 1900. g. iestājās ģenerālštābakara akadēmijā, kur

triju gadu laikā beidza vispārējo un ģeodēzisko nodaļu, kas viņam
deva pilnīgas ģenerālštāba virsnieka tiesības. Pēc akadēmijas, pa-

beidza vēl speciālu divgadīgu praktisko kursu ģeodēzijas un astro-

nomijas darbos pie galvenās observatorijas Pulkovā. Par labām

sekmēm 1903. g. 23. maijā paaugstināts par kapitanu un ieskai-

tīts ģenerālštābā. 1905. g. strādā galvenā štāba topogrāfijas no-
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daļākā aprēķināšanas darbu vadītājs. Tajā pašā gadā, Japānaskara

laikā, tiek komandēts uz Mandžuriju kā astronomisko darbu va-

dītājs. No 1905.—1907. g. darbojas Harbinā, Girinskas provincē

v. c, bet no 1907.—1910. g. ir Čardžujas starptautiskās observa-

torijas (Turkestanā) pārvaldnieks. 1911. g. 23. martā iecelts par

Taškentas astronomiskās un fiziskās observatorijas direktoru un

tajā pat gadā paaugstināts par pulkvedi. Būdams par Taškentas

observatorijas direktoru, izdarīja pētījumus Bucharas tuksnešos,

Pamiras kalnos līdz Afganistānas robežām un Tjaņšanas kalnos

līdz Ķīnas robežām.

Saja postenī pulkvedis Auzans paliek līdz 1915. g. 24. dcc,
kad dodās uz Latviešu strēlnieku bataljoniem.

Pēc 1917. g. februāra revolūcijas, 28. aprill ģenerāli Auzanu

ieceļ par ģenerālštāba galvenās pārvaldes kara topogrāfiskās daļas

priekšnieku, resp. kara topogrāfu korpusa pārvaldnieku. Būdams

Krievijā lasa lekcijas kara akadēmijā un Maskavas praktiskā mēr-

niecības institūta ģeodēziskā fakultātē. 1921. g. pret viņa gribu
tiek komandēts kā eksperts pie Krievijas-Polijas robežas novilkša-

nas. Ar Latvijas atbrīvošanu, izstājās no visiem padomju Krievijas
dienestiem un rūpējas par braukšanu uz Latviju. Ar lielām grūtī-
bām to viņš panāk 1923. g.

Tagad ģenerālis Auzans ieņem galvenā štāba ģeodēzijas-to-

pografijas daļas priekšnieka amatu un darbojas kā lektors virs-

nieku kursos. Darbojas arī sabiedriskā laukā — ir veco latviešu

strēlnieku biedrības centrālās valdes priekšsēdētājs un Brieža

fonda biedrības priekšnieks.

ĢENERĀLIS GOPPERS.

7. Bauskas Latv. strēlnieku pulka vēlSk 1. strēln.

brigādes komandiers.

Kārlis Goppers, dzimis 21. martā 1876. g. Valkas apriņķī,
Trikates draudzē, sava tēva mājās „Muskatos".

Kā daudzi bij. Krievijas armijas virsnieki-latvieši, ģenerālis

Goppers ir latviešu zemnieku dēls, kurš ar savu enerģiju izlauzis

ceļu līdz augstākai virsnieka dienesta pakāpei.
Beidzis pirmmācību vietējās — pagasta un draudzes skolās,

Goppers sagatavojas uz 2. šķiras savvaļnieku ekzāmenu un bū-

dams tikai 17 gadu vecs iestājās karadienestā Kauņas cietokšņa

bataljonā. Pēc likumīgās izdienas parastā ierindā, 1894. g. jū-

lijā iestājas Viļņas kājnieku junkurskola, kuru beidz ? gados, ar

pirmo šķiru.
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Ar 1896. g. oktobri sākas Goppera virsnieka dienests

190. Belgorodas kājnieku pulkā Varšavā. Būdams par jaunāko
virsnieku pulkā, Goppers ieņem zināmu stāvokli virsnieku starpā
un pulka komandiers vācietis Kannibachs, kaut gan latviešus vis-

pār neieredzēja un nīda — ar Gopperi, kā labu virsnieku tomēr

skaitījās. 1

Pulkv. Goppers,
7. Bauskas Latv. strēlnieku pulka un 1. bri-

gades komandiers.

Kad Japānas karam sākoties, G. prasījās uz kara lauku, pulka
komandiers Kannibachs to nelaida. Kad G. bez pulka komandiera

ziņa? iesniedza lūgumu, komandēt viņu uz fronti, — pēdējais so-

dīja viņu ar 4 dienām arestā, bet uz fronti nelaida. Tajā pašā

laikā, 1904. g., G. pārcēla uz 183. Pultuskas pulku, kā rotas

komandieri. Bez parastā ierindas dienesta, Goppers pulkā ieņēma
vēl citus posteņus, kā pulka goda tiesas locekļa, bibliotekāra, mu-

zeja pārziņa v. t. t. Te viņš nepiemirst nodarboties ari ar pašiz-

glītību: iestājās Varšavas universitātē, daudz; lasa, mācās, kas

parasti virsniecībā nemaz tik sevišķi nebij modē.

Šajā laikā Goppers iepazīstas ari ar mūsu nacionālās armijas

varoni, nelaiķi pulkvedi Kalpaku, par kuru kā cilvēku un virsnieku

savās atmiņās dod to labāko liecību. Šajās atmiņās Goppers sevi

parāda kā labu psichologu un krietnu virsnieku vispār.
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Vēlāk viņa pulks tiek pārcelts uz Kostromu un pasaules karš

sastop Gopperi Jaroslavā, kur pulks atradās vasaras manevros.

1914. g. augusta sākumā, Goppers, kā kapitans ar rotu aiziet

uz pozicijām Galicijas frontē un 13. augustā, Holmas rajonā

pirmā kaujā tiek ievainots. Par zeptembra kaujām pie Sanas upes

tiek apbalvots ar zelta zobenu. Tāļāk G. ņem dalību kaujās pie
Krakovas. (

Kad iestājās 3. armijas sabrukums Galicijā, sākās lielā atkāp-
šanās no Krakovas līdz Baranovičiem, kura ilga visu 1915. g.

vasaru. Te Goppers bieži komandēja divizijas arjergardu un iz-

turēja daudz sīvas kaujas, sedzot divizijas atkāpšanos. ļSevišķi

niknas kaujas 1915. g. augustā bija pie Ņemanas, par kurām

Goppers apbalvots ar 4. šķ. Jura ordeni. Šajās kaujās viņu ari

divreizes ievainoja. Pie Serviču upes, Baranoviču tuvumā, G. ie-

vaino trešo reizi un viņam bij jāevakuējas.

Jau 1915. g. vasarā, kad tikko dibinājās latvju bataljoni,

Goppers ar Kalpaku iesniedza lūgumus, lai viņus komandē uz

Latv. bat., bet lūgumus augstākā priekšniecība noglabāja kor-

pusa štābā un nedeva viņiem tāļāku virzienu. Goppers ar to ne-

apmierinājās un griezās caur savu brāli Petrogradā pie valsts dom-

nieka Goldmaņa ar lūgumu, lai izgādā viņam pārcelšanos uz

latv. bataljoniem. Goldmanis panāca to, ka galvenais štābs bez

korpusa ziņas piekrita Goppera iecelšanai par rezerves bataljona

komandieri, jo tajā laikā citas vakanses nebij. Ari šo iecelšanu

korpusa štābs kādu mēnesi slēpa un beidzot, kad Gopperi atkal

ievainoja, viņam paziņoja, ka pēc izveseļošanās var braukt uz

strēlnieku bataljoniem.

Par kaujām krievu pulkā, Gopperi apbalvoja ar visiem

kaujas ordeņiem, kādus var piešķirt zināmai virsnieku kategorijai,
skatoties pēc dienesta stāža, un paaugstināja par pulkvedi.

1916. g. augustā Goppers pieņēma mūsu rezerves bataljona
komandēšanu un palika vienības priekšgalā līdz 20. dcc, kad

tika iecelts par 7. Bauskas strēlnieku pulka komandieri. Priekšā

stāvēja Ziemassvētku kaujas, jo 23. decembra rītā bij nolikts

uzbrukuma sākums.

Kad pulkv. Goppers 21. decembri ieradās pozicijās, lai pie-

ņemtu pulku, 2. brigādes komandiers, pulkv. Auzans jautāja,
vai Goppers būs ar mieru jau nāk. dienā iet ar pulku trieciena

priekšgalā, jo vēl nav iepazinies ar pulku, nepazīst virsniekus,
nezin ari strēlnieku kaujas spējas. Pulkv. Goppers teica iepazī-
šanos ar pulku tūliņ izdarīt un nākošā dienā dot atbildi. Goppers

paziņoja, ka esot ar mieru iet trieciena priekšgalā: esot
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iepazinies ar pulku — virsnieki esot disciplinēti, strēlniekus at-

radis brāšus un mošus.

Pienāca liktenīgā stunda: 23. decembri, pīkst. 5 rītā bij jā-
sāk uzbrukums. Pulkv. Goppers jau bij paspējis iepazīties ar

poziciju stāvokli un kaujas uzdevumiem, bet par pretinieka pozi-

cijām bija jāorientējas vienīgi pēc kartes, jo dabā to izpētīt vairs

neatlika laika.

Armijas štāba izdotā kaujas rajona karte bij nepilnīga,

pat nepareiza. Kartē bij norādīts, ka vācu pirmās līnijas priekšā
atrodas reti krūmāji, bet patiesībā tur bij biezs briksnājs, pus-

verstes platumā.
Pirms uzbrukuma izsūtīja dzeļoņdrāšu griezējus, kuru uzde-

vums bija — norādītā vietā pārgriest dzeļoņdrātis, lai pulka

daļas vieglāk varētu ielausties ienaidnieka ierakumos. Bet drāšu

griezēju komanda, ejot pa nakti, dziļo sniegu un neparedzētiem

briksnajiem, bij nomaldījusies sānis un pulks izejot cauri briksna-

jam tika sagaidīts ar uguni no vācu pozicijām 150—200 soļu

attāļumā aiz nesagriestiem drāšu žogiem. Nekādus manevrus te

nevarēja taisīt, bij jārīkojas noteikti un ātri.

Ne mirkli nevarēja kavēties, bij jārod ātra, noteikta izeja;
katra nokavēta minūte varēja dot pretiniekam iespēju norīkot lož-

metējus, kuri pagaidām vēl klusēja. Šajā kritiskā brīdī, kur pulks

jārauj uz priekšu, pār ienaidnieka dzeļoņdrāšu žogiem, — pulka
komandiers Goppers deva komandu „Uz priekšu, pār drāšu žo-

giem!" — un pats kopā ar pulku devās uz nesagriestām drā-

tīm, paļaudamies uz to, ka puse no strēlniekiem bija apgādāta

ar drāšu griežamām šķērēm. Šā varonīgā piemēra iedvesmoti —

strēlnieki kā lavine brāzās uz priekšu, rāva dzeļoņdrāšu žogus

un pa daļai izmantodami drātīs atrastās ejas jau nākošos mirkļos

plūda pa ienaidnieka satiksmes ejām. lenaidnieks pārsteigts, pa-

nikas varā. Strēlnieki skalda pa labi un kreisi, visi sajukuši
vienā masā, katrs strādā uz savu roku. Pēc nedaudz minūtēm

pirmie ierakumi jau brīvi no ienaidnieka, pirmā līnija ieņemta,

svarīgākais darbs veikts. Un pateicoties pēkšņai, straujai dar-

bībai — mums zaudējumi pavisam niecīgi.
Komandiers sakārto pulku, nodrošina spārnus pret ienaid-

nieka varbūtēju pretuzbrukumu, izsūtot uz sāniem pa vienai rotai.

Šis rotas ieņem tuvākos blokhaužus ar ložmetējiem un gūstek-

ņiem. Apmēram pēc pusstundas pienāk 8. Valmieras pulks un

pulkvedis Goppers ved abus pulkus uz nākošiem drāšu žogiem,
nākošām ierakumu linijām. Rajonā starp pirmiem un otriem

pretinieka ierakumiem pulki nokļūst zem stipras pretinieka ar-

tilērijas uguns, kura strēlniekus tomēr neaptur. Meža malā strēl-



78

nieki ieņem artilērijas novērošanas punktu un pretinieka arti-

lērijas uguns uz reizi apklust, jo acīm redzot no šā novērošanas

punkta viņa bij vadīta.

Mūsu rokās krīt otrie, trešie ierakumi un — ienaidnieka no-

cietinātā fronte pārrauta. Visu to veicis strēlnieku dzīvais spēks

bez artilērijas palīdzības.
Visu 23. un 24. dcc. pulks atradās ieņemtā pozicijā, paplaši-

nāja to, nostiprinājās un meklēja sakarus ar citiem. Pulks savu

uzdevumu bij izpildījis, un gaidīja papildinājumus, lai varētu pla-
šāki attīstīt kara darbību.

Pa to starpu noskaidrojās, ka 3. Sibirijas divīzija, kurai va-

jadzēja ieņemt Sileniekus un iet uz Kalnciemu bij cietusi neveiksmi

un palikusi vecās pozicijās. Bij ari likvidēti mūsu pirmās brigādes

spīdošie panākumi, jo vācieši par jaunu bij ieguvuši atpakaļ

Skangaļus un Mangaļus un notikušas ari pārmaiņas vispārējās

kaujas grupas vadībā. Ģenerālis Trikovskis, kura 3. Sibirijas di-

vizijai šajā uzbrukumā nebij nekādi panākumi, bij iecelts par vis-

pārējās kaujas grupas vadoni un ģenerālis Misiņš, kurš komandēja

apvienoto Latviešu diviziju, atcelts atpakaļ par pirmās brigādes
komandieri.

Neskatoties uz visiem šiem apstākļiem, 7 Bauskas pulka ko-

mandiers, pulkvedis Goppers, zem kura komandas bij nācis ari

mūsu 8. Valmieras pulks, — ievērojot momenta svarīgumu, no-

lēma turēties ieņemtās pozicijās, cerēdams uz turpmākiem pastip-

rinājumiem.

Jaunieceltā kaujas grupas pavēlnieka ģen. Trikovska pirmā

pavēle bij — atvilkt atpakaļ visas kara spēka daļas vecās pozi-

cijās un likvidēt šis dienas ieguvumus. Otrās brigādes koman-

diers pulkvedis Auzans to paziņoja pulkvedim Gopperam un pra-

sīja kāds stāvoklis ir ieņemtā rajonā. Goppers atbildēja, ka viņa

karaspēka daļas ir nocietinājušās, var turēties — vajadzīgi vienīgi

paligspēki, lai operāciju varētu attīstīt un paplašināt ienaidnieka

aizmugurē.
Otrās dienas vakarā (no 24. uz 25. dcc), enerģiskais kaujas

virsnieks, 2. brigādes komandiers pulkvedis Auzans atstāja. bri-

gādes štābu aizmugurē un kopā ar savu štāba priekšnieku kap.

Ozolu, ieveda 16. un 53. Sibirijas pulkus ienaidnieka aizmugurē
kā rezervi pulkveža Goppera kaujas grupai. lenaidnieka

aizmugurē pulkvedis Auzans palika apmēram divas dienas.

No Goppera kaujas grupas operācijas lielā mērā atkarājās

Ziemassvētku kauju panākumi. Auzans deva pavēli 53. Sibi-

rijas pulka bataljonam ieņemt „Ložmetēju kalnu" no flanga,
oet Goppers ar 7. Bauskas pulku tanī pašā laikā gāja uzbrukumā
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pa otru apcietināto ienaidnieka līniju Vltiņu mājas virzienā un

ieņēma stāvokli, lai aizsargātu operācijas kreiso spārnu. Pie šāda

manevra vācieši atstāja Silenieku rajonu, bēgdami pāri Lielupei, un

3 Sibirijas divīzija, bez kādām pūlēm ieņēma vācu ierakumus no

frontes. Ja Sibirijas strēlnieki nonākuši Sileniekos nenodarbotos

Pulkv.

Goppers
ar

savu

štabu.

ār vācu kantinu Revīziju", bet ietuuz Kalnciemu, kur viņiem ceļš bij

sataisīts, tad kaujas operācija ņemtu citu virzienu un Ziemassvētku

kauju uzdevums būtu izpildīts. 26. dcc. Goppers ar 7. Bauskas

un 8. Valmieras pulku pārgāja Lielupi un iegāja aizmugurē tam

ienaidnieka pozicijām, kuras bij mežā aiz Lielupes, kādēļ pre-

tinieks tās steidzoši atstāja.
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Ziemassvētku kaujās septiņas dienas cīnījās pulks aizgājis
ienaidnieka aizmugure, bieži nonākot viskritiskākā stāvoklī.

30. dcc. 7. Bauskas un arī citiem mūsu pulkiem deva mazu

atpūtu un atvilka tuvākā rezerve.

Man gadījās šajā laikā būt pulka štābā. Kaujās rūdītais pulk-
vedis sēdēja domās nogrimis pie kaujas relacijas. Varbūt viņam

gribējās teikt patiesību, teikt to, ka mēs jau sēdētu Jelgavā,

ja
krievu augstākie štābi būtu savā vietā; ja arī visi citi būtu

tādi, kā pelēkā krievu šinelī tērptie latviešu lauvas. Bet to toreiz

nedrīkstēja teikt un pulkvedis skumji raudzījās uz savu relaciju.

Kad janvārī sākās vācu pretuzbrukumi, kas draudēja likvidēt

visus Ziemassvētku kauju sasniegumus, — mūsu pulkus atkal iz-

sauca uz pozicijām. Vācu pretuzbrukumu nolūks bija, — atgūt
zaudētās pozicijās, ar papildinātiem spēkiem sasist nesenos uz-

brucējus un maršēt uz Rīgu. Mūsu pulki te izturēja sīvu cīņu

un glāba kritisko stāvokli.

Par Ziemassvētku kaujām pulkvedi Gopperi, vienīgo Rīgas

frontē, apbalvoja ar 3. šķ. Jura ordeni, bez tam vēl ar Franču

goda leģiona ordeni un Serbu Karageorgieviču krustu.

1917. g. martā Gopperi iecēla par f. Latv. strēlnieku brigādes
komandieri. Līdz tam I. brigādi komandēja ģenerālis Misiņš.
Šinī amatā, sargājot fronti, Goppers tajā pat laikā cīnījās aiz-

mugurē pret frontes ārdītājiem lieliniekiem, atklāti uzstājoties
visādās no lieliniekiem sarīkotās strēlnieku sapulcēs.

Pēc krievu frontes pārraušanas pie Ikšķiles I. brigādes pulki

tiek steidzīgi izsaukti no Olaines pozicijām un ģen. Goppers ar

brigādes pulkiem ved sīvu cīņu pret iebrūkušo ienaidnieku pa-

priekšu pie Mazās, vēlāk pie Lielās Juglas. Naktī kad brigādes

pulki jau apieti no kreisā spārna, izpilda pavēli par atkāpšanos

uz pozicijām pie Līgates. Še aptur vācu virzīšanos uz priekšu.
Vēlāk brigādes pulki izvirzās līdz Siguldai, kur atspiežot vācus,

ieņem pozicijās un nocietinājās.

Oktobra beigās, kad lieliniecisms sagrāba vecos Latviešu

strēlnieku pulkus, — Goppers aizbrauca uz Pēterpili, kur vervēja
uzticamākos pretlielinieciskos virsniekus — latviešus, lai kopā ar

Volinijas un Sapieru pulkiem aizsargātu sanākošo Satversmes sa-

pulci. Vēlāk krievu pulki no apsargāšanas atteicās un latvieši

vieni to nevarēja uzņemties. Tad pulkvedis Goppers aizbrauca

uz Jaroslavu, lai pie Volgas radītu sacelšanos un uzbrukumu

lieliniekiem. Pēc 16 dienu ilgstošām kaujām ar lieliniekiem pie

Jaroslavas, pilsētai krītot, Gopperam izdodas laimīgi izbēgt un

viņš vēlāk ņem dalību mūsu Troickas pulka organizēšanā, bet
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1920. g. pavasari kopā ar mūsu Imantas pulka pirmo ešalonu

dodas uz Latviju, kur ierodas jūnija sākumā.

Latvijas armijā Gopperi paaugstināja par ģenerāli un iecēla

par kara padomes priekšsēdētāju, bet vēlāk par Vidzemes divizijas

komandieri.

Lāčplēša kara ordeņa dome apbalvoja ģen. Gopperi ar Lāč-

plēša kara ordeni.

Bez kara dienesta, Goppers ņem dalību sabiedriskā darba

laukā, nododamies skautisma kustības izveidošanai. Viņš ir veco

latv. strēlnieku biedrības padomes priekšnieks, Aizsardzības bie-

drības priekšnieks v. c. Pazīstami arī vairāki viņa raksti militārā

un skautu literatūrā.

ĢENERĀLIS BANGERSKIS.

1. Daugavgrīvas Latv. strelnieku' bataljona. komandiers.

Kapt. Bangerskis,
1. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku bataljona komandiers.

Bangerskis bija viens no pirmiem virsniekiem, kuri pārnāca

uz strēlnieku bataljoniem. Ar enerģiju un saprātu viņš stājās pie

pirmā bataljona formēšanas un apmācības. Tāds piedzīvojis virs-
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nieks jaunformējamos bataljonos bija vairāk kā vajadzīgs. Liela

sajūsmā nāca kopā jaunekļi — brīvprātīgie, viņiem vajadzēja va-

doņu un priekšnieku, kas tos sagatavotu priekšā stāvošām cīņām.

Šajā ziņā pirmo virsnieku nopelni sevišķi lieli.

Savu karavīra karjeru Bangerskis sācis kā vienkāršs kareivis.

Kā dažs labs agrākās krievu armijas virsnieks nācis no latviešu

zemniecības, tā arī mūsu pirmā un vecākā bataljona koman-

diers izaudzis spēcīgās, veselīgās Latvijas dabas klēpī. Viņa
dzimtene ir Taurupiešos, bet vēlākā dzīves vieta Jaunpilī.

Mīlestība uz dabu un dzimtu tomēr nevarēja saistīt nākamo

karavīru pie dzimtās sētas; viņa gars auga ārā no tās uz plašāku

dzīvi, plašāku darbu. Pēc pagasta skolas beigšanas, tēvs viņu

negribēja tāļāk skolā sūtīt, bet paturēt mājās par saimnieku, —

bet dēls pēc kādas sarunas teica: „Tomēr reiz es aiziešu!" —

un pēc kāda laika, 14. g. vecumā, atstāja tēva sētu un ar nedaudz

rubļiem kabatā ieradās Rīgā.

Jaunam iebraucējam Rīgā gāja dažādi; strādāja kāds darbs

pagadījās, pelnījās un vēlāk varēja dzīvot labi. Sasniedzis 16 g.

vecumu, iestājās Rīgā apakšvirsnieku bataljonā, kuru pabeidza
divos gados. Bataljona komandiers ar labvēlīgu pavadvēstuli ko-

mandēja jauno apakšvirsnieku Bargerski uz 145. Novočerkaskas

pulku.
'

. '.. . 1

lestājās pulkā ar ciešu apņemšanos tāļāk izglītoties un ie-

stāties kara skolā. Pulkā, mieru un atpūtu nezinādams, Banger-
skis cītīgi mācījās un 1899. g. iestājas Pēterpils junkurskolā. Ja
sākumā teorētiskos priekšmetos gāja mazliet vājāki, tad toties

praktiķa bij pārāks par citiem. Kā priekšzīmīgs un uzcītīgs skol-

nieks, viņš gāja ātri uz priekšu; drīz tika paaugstināts par jau-

nāko, tad par vecāko portupej junkuru, ko sasniedz tikai labākie

skolnieki. Skolu beidza 1901. g. ar pirmo šķiru un iestājas pulkā,
kur ieņēma dažādus amatus.

Pulka sevišķas komisijas lēmumos vienmēr tika atzīmēts, ka

ievērojams virsnieks.

Kad Tālie austrumi sāka viļņoties un jūtams bija Japānas kara

tuvums, Bangerskis visā nopietnībā gatavojās uz priekšā stāvošo

karu. Sākās karš un 1904. g. virsleitnants Bangerskis brauca uz

Mandžurijas karalauku.

Nonākot Mandžurijas karalaukā, Bargerski iecēla par 36. Or-

las pulka rotas komandieri. Japānas karā daudz ko piedzīvoja un

mācījās. Japāņu ģenerālis Nogi ar jaunu apiešanas kara taktiku

draudēja nogriest Mukdenu ar divām krievu armijām. "Šausmīga

bij krievu armiju atkāpšanās, kam sekoja sabrukums un Japānas
uzvāra.
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Pēc Japānas kara, atrazdamies atkal savā pulkā, Bangerskis
intensīvi strādāja un gatavojās iestāties kara akadēmijā. Lasīja
ari lekcijas pulka un garnizona virsnieku savienībā par kara tak-

tiku un vēsturi. 1912. g., pēc konkursa ekzamena izturēšanas,

iestājas Pēterpilī Nikolaja kara akadēmijā, kur studēja līdz pasau-

les kara sākumam. Tad atstāja akadēmiju un aizbrauca uz Gali-

cijas karalauku kā rotas komandiers. Ņēma dalību vairākās kau-

jās. Vēlāk tika izsaukts uz korpusa štābu, kur izpildīja adjutanta
vietu.

Būdams pie štāba un sekodams ienaidnieka panākumiem Rī-

gas frontē, jau 1915. g. pavasari kapitans Bangerskis sāka domāt,
ka latviešiem vajadzētu dibināt savas kaujas vienības un aktīvi

aizstāvēt savu zemi. Savas domas šajā lietā viņš izteica kādā iz-

klāstā, ko iesniedza štābam. Viņš vēl nezināja, ka ari Rīgā lat-

viešu sabiedriskie darbinieki
— Goldmanis, Zālits, Ķempels v. c.

bij ierosinājuši bataljonu dibināšanu.

Kad Goldmanis un Zālits aicināja latviešus „uz ežiņas galvu

likt, sargāt savu tēvu zemi", kap. Bangerskis, vēl nezinādams

kādi būs jaunie bataljoni — 26. jūlijā 1915. g. lūdza atļauju
braukt uz tiem. 6. augustā viņš jau ieradās Rīgā un stājās pie
I. Daugavgrīvas strēlnieku bataljona formēšanas un apmācības.

Bataljonu formēšanas laikā kap. Bangerskis iesniedza ziemeļ-
rietumu frontes štābam plašāku izklāstu, kurā štābu informējapar

latviešiem vispār un izteica savas domas par strēlnieku uzdevu-

miem: priekš kā viņi vislabāk būtu derīgi, kas latviešu strēlnie-

kus atšķir no pārējās armijas masas v. t. t.

Pēc steidzīgas apmācības, 8. oktobri i. Daugavgrīvas batal-

jonu izsauca uz pozicijām un nākošās dienās viņš jau gāja kau-

jās. Pirmām bataljona kaujām sekoja citas un bataljons drīz

vien ieguva labu kara slavu, kā uzņēmīgs, varonīgs un kaujas

spējīgs. Skeptiķi sāka ticēt, ka liela nozīme var būt ari mazai,
bet spējīgai karaspēka vienībai un „mazam" priekšniekam.

29. februāri 1916. g. bataljona komandiers organizēja uzbru-

kumu vācu pozicijām pie Misas upes. Uzbrukums tomēr nedeva

gaidītos rezultātus, jo krievu artilērija bij pārpratuši signālus.
8. marta kauju sagatavošanā, kap. Bangerskis personīgi gāja

izlūkošanā un visus apstākļus sīki pārbaudīja. Kaujas laikā viņš

atradās pie savām rotām un vadīja vispārējo bataljona uzbru-

kumu. Kaujas dienas pievakarē kap. Bangerskis saņēma no Si-

birijas pulka komandiera paziņojumu: „Kad mana pulka batal-

jons nonāks pie jums, tad jūs pievienojiet to saviem strēlnie-

kiem un ejiet uzbrukumā." Bangerskis atbildēja: „Man savi

kareivji vairs nav jāsūta uzbrukumā, jo viņi cīnās jau no pīkst.
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7 r. un tagad ir ieņēmuši trešo vācu apcietinājumu liniju".

Pēc kāda laika sibirieši tomēr nāca, bet netika līdz pirmām

līnijām — sabijās no ellišķā kaujas trokšņa un aizgāja atpakaļ.

Kap. Bangerskis vienmēr bij sava bataljona dzīves centrā
—

vai cīņā, vai atpūtā. AtpUtā atļāva strēlniekiem izpriecas un jau-
trības vakarus. Bangerskis ierosināja un uzmudināja strēlnie-

kus izdot žurnālu, kurā strēlnieki attēloja savus kaujas piedzī-

vojumus un pārdzīvojumus. Lielu svaru viņš piegrieza strēlnieku

piemiņas veicināšanai; sastādīja piecus lielus albumus, no strēl-

nieku dzīves, kuros pakāpeniski un sīki redzama bataljona attī-

stība. Viņš nodibināja sevišķu komisiju poziciju brāļu kapu kop-
šanai v. t. t.

1916. g. novembrī Bangerskis atstāja I. Daugavgrīvas batal-

jonu un viņa vietā nāca pulkv. Karlsons.

Ziemassvētku kaujās pulkv. Bangerskis atkal atgriezās pie
strēlniekiem un kauju laikā bija apvienotās latviešu divizijas, —

kuru komandēja ģen. Misiņš, —
štāba priekšnieks un ņēma dzīvu

dalību kauju operativā vadībā.

Licliniecismam sākoties, pulkv. Bangerskis aizbrauca uz Krie-

viju un vēlāk
— bēgdams no lieliniekiem

— nokļuva Sibirijā.
Tur viņš iestājās pretlielinieciskā Kolčaka armijā un izcīnīja daudz

grūtas cīņas kā divizijas, korpusa, armijas un vēlāk frontes ko-

mandiers. Kolčaka armijā pulkv. Bangerskis paaugstināts par

ģenerālmajoru un vēlāk par ģenerālleitnantu.
Ari Latvijas armija Bangerskis ieskaitīts ģenerāļa dienesta

pakāpē.

Ģenerālis Bangerskis bijis divizijas komandiers un divreiz

kara ministrs.

PULKVEDIS KARLSONS.

1. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku bataljona komandiers.

Juris Kārļa d. Karlsons dzimis 1874. g. Odulienā, Tirzas

draudzē, kur viņa tēvs bij muižas pārvaldnieks. Pēc Rīgas reāl-

skolas beigšanas, 1893. g., sakarā ar tēva nāvi — studiju nodomi

bij jāatmet un jāiestājas kara dienestā. Nokalpojis vienu gadu kā

kareivis Šauļos, Karlsons iestājās Kijevas karaskolā, kuru ar labām

sekmēm beidza 1896. g. un tika ieskaitīts Liepājas artilērijas

pulkā, kur jau kā podporučiks izpildīja dažādus atbildīgus amatus.

1898. g. K. komandēja uz Petrogradas lidotāju kursiem, kurus viņš

sekmīgi beidza pēc viena gada, kā artilērijas gaisa novērotājs-

lidotājs. 1903. g. Karlsons kā pirmais no 700 konkurējošiem
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virsniekiem izturēja iestāšanās eksāmenu Nikolaja kara akadē-

mijā. 1906. g. beidza to ar pirmo šķiru, par labām sekmēm

paaugstināts par kapitānu un tika pieskaitīts ģenerālštābam.
No 1906. g. līdz kara sākumam kapt. Karlsons .ieņem dažā-

das atbildīgas vietas štābos, divus gadus komandē rotu un vēlāk

ir Viļņas kara skolā kā kara zinību pasniedzējs. Karam sāko-

ties Karlsonu ieceļ par vecāko adjutantu jaunformējamā Daugav-

pils kara apagabala štābā, bet 1915. g. par 56. divizijas štāba

Pulkvedis Karlsons,

1. DaugavgrīvasLatv. strēlnieku bataljona
komandiers.

piekšnieku. Ar diviziju viņš piedalās kaujās pret vāciešiem un

apriļa-maija mēnesī, —
kad vācieši pirmo reiz iebruka Kurzemē, —

zem ģen. Potapova vadības, kopā ar Daugavgrīvas latviešu re-

zerves bataljonu aizstāvēja Jelgavu un atsita vāciešus līdz Ventai.

Šajās kaujās tika ievainots un 1916. g., ambulatoriski ārstēdamies,

pasniedza mācības Viļņas kara skolā, bet vēlāk tika iecelts par

41. divizijas štāba priekšnieku un piedalījās Brusilova uzbrukumā

Galicijā.
Pēc Latviešu bataljonu nodibināšanas izteica vēlēšanos pār-

nākt uz tiem. 1. nov. 1916. g. pulkvedi Karlsonu iecēla par

1. Daugavgrīvas Latv. strēlnieku pulka komandieri, pulkveža Ban-

gerska vietā.
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Pulks visu novembra mēnesi atradās tuvā rezervē un te pulk-
vedis Karlsons, kopā ar pulkvedi Briedi nodevās pulka apmācībai.

Strēlnieki reizē ar olimpiskām spēlēm un sportu, galvenām kārtām

vingrinājās kara izveicībā — drāšu žogu pārvarēšanā, nemanītā uz-

brukšanā v. t. t. XII. armijas komandiers ģen. Radko-Dmitrijevs,

gatavodams vācu frontes pārraušanu, nāca, kopā ar krievu pulku

komandieriem — noskatīties latviešu strēlnieku apmācību un izvei-

cību uzbrukuma demonstrēšanā. lespaids bij teicams un krievu

komandieri izteicās, ka tas tikai ar latviešu strēlniekiem esot ie-

spējams.
Pāra mēnešos, ko pulkv. Karlsons bij pavadījis savā pulkā —

viņš bij labi iepazinies ar strēlnieku spējām. Kad nāca lielās Zie-

massvētku kaujas, viņš droši gāja ar pulku kaujā, pārliecināts par

sekmēm un panākumiem. Pēc pirmā mūsu brigādes pārrāvuma

likvidēšanas, 1. Daugavgrīvas pulks gāja palīgā otrās brigādes

pulkiem, kuri varonīgi cīnījās ienaidnieka aizmugurē. Te pulks
no 25. dcc. līdz 2. janv. ieņēma pozicijās Lediņu — Ogres rajonā,

pēc kam atnāca atpūtā, lai sakārtotu un papildinātu tukšās pulka
rindas.

14. janv., kad pulka strēlnieki Torņkalnā gribēja svētīt noka-

vētos Ziemassvētkus un tikko aizdedza eglīti, — pienāca pavēle

nekavējoties iziet uz pozicijām, jo krievu pulki, kuri palika lat-

viešu pulku vietā, bij atdevuši daļu no ieņemtām pozicijām.
Svecītes palika degotun pulks steidzas uz Tlreļpurvu, kur vā-

cu pretuzbrukuma vilnis vēlās uz priekšu.
Te sākās niknās janvāra kaujas, kuras beidzās 17. janv.

Latviešu pulki noturēja vācu uzbrukumu, ieņēma atpakaļ savus

decembra ieguvumus un nogrieza vāciem ceļu uz Rīgu. Te lat-

viešu pulki, pateicoties ģenerāļa Trikovska rīcībai, cieta smagus

zaudējumus, bez kuriem, skatoties no karavīru redzes stāvokļa,
tīri labi varēja iztikt.

Pēc 1917. g. revolūcijas pulkvedis Karlsons atstāja 1. Dau-

gavgrīvas pulku.

Latvijas armijā pulkvedis Karlsons ieņēma galvenā štāba or-

ganizācijas-mobilizācijas daļas priekšnieka amatu un ir virsnie-

ku akadēmisko kursu lektors. Rosīgi darbojās veco latv. strēl-

nieku biedrībā.

ĢENERĀLIS FRANCIS.
2. Rīgas Latv. strēlnieku bataljona komandiers.

Pulkvedis Francis pārnāca uz strēlnieku bataljoniem 1915. g.

augusta beigās un uzņēmās 2. Rīgas bataljona komandēšanu.
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Bataljons vel atradās formēšanas stadijā, neapgādāts un neap-

bruņots. Apmācība bij jāiziet paātrinātā gaitā, jo ienaidnieks

stāvēja Rīgas durvju priekšā. Tas viss prasīja ārkārtīgas pūles

un darbu. Pulkvedis Francis pielika visu enerģiju, lai bataljo-

nu padarītu par spējīgu kaujas vienību.

Kad frontē bij vērojāma ienaidnieka rosīgāka darbība, ba-

taljons dabūja steidzīgu rīkojumu 13. oktobri iziet uz Ķekavu,

Pulkv. Francis,

2. Rīgas Latv. strēlnieku bataljona komandiers.

jo tas bij svarīgs frontes iecirknis, no kura līdz Rīgai bij vis-

īsākais ceļš. Bataljons steidzīgi izgāja vel nepilnīgi apgādāts.
Bet tad ienaidnieka aktivitāte bij vairāk manāma Slokas

— Ķe-

meru rajonā un bataljons dabūja rīkojumu doties turp. 18. okt.

naktī bataljons ieradās Slokā un jau tās pašas dienas vakarā

gāja kaujas kristībās. Dažas tur atrodošās krievu daļas bij cie-

tušas neveiksmi un atstājušas agrāk ieņemtās pozicijās. 2. Rī-

gas bataljonam bij uzdots atņemt atpakaļ zaudētās krievu pozi-

cijās. Mirkdami ūdenī līdz jostas vietai, strēlnieki gāja uzbru-

kumā, vācieši izrādīja stipru pretošanos un uzbrukums izvērtās

plašumā Bataljons ar maz pārtraukumiem atradās kaujā 10

dienas un kopā ar savu vecāko brāli, 3. Kurzemes bataljonu,

beigās uzdevumu izpildīja : ieņēma Ķemerus un vācietis bij spiests
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atiet vairākas verstes, izlīdzinot savu fronti. Tā bataljona pir-

mās kaujas kristības izvērtās par lielāku ieilgstošu kauju.
1915.—1916. g. ziema bataljonam pagāja nesot izlūkošanas

dienestu. Slokas kaujās no bataljona rindām izgāja 25 krituši

un 50 ievainoti strēlnieki. Bataljonu papildināja ar jauniem spē-

kiem, apmācīja un saveda pilnīgā kaujas gatavībā.

Nākošā lielāka kauja bij 1915. g. 8. martā un 2. Rīgas ba-

taljons izgāja viņā kā „vecs" norūdīts karotājs. Šajā kaujā

Ievainoto bataljona komandieri pulkvedi Franci sanitāri no «Nāves salas» laivā

pārceļ pār Daugavu.

pulkvedim Francim bij uzticēta kaujas rajona komandēšana. Ar

lielu varonību mūsu strēlnieki te veica savu uzdevumu, bet pla-
šāku kaujas darbību nevarēja attīstīt, jo nebij rezervu.

Aiz šī iemesla iekāptās pozicijas vēlāk bij jāatstāj.
Visu 1916. g. vasaru 2. Rīgas bataljons, pārmaiņus ar 3. Kur-

zemes bataljonu, stāvēja „Nāves salā"
— šajā svarīgā un bī-

stamā Daugavas sargu vietā, kur divi pretinieki dažus desmitus

un simtus soļus atstatu, — stāvēja viens pret otru un katru

mirkli atradās uzbrukuma attiecībās. Ša punkta svarīgumu ap-

zinājās armijas vadība un tādēļ viņa aizsargāšanu uzticēja mūsu

bataljoniem. Gadījās, ka uz kādu laiciņu „Nāves salu" ieņēma
ari krievi, bet tad drīz vien gadījās tādi apstākļi, ka bij atkal

jāizsauc mūsu bataljoni. Armijas komandiers ģen. Radko-Dmit-
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rijevs kādreiz bij izteicies : „Ja latviešu bataljoni stāv „Nāves

salā", tad varu pa nakti mierīgi gulēt. .."
Tur „Nāves salā" pulkvedi Franci ievainoja un viņam ilgi

nācās dziedināties mūsu bataljonu apvienotā lazarete. Lazare-

tes galvenais ārsts Dr. mcd. Jankovskis pielika visu savu ķirurga

māksla bet ievainojums bij grūts un nepadevās ātrai ārstē-

šanai. Sadragātā kāja piespieda pulkvedi ilgi palikt uz gultas

un pilnīga izārstēšana nebij panākama. Pulkvedis Francis vairs

nevarēja atgriezties pozicijās nest grūto kaujas dienestu.

Viņu iecēla par rezerves bataljona komandieri, bet par 2. Rīgas

pulka komandieri nāca pulkvedis Peniķis. Pēc ievainojuma, pulkv.
Francim atstājot bataljonu, korpusa komandiers oficiālā pavēlē

to cildina, kā varonīgu, pašaizliedzīgu „Nāves salas" aizstāvi.

Pulkvedis Jānis Francis dzimis Valmieras apriņķī, Rujatas

pagastā 20. jūnijā 1877. g. Pēc Valmieras pilsētas skolas pa-

beigšanas, viņš noliek savvaļnieka ekzamenu Rīgas Nikolaja ģim-

nāzijā un iestājas 135. Starorusas pulkā. Pēc divu gadu kara

klausības minētā pulkā, viņu komandē uz Viļņas kara skolu, kuru

viņš sekmīgi pabeidz 1898. g. un tiek ieskaitīts 185. Ventspils

kājnieku pulkā, kura atrašanās vieta bij Jelgavā.
1904. g. Francis kā virsleitnants (poručiks) aizbrauc uz

Japānas karu, kur dabū savas pirmās kaujas kristības. Pēc Ja-

pānas kara atgriežas atkal savā pulkā Jelgavā.
Pasaules kara sākumā Francis ar savu pulku aizbrauc uz

Galicijas kara lauku, kur kā rotas komandiers piedalās vairākās

niknās kaujās. Viss laiks, līdz 1915. g. augustam paiet frontē

kaujas darbībā. Franci divreiz kontuzē un ievaino, bet uz il-

gāku laiku viņš no pulka neatraujas, kamēr pārnāk uz strēlnieku

bataljoniem.
Par kaujas nopelniem Francis apbalvots ar vairākiem kau-

jas ordeņiem un paaugstināts pulkveža dienesta pakāpē.

Latvijas armijā pulkvedis Francis paaugstināts par ģenerāli
un ieņem Armijas štāba priekšnieka palīga amatu.

PULKVEDIS KĻAVIŅŠ.
2. Rīgas Latv. strēlnieku bataljona komandiera vietnieks.

Kad 1915. g. jūlijā — augustā sāka organizēt strēln. bataljo-

nus, pulkvedis Kļaviņš, toreiz vēl kā štābs kapteinis, atradās

ar 180. Ventspils kājnieku pulku kaujas operācijās pret austriešiem

un vāciešiem — pie Ļubļinas, Molodečno, Narotč ezera, Sanas
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un Vislas upēm un citos rajonos. Uz kara lauku viņa pulks aiz-

gāja kara sākumā, 1914. g. 19. jūlijā un savā pulkā Kļaviņš atra-

dās pozicijās līdz 1915. g. oktobrim, kad, ar paša iniciatīvi — pār-

nāca uz strēln. bataljoniem. Par kaujām krievu pulkos viņš bija

izpelnījies vairākus ordeņus un uz mūsu bataljoniem atnāca jau
kā norūdīts karavīrs. —

Tā kā ierindas dienestā trūka attic-

Pulkvedis Kļaviņš,
2. Rīgas Latv. strēln. bataljona pagaidu

komandiers.

clgas vakanses, Kļaviņu iecēla par 2. Rīgas bataljona saimniecības

priekšnieku, kurā dienestā, sekmīgi rūpēdamies par strēlnieku

materiālām vajadzībām, viņš atradās līdz 1916. g. 15. jūn., kad tika

iecelts par 2. bataljona komandiera vietas izpildītāju, jo bataljona

organizētāju un līdzšinējo komandieri pulkv.-ltn. Franci, 15. jūnijā
1916. g. „Nāves salā" ievainoja un viņa izveseļošanās nebij tik

drīz paredzama.
Pēc bataljona pieņemšanas Kļaviņš dabūja pilnībā izbaudīt

grūto „Nāves salas" aizsargu dzīvi līdz 30. jūnijam, kad bataljo-

nu pāvietoja uz Plakaņiem un Katriņas muižu, kur bija noliktas

kaujas 3. jūlijā.
21. jūnijā, kad 7. Bauskas bataljons pie Katriņmuižas gāja

uzbrukumā, 2. Rīgas bataljons „Nāves sala" gāja demonstrācijas
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uzbrukumā. Te, brīvprātīgi uz šo operāciju pieteikušies, strēlnieki

ār lielu varonību rāvās iekšā nocietinātos un ar artilēriju neiz-

nīcinātos vācu ierakumos, jo krievu artilērija slikti mērķēja un

vairāk bombardēja mūsu nekā vācu ierakumus. Tādu kļūmīgu
stāvokli bieži radīja krievu artilērija, kurš daudzreiz nāca vairāk

par sliktu, nekā par labu mūsu strēlnieku kaujas darbībai.

2. jūlijā, kad bataljons jau atradās [jaunā kaujas rajonā, pie

Katriņmuižas, pienāca XII. armijas komandiera, Radko-Dmitri-

jeva pavēle sekoša satura : „

Pienācis laiks satriekt nekrietno

ienaidnieku, laiks salauzt to loku, kurā viņš mūs tur, laiks iet

uzbrukumā un uzvarēt !" —

Strēlnieki bij sajūsmināti un ar muziķu un deju ievadīja lielas

jūlija kaujas priekšvakaru.

3. jūlija kaujās 2. bataljonam tieši uzbrukumā nebij jāiet,

viņš dabūja pavēli, kopā ar 8. Valmieras bataljonu, aizstāvēt rajo-

nu pie Katriņmuižas, sānis no galvenās uzbrukuma vietas. Arī te

vāci nāca uzbrukumā, bet mūsu bataljoni šos uzbrukumus ener-

ģiski atsita. Tā tas gāja līdz 8. jūlijam, kad 2. Rīgas bataljonu

pārveda uz Ķemeru-Smardes rajonu. Te bataljons nes izlūku

dienestū un strādā pie poziciju un ceļu ierīkošanas.
— Šis rajons,

pirms latviešu apvienotās brigādes ienākšanas bij neizbrienams

mežs un purvs, bet ar bataljonu enerģisku darbību drīz te

pacēlās zemnīcas, blindažas un labi ierakumi, kā arī ceļi, kuri

caur purvu savienoja pazicijas ar Ķemeriem. 11. zept. 2. ba-

taljonu pārveda atkal ~Nāves salā", lai stātos 3. Kurzemes ba-

taljona vietā.

25. zeptembrl bataljons atradās uz Daugavas labā krasta,

divizijas rezervē. Pl. 5. pienāk steidzīga ziņa no divizijas, ka

vācieši „Nāves salā" plūdina nāvīgas gāzes. 2. bataljonam jā-

ieņem tieši Daugavas labā krasta pozicijās — ierakumus, jo „Nā-

ves salā" krievu 173. pulks sakauts, padaļai iznīcināts un iespē-

jama vāciešu pārnākšana pār Daugavu. Vāciets apšauda arī

Daugavas labo krastu smacējošu gāzu pildītiem lādiņiem, no ka

strēlnieki stipri cieš, jo nav pretgāzu maskas un jāglābjas vie-

nīgi ar ugunskuriem.
Stāvoklis „Nāves salā" kļūst arvienu kritiskāks un 2. ba-

taljons dabū pavēli doties pār Daugavu un glābt stāvokli.

Bataljona komandiers, pulkvedis Kļaviņš pieprasa pret-

gāzu maskas, bet divizijas komandiers tādas nevar dot, jo viņa
rīcībā esošās izrādījušās par nederīgām, lai ejot vien un lai

tik kurinot ugunskurus. Bataljona komandiers noteikti aizrāda,
ka bez pretgāzu maskām nav iespējams iet pretuzbrukumā un at-

kārtoti pieprasa nepieciešamās maskas. Beigās tādas atrod kādā
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krievu pulkā un nu mazākais daļu strēlnieku var apgādāt. —

Tādā stāvokli bataljons ieiet „Nāves salā", kur jau ir pilnīgs

haoss, jo krievu pulks pilnīgi sakauts un gandrīz iznicināts.

Stāvoklis kritisks, jo iniciatlve pilnīgi vāciešu rokās. 'Bet tas

nebiedē mūsu strēlniekus un viņi ar savu varonību un drošsirdību

glābj stāvokli un atsit nāvīgo vācu uzbrukumu. Tā bija grūta

cīņa un beidzās ar mūsu strēlnieku pilnīgu uzvaru.

Jau ilgāku laiku šinī rajonā nebij saņemts gūstā neviens

vācietis, tādēļ divizijas komandiers, uz armijas komandiera priekš-
likumu uzaicināja 2. Rīgas bataljona komand. pulkv. Kļaviņu orga-

nizēt šajā rajonā pārcelšanos pār Daugavu, augšpus „Nāves sa-

lai", ar nolūku iebrukt vācu pozicijās un saņemt kontrolgūstekņus.
Pulkv. Kļaviņš apspriedās ar saviem virsniekiem un nāca pie

slēdziena, ka tādas „medības" būs bez panākumiem un nesīs vie-

nīgi zaudējumus, ko paziņoja ari divizijas komandieram.
—

Pēc

dažām dienām divizijas komandiers uzaicina pie sevlm plkv. Kļa-

viņu un paziņo, ka, neskatoties uz K. noraidošo atbildi, viņa

pulkā esot virsnieks — virsi. Erdmanis, kurš esot arī jūrnieks

un uzņemoties organizēt uzbrukumu pār Daugavu. Pulkv. Kļaviņš
vēl ņēmās pierādīt, ka šis plāns neizvedams, tomēr divizijas ko-

mandiers palika pie sava un pavēlēja komandēt virsi. Erdmani

ar izlasītu izlūku un strēlnieku komandu uz Ogri, jo tur esot

visizdevīgākie apstākļi šās operācijas izvešanai. Erdmanim
—

šā

paša Erdmaņa vārds bieži tiek minēts ar pulkv. Brieža traģisko
likteni Maskavā

— jādodot pilnīga rīcības brīvība un viņam jā-
skaitoties tieši divizijas komandiera padotībā. Uz šis pavēles

pamata izņēma no pulka 65 drošsirdīgākos izlūkus un 52 brīv-

prātīgi uz šo operāciju pieteikušos labākos strēlniekus, ar kuru

komandu tad Erdmanis novietojās Ogrē,'lai stātos pie priekšā
stāvošas operācijas sagatavošanas. —

Kad 11. okt. viss 2. bataljons pārcēlās uz Ogri pārņemt Dau-

gavas labā krasta aizstāvēšanu no Ikšķiles līdz Ogrei, v. leitn.

Erdmans atkal nāca 2. bat. kom. pulkv. Kļaviņa tiešā padotībā,
bet viņš lepojās ar savu padotību divizijas komand. un plkv.

Kļaviņa pavēles lāga negribēja pildīt. Pēc bataljona komandiera

norādījuma, Erdmanim uzdotās operācijas izvešanai vajadzēja no-

teikti izmērīt un aprēķināt Daugavas straumes ātrumu pie dažādiem

apstākļiem, lai iepriekš noteiktu ātrumu ar kādu laivas varēs vir-

zīties; labi izpētīt vācu pozicijās Daugavas kreisā krastā, lai

pēc laivu piestāšanās nebūtu lieki pārsteigumi; nodibināt pareizu

kontaktu ar krievu artilēriju v. t. t.

Tuvojās oktobra beigas, laiks bij auksts un drīz bij gaidāms

Sals; pienācis pēdējais bridis stāties pie operācijas izvešanas.
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18. okt. plkv. Kļaviņš noteikti aizrādīja v. ltn. Erdmanim, ka šinīs

dienās nekavējoši jāizved uzbrukums, jo vēlāk tas nebūs iespē-

jams. Uz to Erdmanis atbildēja, ka viņam viss sagatavots un

uzbrukumu viņš izvedis nākošā nakti.

Plkv. Kļaviņš vēl deva pēdējos aizrādījumus: pielietot aiz-

sargu līdzekļus pret aukstumu, uzģērbt korķa vestes, gadījumam

ja nāktos peldēt; lai visas 8 laivas no Ogres upes grīvas nolaiž

reizē, un lai visleitn. Erdmanis pats brauc flotilijas priekšgalā
v. t. t. Bataljons ieņēma savas pozicijās Daugavas labajā krastā

un visi ar nepacietību gaidīja, kā norisināsies pārcelšanās un uz-

brukums vācu pozicijām Daugavas kreisā krastā. Pīkst. 9.20

m. vakarā visām laivām reizē vajadzēja iziet no Ogres grīvas,

bet pa tāļruni bataljona štābā pienāca dažādas neskaidras zi-

ņas: laivas atiet viena pēc otras, citas jau kreisā krastā, citas vēl

labā, dažas apgāzušās, strēlnieki noslīkuši v. t. t. To ziņoja divi

piekomandētie virsnieki, bet no uzbrukuma vadītāja, v. ltn. Erd-

maņa nekādas ziņas nepienāca. Kad plkv. Kļaviņš pieprasīja Erd-

manim paskaidrojumu, pēdējais pēc ilgākas meklēšanas bij at-

rodams kādā zemnīcā un kad ieradās pie bataljona komandiera,
tad nekādus paskaidrojumus Erdmanis nevarēja dot, jo pašā
sākumā bij savu komandu pametis un noslēpies drošā vietā.

Pulkv. Kļaviņš aizgāja pats personīgi noskaidrot apstākļus
uz vietas, pie kam izrādījās, ka Erdmanis nav vis laidis laivas

reizē un pats braucis pa priekšu, bet nolaidis vienu laivuļ pēc

otras, apm. pēc 15 minūtēm un kad pirmās laivas jau bijušas
kreisā krastā, citas vēl atradušās labajā. Ar pēdējām teicies

braukt pats Erdmanis, bet kad kreisā krastā jau iedegusies cīņa

un strādājuši vācu ložmetēji, viņš nozudis un vairs nav bijis
atrodams. Tādēļ ari pēdējās divas laivas no labā krasta ne-

maz nenobrauca. Tāļāk noskaidrojās, ka ūdens straume nav

bijusi aprēķināta un tā kā pūtis stiprs dienvidus vējš, tad laivas

visas nogājušas zemāk par noliktām vietām. Otrā laiva piestājuse
krastā tieši pret vācu ložmetēju, kurš strādājis visā spēkā. Ne-

skatoties uz to varonīgie strēlnieki metušies uz drātīm, grie-
zuši tās un ar rokas granātām apklusinājuši vācu ložmetēju.
Ari krievu artilērija, pēc norunas atklājusi uguni, bet tā kā

laivas nebij piestājušas iepriekš noliktās vietās, viena granāta
iekritusi pirmo divu laivu strēlnieku pulciņā, kuri cīnījušies pie

vācu drāšu žogiem. No sprāgstošās grānātas gandrīz visi strēl-

nieki ievainoti un daži nosisti. Vieglāk ievainotie gājuši atpakaļ

pie laivām. Viena laiva no vācu rokas grānātas bijusi sasista

un piepildījusies ar ūdeni. Pa to laiku piebraukusi, starp abām

pirmām laivām, trešā laiva, no kuras pieci strēlnieki skrējuši
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uz vācu drāšu žogiem, bet pārējie palīdzējuši grūti ievainotos

ienest abās veselās laivās un nobraukuši no krasta. Drīz vien,
nezināmu apstākļu dēļ abas laivas nogrimušas un ievainotie strēl-

nieki noslīkuši. Pieci trešās laivas strēlnieki, kurus vācieši ielen-

kuši no visām pusēm, metušies atpakaļ un, pārpeldot Daugavu,

laimīgi sasnieguši labo krastu. Pēc tam piebraukusi ceturtā

laiva, bet strēlnieki nav tikuši malā, jo vācu drātis gājušas gar

pašu Daugavas malu 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 atgriezusies atpakaļ. 7. un 8. laivas, ar kurām taisījies braukt

pats Erdmanis, nemaz no labā krasta nav nobraukušas. To

laivu priekšgalā, —
kuras sasniedza kreiso krastu, —

atradās

vienīgi apakšvirsnieki. Uzbrūkot neizpostītiem vācu drāšu žogiem,

kopā ar izlūkiem un strēlniekiem, viņi rādīja patiešām varonības

priekšzīmi. Un no šiem 18 ievainotiem varoņiem, 17 dabūja

galu Daugavas ledainā ūdenī, nogrimstot kopā ar sadragātām
laivām. 3 strēlnieki krita un palika pie vācu drāšu žogiem Dau-

gavas kreisā krastā. Pārējie, kuri pārpeldēja ledus auksto Dau-

gavu, pateicoties pielietotiem līdzekļiem, nopietni nesaslima, bet

iztika vienīgi ar stiprām iesnām.

Tā bija vienīgā 2. bataljona strēlnieku neveiksme ar tik

smagiem zaudējumiem. Viņa atstāja uz strēlnieku gara stāvokli

ļoti nospiedošu iespaidu. Tā krievu divizijas, — kādreiz igno-
rēdamas bataljonu komandieru lietišķos aizrādījumus un atspē-

kojumus, —
lai izpelnītos atzinību izmantoja mūsu strēlniekus.

Pēc šādas virsniekam nepiedienīgas rīcības, bat. komand.

pulkv. Kļaviņš —
atcēla virsltn. Erdmani no rotas komandiera

amata un nodeva kara tiesai, par savas karaspēka daļās atstā-

šanu kaujas laikā, par ko Erdmanim draudēja nāves sods. Bet

tā kā tiesa vilkās gausi un 1917. g. uznāca revolūcija, v. ltn.

Erdmanis dezertēja no pulka un tā izglābās no pelnītā soda.

Kad bataljonus pārvērta par pulkiem, plkv. Kļaviņu iecēla

par pulka komandiera vietas izpildītāju, līdz decembrim, kad

par pulka komandieri iecēla pulkvedi Peniķi. Kļaviņu iecēla par

bataljona komandieri.

Kad pulkv. Peniķis, no agrākās kaujās dabūtiem smagiem

ievainojumiem saslima, pulkv. Kļaviņš uzņēmās tāļāko pulka ko-

mandēšanu pa Ziemassvētku kaujas laiku, no 25.—29. dcc. Te

Tīreļpurvos un pie Mangaļiem 2. Rīgas pulks izcīna grūtas

cīņas un pulkv. Kļaviņš, kā šī pulka kaujas vadonis par nopel-

niem tiek paaugstināts dienesta pakāpē.
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janvāra kaujās pulkv. Kļaviņš vairs nepiedalās, viņu ko-

mandē uz Nikolaja kara akadēmiju, jo pirms kara 1914. g.

februārī Kļaviņš bij izturējis iestāšanos ekzamenu. Pēc jaunākā

paātrinātā kursa sekmīgas pabeigšanas, viņš 10. jūnijā 1917. g.

atgriezās atkal frontē kur tiek iecelts par 43. korpusa štāba

vecāko ģenerālštāba adjutantu.

Būdams pie 43. korpusa štāba, pulkv. Kļaviņš atkal sastopas

ar latv. strēlnieku pulkiem kaujas operācijās pie Rīgas aizstā-

vēšanas. Te latv. brigādes pie Ikšķiles un Juglas varonīgi aiz-

turēja vācu uzbrukumus un sedza XII. armijas atkāpšanos. Tā-

pat vēlāk pie Ropažiem, Nītaures un Mālpils apturēja vāciešus

no pārāk straujas Vidzemes ieņemšanas.

1918. g. 20. febr. K. krita vācu gūstā, bet tā kā vācieši

viņu skaitīja kā sagūstītu bez kaujas, tad 6. aprill tajā pat

gadā izsūtīja uz Krieviju. Maskavā K. demobilizējās un pārgāja
civilā dzīvē, dzīvodams dažādās Krievijas pilsētās. 19. zept.
1918. g. pārgāja vācu okupācijas joslu pie Pleskavas un atgriezās

savā dzimtenē. ;

Latvijas valsts proklamēšanas dienā 18. nov. 1918. g., brīv-

prātīgi iestājās armijā un 6. dcc. ar pagaidu valdības rīkojumu
tika iecelts par Latvijas zemessargu virspavēlnieka palīgu. Te

piedalījās kaujās pret lieliniekiem pie Kokneses, Ogres un In-

čukalna. 1919. 19. janv. ar pagaidu valdības rīkojumu koman-

dēts uz Dāniju kā Latvijas valdības delegācijas lietpratējs kara

lietās. Sniedzis delegācijai vajadzīgās ziņas par latv. strēlnie-

niekiem un viņu nestiem upuriem pasaules karā Atgriežoties

no ārzemēm, 1920. g. 14. okt. iestājies atkal armijā un iecelts

par galvenā štāba ģenerālštāba nodaļas priekšnieku. To amatu

izpildījis līdz 1921. g. 14. janv., kad iecelts par Robežsargu di-

vizijas štāba priekšnieku. Pēc šīs divizijas izformēšanas, pulkv.

Kļaviņš iecelts par 4. Valmieras pulka komandieri, kurā die-

nesta atrodas līdz šim. Par cīņām Latv. strēln. bat. pulkv.

Kļaviņš apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni.

Roberts Jura d. Kļaviņš dzimis 10. nov. 1885. g. Cēsu

apr. Grašu pag. Pēc vispārējas izglītības pabeigšanas, iestājies,
1903. g. 31. aug., Viļņas kara skolā, kuru ar pirmo šķiru beidzis

1906. g. 24. martā. Pēc kara skolas beigšanas iestājies 180. Vents-

pils pulkā, kur arī noritēja viņa dienests līdz pārnākšanai uz

Latv. str. bataljoniem.
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ĢENERĀLIS PENIĶIS.
2. Rīgas Latv. strēlnieku pulka komandiers.

Ķoniņu ciems, Kuldigas apriņķi ir Mārtiņa Peniķa dzimtene.

Tur pagājusi viņa agrā jaunība un pārējais dzīves posms, līdz

aiziešanai kara dienestā. Peniķis dzimis 1874. g. 6. novembri.

Pēc Kuldigas pilsētas skolas pabeigšanas palika mājā, jo tāļāk
skolās iet nebij iespējams. Tā, uz laukiem dzīvodams, Peniķis

Ģen. Peniķis,
2. Rīgas Latv. strēlnieku pulka komandiers.

sagaidīja parasto rekrūšu laiku un aizgāja „zaldātos". Trīs

karaklausības gadi viņam pagāja Ekaterinoslavā.

Kara dienestam Peniķis jutās kā aicināts un ar lielu sirsnību

nodevās mācībām. Veikdams labi ierindas dienestu, par šiem

trim karaklausības gadiem, Peniķis sagatavojās 2. šķ. savvaļnieku
ekzāmenam un, pēc karaklausības beigām, izturēja iestāšanās

ekzāmenu Čugujevas kara skolā.

1902. g. beidza kara skolu ar pirmo šķiru un par labām

sekmēm dabūja balvu. Pēc viena mēneša viņu jau ieskaitīja
121. Penzas pulkā kā podporučiku.

1904, g. uznāca krievu-japanu karš un podporučiks Peni-

ķis ar savu pulku aizbrauca uz kara lauku. Ņēma dalību vai-
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rākās kaujās pie jušuļiņas, Ļaojanas, Soche upes, Sandepu un

beidzot pie Mukdenas, kur arī pārdzīvoja Mukdenas armijas tra-

ģisko atkāpšanos. Japānas karā ievainots un apbalvots ar

vairākiem kaujas ordeņiem.

Pēc atgriešanās no kara lauka 1905. gadā rudenī poru-

čikam Peniķim uzdeva pulka rekrūšu apmācību pie 23. Ņi-

zovas pulka, bet vēlāk 1906. gada pavasarī viņš atgriezās atpakaļ
121. Penzas pulkā, Harkovā. Kā disciplinēts virsnieks, viņš

pulkā ieņēma mācības komandas priekšnieka amatu un vēlāk

bija par podpraporščiku skolas priekšnieku. Šajā laikā paaug-

stināts par štabskapitanu.

1913. g. štabskapitans Peniķis iestājas Nikolaja kara akadē-

mijā — Pēterpilī, kur dabū studēt vienu gadu, līdz 1914. g.

pasaules karam. Augusta sākumā aizgāja uz kara lauku, kā

rotas komandiers un piedalījās krievu armijas pirmās cīņās Ga-

licijā, kur arī Tarnopoles rajonā 13. augustā viņu smagi ievai-

noja. No smagā ievainojuma atspirga Ķijevas slimnīcā un aiz-

brauca atpakaļ uz kara lauku. Te piedalījās kaujās pie Sanas

upes un Krakovas un vēlāk Karpatos. 1914. g. decembrī dien-

vidos no Tarnovas, sīvā nakts kaujā, durkļu uzbrukumā, kad

rota ieņēma ienaidnieka apcietinātas pozicijās — viņu otreiz

smagi ievainoja krūtīs. Par šo kauju kapitanu Peniķi apbal-

voja ar 4. šķ. Jura ordeni. Dabūtais smagais ievainojums pie-

spieda kap. Peniķi evakuēties uz Kaukāzu un 1915. g. vasarā

viņš pāra mēnešus dziedinājās Esentukos.

Pēc atgriešanās no veseļošanās, Peniķi, kā bijušo Nikolaja

akadēmijas klausītāju, jau paaugstinātu par pulkvedi-leit-

nantu, piekomandēja pie 24. korpusa štāba. Pa to laiku ar Gold-

maņa gādību, frontes štābs pieprasīja Peniķi, komandēšanai uz

Latv. bataljoniem. Kamēr Peniķis saņēma oficiālo paziņojumu,

pulka komandiers padotības kārtībā pasteidzās paziņot frontes

štābam, ka Peniķis „nevēlas" braukt uz bataljoniem un arī viņš
šai komandēšanai savu piekrišanu nedodot. Peniķis kaut gan, pēc

paziņojuma saņemšanas ieradās frontes štābā, uz Latviešu ba-

taljoniem netika komandēts, jo bija saņemts pulka, divizijas un

korpusa komandieru paziņojums, ka viņi nevēlas Peniķi atlaist.

Pēc tam nebij vairs attiecīga vakanse un tā Peniķim bij jā-

paliek krievu pulkos līdz 1916. g. decembrim.

Kad 2. Rīgas pulka komandiers pulkvedis Francis, ievaino-

nojūma dēļ nevarēja atgriesties savā pulkā, pulkvedim Peniķim
radās iespēja braukt uz Latv. pulkiem un šoreiz viņu arī atlaida.
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2. Rīgas pulku Peniķis pieņēma 15. decembri un 21. dcc.

no Āgenskalna izgāja uz pozicijām. Kad pulks nakti uz 23. dcc,

t. i. pirms uzbrukuma, nonāca pozicijās, viņš bij nogājis pa

lielo sniegputeni un dziļo sniegu 28—30 verstes un nebij gulējis
divas naktis. Bērzu birzē, aukstā nakti, zem klajas debess strēl-

nieki vairākas stundas gaidīja līdz uzbrukuma sākumam. Uguni
kurt nevarēja un strēlnieki un virsnieki sala sniegā. Nedaudzās

zemnīcas bij pilnas ar agrāk pienākušo pulku karavīriem.

Pulkvedis Peniķis apstaigāja savas rotas, lai pārliecinātos
vai kāds nav apsalis un kā vispār strēlnieki jotās, jo no viņu

gara stāvokļa lielā mērā atkarājās kaujas iznākums. Viņš novēroja
modrumu un labu garastāvokli; dzirdēja pat jautrus savstarpējus

uzmudinājumus: „Nu, zēni, sapošaties, tūliņ sāksies!... priekšā
liela diena!"... v. t. t. Tas radīja pārliecību par latviešu strēl-

nieku neizsīkstošo enerģiju.
Kad pl. 5 no rīta pirmā brigāde gāja uzbrukumā, 2. Rīgas

pulks atbalstīja 1. un 3. pulkus un pēc drāšu žogu pārraušanas,

iegāja pa labi un kreisi ienaidnieka pozicijās, lai paplašinātu

pārrāvumu un neļautu vācu spēkiem savienoties. Te 2. pulks

izturēja daudzus vācu pretuzbrukumus, jo viņi par vari gribēja

„sasiet" pārrauto fronti un ielenkt mūsu pulkus. Šo darbu pul-
kam nācās veikt jo grūtāki tādēļ, ka daļa 2. pulka strēlnieku,

pēc frontes pārraušanas aizskrēja līdz 1. pulka daļām, kuras

kā viesuls uz priekšu rāva pulkv. Briedis. Tur priekšā, pie Skan-

gaļu ceļa — 2. pulka uzbrūkošo strēlnieku nodaļa piedalījās

pie smagās vācu batarejas ieņemšanas. Šo batareju strēlnieki

saviem spēkiem izvilka no kaujas lauka.

Kad 23. dcc. vakarā, pateicoties rezervu trūkumam un Sibi-

rijas strēlnieku nesaskaņotai darbībai un pārāk lielai interesei

par vācu rumu, — mūsu pulkiem ar lieliem zaudējumiem nācās

atkāpties, 2. Rīgas pulks savu pienākumu izpildīja spīdoši,

jo viņš visu dienu cīnījās ar vācu pretuzbrukumiem un aiz-

turēja vācu spiedienu — savienoties un nogriest izeju mūsū

pulkiem.

Tāpat turpmākās Ziemassvētku kaujās varonīgi cīnījās
2. pulks, kas sevišķi jāsaka par 17. janvāra kauju, kur mūsu

pulkiem nācās ieņemt bēgošo krievu vietas un apturēt stipro

vācu pretuzbrukumu.
Par Ziemassvētku kaujam pulkv. Peniķi apbalvoja ar zelta

zobenu.

Revolūcija Latviešu pulku kareivisko garu tik ātri nepaspēja
iznicināt un, neskatoties uz iesākto „brāļošanos", — 19., 20. un

21. aug. 1917. g. pie Rīgas aizstāvēšanas, mūsu pulki varonīgi
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turējās Daugavas krastos un velak pie Juglas, sedzot atkāpšanos

demoralizētai, bēgošai XII. armijai.
Visu 1917. g. rudeni 2. Rīgas pulks — kopā ar citiem pirmās

brigādes pulkiem, ieņēma pozicijās Llgates rajonā un avangardu

pozicijās pie Siguldas un Allažiem. Pa tam uznāca lielinieku

oktobra revolūcija un laba tiesa kareivju bij pilnīgi lielinie-

cisma varā. Bij vēl ari uzticamu un: labu karavīru, bet lielinieku

aģitācija pamazām sagrauza latviešu strēlnieku veselo garu un

daži barveži jau saņēma varu savās rokās. Sākās komiteju un

komisāru ziedu laiks, kuram par upuri krita ari 2. Rīgas pulka
komandiers pulkv. Peniķis — kurš toreiz izpildīja brigādes ko-

mandiera vietu, — jo revolucionārā komiteja viņu arestēja un no-

gādāja Cēsis. Pēc pāra dienām gan atsvabināja un nolika zem

uzraudzības, bet vēlāk „demobilizēja".
Vācu okupācijas laikā, pulkv. Peniķi kā gūstekni nosūtīja

uz Vāciju, bet kad novembri 1918. g. sākās Vācijā revolūcija,

viņš tika brīvs un pārbrauca Latvijā, kad valsts jau bija prokla-
mēta. Visu laiku plkv. Peniķis darbojās mūsu nacionālā kara-

spēka rindās. Latvijas atbrīvošanas cīņās Peniķis komandēja Vid-

zemes diviziju. Latv. valdība pulkvedi Peniķi paaugstināja par

ģenerāli. Visiem agrākiem kaujas ordeņiem pievienojies, — mūsu

varoņu augstākā balva, — Lāčplēša kara ordeņa 4., 3. un 2.

šķiras. Vēlāk ģen. Peniķis bij karaspēka inspektora v. i., gal-

venā štāba priekšnieks un beidzot armijas komandiers.

ĢENERĀLIS KALNIŅŠ.
3. Kurzemes Latv. strēlnieku bataljona un pulka komandieri.

Ar pulkvedi Kalniņu lieiā mērā saistīta Latviešu pulku vē-

sture, jo viņš ieskaitāms pirmo latviešu vecāko virsnieku starpā,
kuri pārnāca no krievu pulkiem karot mūsu bataljonos uz dzim-

tās zemes. Daudz pūles un enerģijas viņš pielicis pie 3. Kur-

zemes bataljona formēšanas un audzināšanas. Pulkv. Kalniņš

veco strēlnieku saimē pazīstams kā „Vecais Kalniņš" un tiešām

viņš bija sava pulka vecākais un īsts tēvs.

Slokas, Babītes un Tīreļa purvājos un „NāveB salā" ir ie«

rakstītas 3. Kurzemes tabaljona vēstures lapas, virs kurām zelta

burtiem iekalts Kalniņa vārds.

Jānis Jēkaba d. Kalniņš dzimis 1867. g. 12. jūnijā Valmieras

apriņķi, Salacgrīvā, lesperu mājās. Pēc draudzes skolas beig-

šanas, viņš pašmācības ceļā sagatavojas uz 2. šķiras savvaļnieku

ekzāmenu, kuru 19 g. vecumā izturēja Rīgas junkuru skolā un
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pec obligatoriskās karaklausības 1890. gadā iestājās Viļņas jun-
kurskolā.

Skolu beidza ar pirmo šķiru, pēc tā laika likuma kā apakš-

prapoščiks un 1893. g. viņu ieskaita 100. Ostrovas pulka pod-

poručika dienesta pakāpē. Kalniņš 7 gadus pulkā ieņēma ad-

jutanta vietu un viņa pirmais virsniecības laiks līdz Japānas
karam pagāja Daugavpilī.

Kā kaujas virsnieks viņš nevarēja mierīgi uz vietas palikt
un aizbrauca brīvprātīgi uz kara lauku, Štabskapitana die-

Ģen. Kalniņš,

3 Kurzemes Latv. stēlnieku pulka
komandiers.

nesta pakāpe K. komandē 33. Jelecas pulka rotu. Kapā viņu
divreiz ievaino; par nopelniem apbalvoja ar četriem ordeņiem.

Pēc kara K. dienests paiet Poltavā. 1914. g. Kalniņš kā

kapitans aiziet karā un komandē bataljonu jaunformētā
237. Graivoronskas pulkā. Galicijas frontē cīnījās pie Ļvovas
Peremišjas, Karpatos. 29. aug. 1914. Ļvovas rajonā Kalniņu

smagi ievainoja. Pēc izveseļošanās K. gan atgriezās pozjcijās,
bet ierindas dienestu uz laiku nevarēja ieņemt.

1915. g. vasarā, Galicijas armiju atkāpšanās laikā dabūja
zināt par Latv. strēlnieku bataljonu dibināšanos. Griezās pie
Goldmaņa un izteica vēlēšanos pārnākt uz bataljoniem. Bet kā

tas parasti mēdza but, divizijas komandiers noslēpa pieprasī-

jumu un neatļāva braukt. To palaimējās izdarīt pēc korpusa pār-
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celšanas uz Kurzemes fronti, Krustpils rajonā. Te bij pieejams
XII. armijas štābs, kas nokārtoja pārcelšanos.

15. zeptembrl 1915. g. Vecais Kalniņš uzņēmās 3. Kurzemes

bataljona komandēšanu. Mllgrāvī pagāja bataljona apmācība un

22. oktobrī, kritiskā brīdī, pie Slokas bataljons gāja kaujas kri-

stībās, pretim stipriem vācu speķiem. Blakus 3. bataljonam cī-

clnījās viņa vecākais brālis — 2. Rīgas bataljons un 7 dienu

nepārtrauktā cīņā, pa purviem, mežiem un laukiem
—

atsita

vāciešus 8 verstes atpakaļ un nostiprinājās ieņemtās pozicijās.
3. Kurzemes bataljonam piedeva palīgā divas krievu družinas,
kuras sastāvēja no bārdainiem krievu zemessargiem un kaujā ne-

bij lietojamas. Šīs družinas katrā kaujā bēdza un rādija paniku,

kādēļ pret viņām nācās piemērot kara laika likumus.

Tā bija pirmā lielākā Latv. bataljonu cīņa un te latvieši pa-

rādīja, ka viņi prot aizstāvēt dzimto zemi. Te pirmā kaujas
dienā pie Pavasara muižas krita varonīgais 3. bataljona virsnieks

Edmunds Meldriņš un Zīverts. Sevišķi Meldriņš īsā laikā bij

paguvis iemantot visa pulka zimpātijas un viņu vienmēr ar skum-

jām piemin vecais komandiers. Šajās kaujās 3. bataljons zau-

dēja apm. 100 kritušus strēlniekus, kuri paglabāti Slokas kapos,

un vairāk kā 200 ievainotus.

Pēc Slokas kaujām, 3. bataljons ieņēma pozicijās no Babites

gar Ložmetēju kalnu, līdz Mangaļiem un tāļāk. Un te apm.

20 verstes garā frontē, nesot izlūkošanas pienākumus, pa pur-

viem un mežiem, strēlnieki mirka novembra slapdraņķī nepār-
traukti 3 nedēļas. Novembra otrā pusē bataljonu pārcēla uz

Ķekavu, kur notika kaujas sadursmes. 3. bataljonam bij uzde-

vums dabūt gūstekņus („mēles"), kādēļ 28. nov. virsleitn. Elsis

ar savu rotu izgāja „medībās". leņēma veselu vācu apturi un

sagūstīja vajadzīgās „mēles". Kaujas sadursmes Ķekavas ra-

jonā turpinājās visu decembra mēnesi un 3. bataljons te guva

vairākus panākumus. Tāļākās bataljona cīņas pagāja pie Ogres

un Rembates.

30. martā 1916. g. bataljonam pasludināja ilgāku atpūtu,
bet atpūtas vietā, 31. martā pārcēla „Nāves salā". Šī bij svarīga

un raksturīga vieta Rīgas frontē, — ar viņas zaudēšanu būtu sai-

stīta stipra frontes izmaiņa. Tas bij nepilnas 2 verstes garš po-

ziciju ieloks, kupš atbalstījās tieši Daugavas krastā. Ziemā, kad

Daugava aizsalusi, kaujas neveiksmes gadījumā, bij vēl cerība

uz atkāpšanos, bet vasarā, kad „Nāves salas" sargiem aiz mu-

guras viļņoja Daugava, atlika divas izejas — uzvarēt vai mirt.

„Nāves salas" labajā pusē — smilšu kāpās, abu pretinieku drā-
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šu žogi sagāja pilnīgi kopā, bet pozicijās atradās nedaudzu soļu

atstatumā. Un te, pavasarim sākoties, novietoja 3. Kurzemes ba-

taljonu, kur tas periodiski mainoties ar 2. Rīgas bataljonu, no-

stāvēja līdz zeptembra vidum. Neviena diena nepagāja bez sa-

dursmēm un apšaudīšanās un neviena diena nepagāja bez upu-

riem. Pavisam „Nāves salā" krita 130 trešā bataljona strēl-

nieki. Arī sirmais „Nāves salas" komandiers, pulkvedis Kalniņš

te ievainots un kontuzēts. Kā čurkstes, Daugavas krasta klintīs

Latv. strēlnieku ierakumi «Nāves salā>.

rakās strēlnieki un tālu no viņiem bij dzīve un cilvēki. Ne

viena mirstīgi kāja nemiņa „Nāves salas" klinšu spraugas, jo
tur tikai latvju strēlnieks drīkstēja stāvēt. Un strēlnieki ne tikai

stāvēja un aizsargājās vien, bet gāja arī uzbrukumā.

No 4. uz 5. jūliju daļa strēlnieku Kalniņa vadībā ielauzās

vācu pozicijās ūn guva panākumus, atgriežoties ar trofejām.

Zeptembrl, pēc vesela gada nepārtrauktas kara darbības —

3. Kurzemes bataljons atnāca Rīgā atpūtā. Tajā pat laikā izdarīja
arī komplektešanos, jo bataljonus pārvērta par pulkiem.

Pdc neilgas atpūtas, pulks 29. novembrī aizgāja atkal uz

pozicijām un pie Babites ezera ieņēma fronti no Bļodniekiem
līdz Ložmetēju kalnam. Decembri pārcēlās uz Mangaju rajonu,
kur palika līdz Ziemassvētku kaujām.
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Ziemassvētku kaujās, 3. Kurzemes pulks, kopā ar citiem

pirmās brigādes pulkiem gāja uzbrukumā pa kreisi no Mangaļiem.
Pirmā kauja? dienā 3. pulkam bij labi panākumi, jo viņš ieguva
2 lielgabalus un ložmetējus. 25. dcc. 3. pulks aizgāja palīgā
2. brigādei un gar pulkv. Goppera kaujas grupas labo spārnu

pie Ogles un Lediņiem iztīrīja ceļu līdz Lielupei. leguva 2 smagos

un 2 tāļšāvēju lielgabalus, ar kuriem apšaudīja Sloku. 26. dcc.

pulku pārvietoja uz Ložmetēju kalnu Tlreļpurvos, kur viņš kopā

ar 1., 2. un 4. pulku turēja poziciju līdz 2. janvārim, bet,-krievi

7. janvāri tās atdeva atpakaļ vāciešiem. 12. janv. niknā kaujā
3. pulks uzbrukdams un ielauzdamies vācu pozicijās cieta ari

sāpīgus zaudējumus: apm. 1000 ievainotus un kritušus strēlniekus

un virsniekus. To starpā krita 3. pulka izcilus virsnieki — Leo

Kalniņš, Špone, Bergs, Šreibers, Rusmanis v. c. Leo Kalniņš
un Šreibers, kad ložmetēju komandas strēlnieki krita, paši

vadīja ložmetējus un vācieši pieskrienot, Šreiberi ar šauteņu rez-

gaļiem nosita, bet Leo Kalniņu nogalināja ar 3 šāvieniem krūtis.

17. janvāri 3. pulks stāvēja sāņus no Sileniekiem, kad pienāca

ziņa, ka vācieši pārrāvuši jauno krievu fronti un krievu pulks,
kurš to aizsargāja, bēgot. Kad 3. Kurzemes pulks izgāja uz

aprādīto vietu, tad krievu lavina neapturami nesās atpakaļ un

vācieši enerģiski viņiem dzinās pakaļ. lerakumi bij jau atstāti.

Te nelīdzēja ne mūsu lodes ne spieķi, bēgošos krievus atturēt

nebij iespējams. 3. pulks palaida viņus garām un iespraucās

starpā, vāciešiem pretim. Karstā kaujā apturēja vācu spēkus

un ar 2. un 4. pulka palīdzību ieguva atpakaļ zaudētās pozicijās.
Tā Rīgas frontes stāvoklis bij glābts.

Un atkal te pulks cieta smagus zaudējumus. No 63 pulka

virsniekiem, pēc visām Ziemassvētku un janvāra kaujām ierindā

palika tikai 8 un apm. 600 strēlnieki.

Pēc Rīgas krišanas pulkvedi Kalniņu evakuēja uz Krieviju.
Poltavā viņš krita „čekas" nagos un pārdzīvoja šausmu brīžus

moku pagrabos. Gadījuma pēc viņš izkļuva brīvā un 1921. g.

kā invalids atgriezās Latvijā.

Latvijas armijā pulkvedi Kalniņu paaugstināja par ģenerāli

un apbalvoja ar Lāčplēša kara ordeni. Armijā viņš darbojās kā

kara padomes pastāvīgs loceklis.

Darbojās ari sabiedriskā laukā — Latvijas aizsardzības un

veco latv. strēlnieku biedrībās, ieņemdams vadošas vietas. Sa-

grautās veselības dēļ, vecais Kalniņš aizgāja penzijā.
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PULKVEDIS ZELTIŅŠ
4. Vidzemes strēlnieku bataljona un pulka komandiers.

Man gadījās 1916. g. agrā rudeni apmeklēt pozicijās mūsu

4. pulku. Tas bija pie Smārdes, slapjā meža biezokņa malā,
kur masu pulki, padzldami vāciešus no Ķemeru-Smārdes „neitrā-

lās joslas", ierīkoja jaunas pozicijās. Ar cīņām nācās iekarot

šis pozicijās, un nostiprinoties aizvienu vēl (bij jāatsit

Pulkvedis Zeltiņš,
4. Vidzemes Latv. strēlnieku pulka komandiers

vācu uzbrukumi. Tur šajā meža biezokni mūsu strēlnieki tai-

sīja jaunus ceļus, raka jaunus aizsargu grāvjus, cēla jaunus ap-

cietinājumus. Un pāri pļaviņai, kur bij redzami Smārdes muižas

sarkanie jumti, atradās vācieši, kuri tīkot tīkoja pēc atņemtā
zemes gabala un tāļāk pēc Ķemeriem.

Meža biezokni uz maza taciņa es satiku sirmo pulka ko-

mandieri pulkvedi Zeltiņu, kad tas patreiz nāca no pirmiem iera-
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kūmiem uz stabu. Viņam bija liela zaraina nūja rokā un kaujas
ierocis maksti. Sirmo komandieri stabā — zemes bodā, reti va-

rēja sastapt, viņš lielāko laiku pavadīja pie rotām, pirmā līnijā,
kur strēlnieki cēla apcietinājumus, kur dziedāja vācu lodes.

Tur bija savāda dzīve. Rūpīgi un čakli kā jauni līdumnieki

ieņemtā mežā, strēlnieki iekārtoja savu dzīvi un sirmais koman-

diers bij tās strādīgās, varonīgās saimes tēvs. „Pulks iet cīņā ar

apbrīnojamu varonību un aukstasinību. Prieks ir komandēt par

tādiem varoņiem", teica pulkvedis Zeltiņš. Viņa pulks ņēma
dzīvu dalību daudzās strēlnieku kaujās un izlūku gājienos. Kad

vācieši 1916. g. augustā pie Smārdes izdarīja vairākus uzbruku-

mus mūsu pozicijām, pulks savā rajonā tos vienmēr varonīgi at-

sita. Tāpat visās Ziemassvētku kaujās un janvāra kaujās pie

Ložmetēju kalna, pulks cīnījās kopā ar citām mūsu kaujas vie-

nībām, gūdams uzvaras.

13. janvārī 1917. g. niknā kaujā pie Ložmetēju kalna pulk-
vedi Zeltiņu ievainoja, pēc kam viņu pārveda uz Rīgu, bet vēlāk

evakuēja uz Pēterpili, no kurienes viņš atgriezās pulkā
9. martā, vēl pilnīgi neizveseļojies.

Kad 1917. g. 19. augustā vācieši tuvojās Rīgai, viņa pulks

bij aizsargu līnija un pie Zāļās muižas atsita vācu uzbrukumu.

Tomēr Rīgai bij krist, jo dezorganizētie krievu pulki atstāja po-

zicijās un 21. augustā pulkam jau nācās cīnīties pie Juglas. ŠI

bija pulkveža Zeltiņa pēdējā kauja par Latviju, jo te viņu otr-

reiz ievainoja un evakuēja uz Pēterpili. levainojums bija smags,

tādēļ pulkv. Zeltiņu vēlāk pārveda uz Pjatigorsku un beidzot

uz Novorosijsku. Pjatigorskā pulkv. Zeltiņš piedzīvoja lielinie-

cismu ar visu viņa teroru, kurš nāca par Ziemeļ-Kaukazu. Eva-

kuēšanās uz Novorosijsku viņu izglāba no draudošās nelaimes.

Te pulkv. Zeltiņam radās doma izkļūt no Krievijas šausmām un

viņš kā invalīds uz kruķiem izkūlās cauri Krievijai līdz Archan-

geļskai, no kurienes viņam 1920. g. oktobrī laimējās sasniegt

Latviju.

„Tagad dažreiz lasu kodīgas piezīmes un jautājumus no-

pietnos laikrakstos, —
saka pulkv. Zeltiņš: —

Kur bija vecie

strēlnieku pulkveži Latvijas atbrīvošanas cīņās?- Esmu viens no

vecākiem latviešu strēlnieku pulkvežiem un tādēļ atbildu: kau-

jās par dzimteni tiku ievainots, sakropļots un tāds evakuēts

uz Krieviju dziedināties. Uz kruķiem staigājot nevarēju izku-

sties caur lielinieku fronti un nokļūt laikā dzimtenē. Labi, ka

tas man laimējās 1920. g. oktobrī."

Par nopelniem pasaules kara, pulkvedis Zeltiņš apbalvots ar

vairākiem ordeņiem.
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Pulkvedis Zeltiņš dzimis 1863. g. 17. oktobri, Cēsu apriņķi,
Mēdzūlas pagasta Kaleņu mājās. 1894. g. 5. jūlijā iestājās kā

savvaļnieks kara dienestā, Viļņā, 107. Troickas kājnieku pulkā
un tā paša gada augustā Viļņas karaskolā, kuru beidza

1886. g. un turpināja kara dienestu 107. Troickas pulkā līdz

1901. g., kad pārcēlās uz Mandžuriju, Aizamūras robežsargu die-

nestā. Šajā dienestā, kurš bij zināmā mērā kā aktīvs kara die-

nests, Zeltiņš sabija līdz 1915. g. februārim, kad ar savu pulku
brauca no Mandžurijas ņemt dalību lielā pasaules karā. Līdz

1916. g. pulkv. Zeltiņš kā bataljona komandiers cīnījās Galici-

jas frontē, piedaloties 13 kaujās.
5. martā 1916. g. pulkv. Zeltiņš ieradās Rīgā. un uzņēmās

4. Vidzemes strēlnieku bataljona komandēšanu. Vēlāk bataljonu

pārvērta par pulku un to pulkv. Zeltiņš vadīja cīņās līdz Rī-

gas krišanai.

Latvijas armijā, pulkv. Zeltiņš ieņem Jelgavas kara apriņķa

priekšnieka vietu. T

PULKVEDIS VĀCIETIS.
5. Zemgales strēlnieku bataljona un pulka komandiers

Jukums Vācietis ir kurzemnieks, no Jelgavas apriņķa. Sa-

vas karavīra gaitas viņš sācis apakšvirsnieku skolā, pēc kuras

beigšanas un attiecīga ekzamena nolikšanas komandēts uz Viļņas

junkurskolu. Skolu beidzis ar labām sekmēm un iestājies pulkā.
Kā centīgs virsnieks viņš nav apmierinājies ar parasto ierindas

virsnieka karjeru, bet gatasojies iestāties kara akadēmijā. Pēc

dažiem, pulkā pavadītiem gadiem izturējis konkursa ekzamenu

un iestājies Nikolaja kara akadēmijā vispārējā nodaļā. Akadē-

miju beidzis ar 11. šķiru un iecelts Viļņas junkurskolā par mā-

cību pasniedzēju. Šajā amatā viņš palicis līdz pasaules karam.

Kad dibinājās strēlnieku bataljoni, pulkvedis Vācietis, 1915. g.

oktobri
— pārnāk no karaskolas uz bataljoniem un uzņēmās

5. Zemgales bataljona komandēšanu. Sevišķu vērību pulkvedis
Vācietis piegrieza bataljona un strēlnieku apgādei un bija prie-

cīgs, ja redzēja strēlniekus labi apģērbtus. Pēc apmācības pa-

beigšanas, 8. marta kaujās 5. bataljons jau bija kopā ar citiem

mūsu bataljoniem pozicijās. No tā laika sākās bataljona kara-

gaitas frontē. 3. jūlijā kaujās bataljons dabūja pirmās lielākas

kaujas kristības; līdz tam bataljona atsevišķās daļas bij kau-

jas sadursmēs ar ienaidnieku un izpildīja pozicijās izlūkošanas

dienestu. Kad 5. bataljonu pārvērta pulkā, pulkv. Vācieti ie-
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ceļa par pulka komandieri. 1915. g. zeptembrl 5. Zemgales

pulks kopā ar citiem mūsu 2. brigādes pulkiem ieņēma Smār-

des pozicijās un ilgāku laiku palika jaunieņemto poziciju pirmā

līnijā. Tas bij grūts dienests sargāt jaunas, vēl neierīkotas pozi-

cijās. Nepagāja nakts kad pulkam nebūtu kaujas sadursmju ar

Pulkvedis Vācietis,

5, Zemgales Latv. strēlnieku bataljona komandiers

pretinieku. Bieži pulks bija aktivāks par pretinieku, bij kau-

jas sadursmju iniciators.

Tad nāca lielās Ziemassvētku kaujas. 5. Zemgales pulkam

bija tāds pat uzdevums kā 7. Bauskas - pārraut ienaidnieka

nocietināto poziciju līniju. Šis uzbrukums 5. pulkam, dažu ap*

Stakļu dēļ Izvērtās par ļoti kļūmīgu. Kad viss pulk6 gāja Uz--

brukumā, viņš apstājās pie veseliem drāšu žogiem, jo drāšu

griezēji nebij paspējuši sagriest drātis un sagatavot ceļu pulkam.
Pretinieks jau bija iztraucēts un saņēma pulka rindas ar negantu

ložmetēju un šauteņu uguni. Veselas strēlnieku ķēdes palika pie
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drāšu žogiem un pulks doto uzdevumu nevarēja izpildīt. Šajā

operācijā, jau pašā sākumā krita 6 pulka virsnieki un 100 strēl-

nieku. levainoto skaits, protams, bija vēl lielāks. Šī neveiksme

stipri mazināja pulka kaujas spējas un nomāca strēlnieku gara-

stāvokli. Tomēr pulks joprojām ņēma kaujas dalību Ziemas-

svētku un Janvāra operācijās. 12. janvārī 5. pulks izturēja lielu

kauju pie Kalnciema šosejas. Šajā kaujā pulka komandieri Vā-

cieti blindāžā, ievainoja, jo pretinieka artilērija apbēra visu aiz-

muguri ar granātām.
Pie Rīgas aizstāvēšanas, 1917. g. augustā, 5. pulks varonīgi

cīnījās 2. brigādes sastāvā. Pēc oktobra revolūcijas pulkvedis
Vācietis aizgāja uz Krieviju. 1918. g. viņš bija sarkanarmijas

virspavēlnieks Krievijā. Tagad pulkvedis Vācietis lasa lekcijas

sarkanarmijas kara akadēmijā.

PULKVEDIS LIELGALVS.

6. Tukuma strēlnieku bataljona un pulka komandiers,

Pulkvedis Lielgalvs,
6. Tukuma Latv. strēlnieku pulka komandiers.

Pulkvedis Lielgalvs pārnāca uz strēlnieku bataljoniem 1915. g.

novembri un uzņēmās Tukuma bataljona komandēšanu. Viņš

bija norudits karavīrs ar bagātu kaujas virsnieka praksi, Jura
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zobena kavaliers. Ar lielu sirsnību viņš strādāja pie sava batal-

jona apmācības, lai godam varētu stāties pozicijās blakus

saviem vecākiem kaujas brāļiem. Bataljons visu 1915.—1916. g.

ziemu mitinājās Cizes fabrikā un apkārtējos laukos gāja apmācībā.
1916. g. februārī bataljona karavīri deva zvērastu un drīz pēc

tam izgāja uz pozicijām. 8. marta kaujā bataljons bij frontē,

kaujas rajonā, kur divi mūsu vecākie bataljoni atktivi gāja uz-

brukumā.

Līdz jūlija kaujām bataljons nesa izlūkošanas dienestu un

ari aizstāvēja pozicijās dažādos frontes rajonos. Grūtākā un

lielākā Tukuma bataljona ciņa bija 3. jūlijā. Kaujas rajons ār-

kārtīgi neizdevīgs — atklāts lauks, un uzdevums — dienas laikā

ieņemt ienaidnieka nocietinātās pozicijās.

Ģen. Auzans par Tukuma bataljona 3. jūlija kauju, savās

atmiņās izsakās: „6. bataljona uzdevums bija šausmīgi grūts,

pat neiespējams. Bataljona varonīgais komandiers, nelaiķis pulk-

vedis Lielgalvs pilnīgi pareizi novērtēja stāvokli un lielo at-

bildību, kas uz viņu krita. Bet viņa spēkos nebija grozīt batal-

jonam doto uzdevumu. Tukumiešiem nācās dienas laikā virzīties

pa gluži atklātu, grūti pārejamu, ciņainu purvu zem vairāku

ienaidnieka ložmetēju uguns, ne tikai no frontes, bet arī no

sāniem un pat no aizmugures, no labā Ķekavas upes krasta. Mūsu

artilērija nebija iznicinājusi pretinieka dzelzsbetona 'ložmetēju

ligzdas. Līdz ko latvieši pārgāja uzbrukumā, vācu ložmetēji sāka

slaucīt viņu rindas. Tas tomēr neapturēja varonīgos tukumie-

šus. Viņi ciestdami pāri par 50 proc. zaudējumus, kā parādes
laukumā devās uz priekšu, pārvārēja visus šķēršļus, pārvārējā šo

„nāves bedri" un ne tikai ieņēma vācu ierakumus, bet vēl pēc

tam nepārtraukti turpināja kaujas līdz 9. jūlijam."

Kad pēc kaujām es apmeklēju pulkvedi Lielgalvi pozicijās —

viņš bija drūms un sagrausts. Ar skumjām viņš stāstīja par

pagājušām kaujām un bataljona lieliem zaudējumiem. Turpat
blakus adjutants pārbaudīja kritušo un ievainoto sarakstus. —

„Redziet tas rindas! tie visi mani strēlnieki"
— radīja pulkvedis

sarakstus. Jā, tur bij vairāk kā puse no visa bataljona.

Sirsnīgs un atsaucīgs bija pulkvedis Lielgalvs un savus strēl

niekus mīlēja kā bērnus. Kluss un vienkāršs viņš bija dzīvē —

un varonīgs kaujās.

Otrs lielais pārbaudījums Tukuma pulkam bija Ziemassvētku

kaujās. Te, tāpat kā citi mūsu pulki, viņš varonīgi pildīja savu

uzdevumu.
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Revolūcijas laikā, kad 20. augustā vāciets forsēja Daugavu

un nāca uz Rīgu, 6. pulks varonīgi cīnījās pie Juglas.
Pēc lielinieku revolūcijas, pulkvedis Lielgalvs aizgāja uz

Krieviju.
1919. g. Krievijā viņš mira.

6.

Tukuma
Latv.

strēlnieku

bataljonaštābsarbat.komandieri
pulkv.

Lielgalvi.

PULKVEDIS MANGULS.
7. Bauskas strēlnieku bataljona un vēlāk pulka komandiers.

Gustavs Manguls dzimis 1. dcc. 1879. g. Rīgā. Bērnība

pavadījis Pavasara muižā, pie Slokas, kuru viņa tēvs Sākumā

rentēja, bet vēlāk nopirka. Izglītību baudījis Jelgavas reālskolā

Un Viļņas karaskolā, kuru beidzis 1900. g. Pēc tam dienējis kā

jaunākais virsnieks un bataljona adjutants 180. Ventspils pulkā
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Jelgava un vēlāk 18. strēlnieku pulkā Suvalkos. Krievu-japāņu
karam izceļoties, 1904. g. sākumā brīvprātīgi aizbrauc uz kara-

lauku, kur komandē rotu 2. Austrumsibirijas pulkā un ņem da-

lību kaujās pie Kaidžoo, Tašičao, Ļaojonas, Jantajas un šachē.

Pēdējā kaujā grūti ievainots plaušās. Par smago ievainojumu

pieskaitīts Aleksandra ievainoto komitejas 11. klasei, un jau pirms

Pulkvedis Manguls,

7. Bauskas Latv. strēlnieku bataljonu

komandiers.

pasaules kara, sastāvēdams aktīvā karadienestā — saņēmis in-

valida penziju.
Pec krievu-japāņu kara pārcēlies uz 115. Vjazmas pulku

Rīgā, kurā ieņēmis dažādus atbildīgus dienesta amatus. Šinī

laikmetā darbojies literariskā laukā, ņemdams dalību pie latv. kon-

verzācijas vārdnīcas izdošanas kā redakcijas un rīcības komi-

tejas loceklis, pie kam tuvāki iepazinies ar bij. valsts domnieku

nelaiķi J. Zāliti, kurš bij šās komitejas priekšsēdētājs.
Pasaules karā pulkvedis Manguls ņēmis dalību no pirmām

dienām un 115. Vjazmas pulka sastāvā, kurš ietilpa 20. korpusa
29. divizijā — 1914. un 1915. g. kā rotas un bataljona koman-

diers piedalījās grūtās kaujās Austrumprūsijā, Polijā un Lietuvā.

Minētā divīzija mobilizējās Rīgā, Jelgavā un Liepājā, kādēļ vairā-

kums karavīru bija latvieši. Šī divīzija, kuru sakumā sauca par
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„Latviešu diviziju", pirms iziešanas uz kara lauku, tika bagātīgi

no latviešiem apdāvināta. Karam izceļoties divizijas darbalauks

bij domāts Kurzemē un Rīgas rajonā, bet toreizējais armijas ko-

mandiers, ģen. Rennenkampfs viņu pārcēla uz Austrumprūsiju,
kur ari latvju karavīri cieta pirmos smagos zaudējumus. Ap-

ciemojot šo diviziju 1915. g. sākumā, pēc Austrumprūsijas un

Augustovas mežu kaujām un lieliem zaudējumiem, toreizējais

valsts domnieks J. Zālits pārliecinājās par latvju tautas lieliem

upuriem, par kuriem oficiālās iestādes nevienu vārdu neminēja;
latviešu vārds bij svešs un aizmirsts, jo tie bij lielās krievu

armijas parastie karavīri. Te pārrunās pirmoreiz nodibinājās uz-

skati par tīri nacionālu latvju karaspēka vienību nepieciešamību.

Kad Latv. strēln. bataljonu dabināšanas idēja bij piepildī-

jusies, pulkv. Manguls 1916. g. janvāri pārnāca Bauskas batal-

jonā kā rotas komandiers, bet no 21. jūlija, kad ba-

taljona komandiers pulkv. Auzans tika iecelts par apvienotās

latviešu divizijas komandieri
— uzņēmās minētā bataljona ko-

mandēšanu, līdz viņa pārformēšanai par pulku.

Vēlāk, kad par 7. pulka komandieri iecēla pulkvedi Gopperi,

pulkv. Manguls atkal komandēja bataljonu. Kā bataljona ko-

mandiers viņš piedalījās Ziemassvētku kaujās, kur ari tika ie-

vainots. Pēc izveseļošanās no ievainojuma, 31. martā 1917. g.

M. iecēla par 7. pulka komandieri. Šinī amatā viņš atradās

līdz pulka demobilizācijai.

1917. g. jūlijā kopā ar savu pulku ņēma dalību Rīgas aiz-

stāvēšanā pie Juglas, bet pēc Rīgas krišanas cīnījās Nltaures-

Mālpils pozicijās, kur latviešu brigādes aizturēja vāciešu straujo

uzvārās gājienu. Vāciem okupējot Vidzemi, 1918. g. sākumā,

zem vācu armijas spiediena pulkv. Manguls ar savu pulku at-

kāpās, un pēc 900 verstu noiešanas — ieradās Novgorodā, XII.

armijas rīcībā, kur stājās pie demobilizācijas izvešanas, kuru

pabeidza 30. aprill, bet tad pat ari saņēma Ziemeļfrontes virs-

pavēlnieka rīkojumu doties uz Pēterpili, ņemt dalību kaujas ope-

rācijās pret vāciešu (von der Golca) uzbrukumu. 3. maijā, pēc
ierašanās Pēterpili, iecelts par Karelijas frontes, Pēterpils-Se-
stroreckas-Beloostrovas grupas komandieri, bet vēlāk par I. Pe-

trogradas divizijas 11. brigādes komandieri. Tomēr šajā rajonā
aktivu dalību kaujās nav ņēmis.

Šajā laikā Pēterpili, pulkv. Manguls uzturējis kontaktu ar

mūsu bij. valstsdomniekiem un nacionālās padomes locekļiem

J. Goldmani un J. Zāliti. Lielinieku vara pulkv. Manguli neat-

svabināja no karadienesta un tā visi viņa mēģinājumi, gan le-

gāli, gan nelegāli, atgriesties dzimtenē palika bez panākumiem.



1919. g. pavasari viņš gan tika pārcelts uz Latviju, bet par lie-

liniekiem nepatīkamu darbību arestēts un nodots tribunālam.

Kad lieliniekiem no Latvijas bij atlikusies tikai Latgale, pulkv.

Mangulim izdevās izbēgt no apcietinājuma un pēc nelegālas uz-

turēšanās Latgalē, augusta mēnesi nokļūt pār fronti Latvijā.
Pēc ierašanās Latvijā, M. tūliņ pieteicās Nacionālā armijā. No

31. dcc. 1919. g. viņu ieceļ par Tukuma-Talsu kara apriņķa

priekšnieku, kuru amatu izpilda līdz šim laikam. Par kara stā-

vokļa laiku izpildīja ari Tukuma-Talsu apr. komendanta pienā-

kumus, saistītus ar kārtibas nodibināšanu un banditisma izni-

cināšanu.

Pulkv. Manguls apbalvots ar Jura, Vladimira, Staņislava un

Annas ordeņiem.

PULKVEDIS FRANCIS.
8. Valmieras Latv. strēlnieku bataljona un pulka komandiers.

Pulkvedis Francis pārnāca uz strēlnieku bataljoniem 1916. g.

6. aprilī un uzņēmās jaunā Valmieras bataljona komandēšanu.

Drīz vien pēc ierašanās bataljonā, gāja kaujā pie Ķekavas, kur

bataljona uzdevums bij apdraudētas pozicijās aizstāvēšana. Jū-

lija kaujās bataljons atbalstīja uzbrūkošos Tukuma un Bauskas

pulkus; viņa cīņas rajons bij pie Lielā Smerdukļa purva.

Kopā ar citiem mūsu bataljoniem, Valmieras bat. tika pār-

vests uz Ķemeriem, kur ņēma dalību Smārdes poziciju iekaro-

šanā un ierīkošanā. No Ķemeriem uz Smārdes pozicijām caur

purviem un briksnājiem ierīkoja jaunus ceļus, sakarā ar plac-
darma iekārtošanu. Viens no šiem jauniem ceļiem saucas —

„Valmieras ceļš" un pa viņu gāja dzīva kustība: brauca vezum-

nieki, skrēja ziņneši. Pats Valmieras bataljons bij ierīkojis lie-

liskas pozicijās un izbūvējis zemnīcas. Ar mūsu bataljonu ieraša-

nos —
viss mežs un apkārtne bij atdzīvojusies. Ari vācu jun-

kuriem Smārdes muižā vairs nebij tik jauka dzīve, kā līdz tam.

Pirms strēlnieku ierašanās tie bij jutušies kā savās mājās un

brīvi pastaigājušies pa apkārtni, jo priekšā bij verstis 7—B platā

„neitrālā josla" un krievu daļas, kas atradās pie Ķemeriem nebij

vācu mieru traucējušas.

Nepārtraukti katru nakti bataljona daļas gāja kaujas izlū-

košanā un bieži izcēlās nopietnas sadursmes, kurās bij kritušie,

kā vienā, tā otrā pusē. Smārdes pozicijās Valmieras bataljons

atradās no 9. augusta līdz 18. zeptembrim.

115



116

15. oktobri 1916. g. Valmieras bataljonu pārformēja parpulku

un pulkvedi Franci iecēla par komandieri.

Lielās Ziemassvētku kaujās Valmieras pulks cīnījās ar tādu

pat varonību, kā pārējie mūsu pulki un viņa vārds cieši saistīts

ar šim kaujām. Pēc visām vētrainām Ziemassvētku un Janvāra

kaujām, pulks palika Tlreļpurva pozicijās līdz 6. februārim 1917.

gadam. Revolūcijas laika, kad fronte jau saka izirt, kad notika

~brāļošanās" ar ienaidnieku, Valmieras pulks atradās svarīgās

Pulkvedis Francis,

8. Valmieras Latv. strēlnieku pulka
komandiers.

Ložmetejkalna pozicijās no 10. jūnija līdz 9. jūlijam. Te pozicijai
pulku apmeklēja ārvalstu militārie pārstāvji un pulkvedi Franci ap

balvoja ar Franču goda leģiona ordeni.

9. jūlijā vēl notika kaujas sadursme ar vāciešiem. Pulkvedis

Francis no pārpūlēšanās un grūtā dienesta saslima un aizbrauca

uz Rīgu slimnīcā,

Pēc atvesejošanās vairs pulkā neatgriezās, — jo tad jau
lieliniecisms gāja pilnā spēkā, — bet aizbraucis uz frontes rezerves

stabu, kas atradās Vitebskā, nokārtoja dokumentus un aizbrauca

tāļāk uz Krieviju. 1918. g. un 1919. g. sākumā nonāca ļoti grū-

tos apstākļos. Beigās dabūja komandējumu uz Rīgu un te ie-
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radās februāra mēnesi. Dabūja vietu kā Sarkanā krusta priekš-

nieks, bet pirms Rīgas krišanas izstājās no dienesta.

Bermonta briesmu laikus pulkv. Francis pavadīja Torņkalnā,

jo bij atgriests no Rīgas. Aizbrauca uz Liepāju un 4. janvāri
1920. g. iestājās Nacionālā armijā. leņēma Liepājas apgabala
kara apģērbu darbnīcas pārziņa vietu. Jūnijā pārnāca uz Rīgu
reize ar Pagaidu valdību. Pulkvedi Franci iecēla par Latvijas

armijas kara apģērbu darbnīcas priekšnieku, kuru amatu viņš

pildīja līdz 1. janv. 1928. g., kad aizgāja pensijā, kā sasnie-

dzis maksimālo vecumu.

Pulkvedis Gustavs Francis dzimis 5. jūnijā 1864. g., Vidzemē.

13. jūnijā 1881. g. kā savvaļnieks iestājies 116. Malojaroslavskas

kājnieku pulkā, bet 15. augustā jau komandēts uz Rīgas kāj-
nieku junkurskolu. 1883. g. 2. aug. beidzis junkurskolu. Kā

virsnieks dienējis 113. Staroruskas pulkā. Pulkā bijis priekš-

zīmīgs virsnieks, vairākas reizes godalgots par labu šaušanu,

ieņēmis dažādus amatus. Japānas karā jau kapitana dienesta

pakāpē komandējis rotu 241. Orskas pulkā.
1912. g. paaugstināts par pulkvedi-leitnantu. Pasaules karā

ņēmis dalību no paša sakuma; komandējis bataljonu un pulku,
kamēr pārnācis uz strēlnieku bataljoniem. Bez jau minētā franču

goda leģiona ordeņa, apbalvots krievu armijā ar 3. un 2. šķ.

Staņislava, 3. un 2. šķ. Annas un 4. šķ. Vladimira ordeņiem.

PROF. Dr. med. JANKOVSKIS.
Latv. strēlnieku bataljona apvienotās lazaretes

galvenais ārsts.

„Nav cīņas, bez upuriem ... Katra kauja nes sev līdz vai

nu uzvaru, vai ari pārklāj kaujas lauku ar kritušiem un

ievainotiem. Latviešiem ir kauns bēgt un slapstīties un tāpēc

mūsu liktens pa lielākai daļai ir
—

vai uzvarēt vai mirt" —tā

bieži runāja paši strēlnieki un tas ikvienam bij redzams, ja

viņam nācās sastapties ar strēlniekiem. Ja mēs spējam savus

strēlniekus cīņā raidīt, tad mums arī bij jāgādā par viņu dzie-

dēšanu, jo, kur cīņa, tur arī upuri. — Tādēļ, uz Organizācijas

komitejas uzaicinājumu tauta nāca palīgā un no malu malām

plūda ziedojumi slimnīcas (lazaretes) vajadzībām. Nebij latviešu

organizācijas, kura neziedoja naudas līdzekļus, kurus guva gan

no izrīkojumiem, gan no privātiem ziedojumiem. Pat no tālās

Krievijas malām, bēgļi savā starpā vāca ziedojumus un sūtīja
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uz Rīgu, vai ar] uz Pēterpili valsts domniekam J. Goldmanim

priekš viena mērķa — mūsu strēlnieku slimnīcas. Nebij māte

Vidzemes sētā, kura nenodeva savu paladziņu vai segu priekš

Un pateicoties šai tautas atsaucīgai pretimnākšanai, 1915. g.

decembri dažus mēnešus pēc strēlnieku pulku dibināšanas, at-

klāja Latviešu strēlnieku pulku apvienoto lazareti, evakuētās Lo-

Prof. Dr. med. Jankovskis,

Apvienotās Latv. strēlnieku bataljonu
lazaretes galvenais ārsts.

monosova ģimnāzijas telpas, kuras priekšgalā kā vecākais

ārsts nostājās Dr. mcd. Jankovskis.

Atceros pirmās lielākās kaujas, 1916. g. 8. martā. No paša
rīta Rīgā bij dzirdama baiga dunoņa frontē, tas nozīmēja kā

notiek kaujas. Un notika kaujas, kurās gāja mūsu divi vecākie

pulki, atbalstīti no jaunākiem. Pēcpusdienā jau visa Jelgavas

šosēja mudžēja no sanitārautomobiļiem un ratiem: veda mūsē-

jos un veda ari krievus. Ar lielu ticību mūsu strēlnieki nāca uz

savu slimnīcu un ja kāds bij iekļuvis krievu automobili, tad viņš
nelikās mierā, kamēr to nogādāja mūsu slimnīcā.

Un vajadzēja redzēt to saudzīgo un līdzjūtīgo strēlnieku

uzņemšanu un kopšanu; tur tiešām strēlnieki aizmirsa visas cie-

šanas un nesenās kara šausmas. Es redzēju strēlniekus dziļi mie-

rīgus un paļāvīgus, jo viņi bija starp savējiem un. ticēja saviem

ārstiem un kopējiem.
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Lielās Ziemassvētku kaujās, visi slimnīcas koridori un visas

ārstu un māsu istabiņas bij pilnas ievainotiem. Un te slimnīcas

vecākais ārsts Dr. mcd. Jankovskis ar īstu pašaizliedzību die-

nām un naktīm izdarīja operācijas un personīgi vadīja ievainoto

uzraudzību. Pateicoties viņa drošai ķirurga rokai neviens vien

grūti ievainots tika izglābts no neizbēgamas nāves. Un tiešām

gadījumi, kur slimnīcā kāds nomirtu, bij reti. Ar pateicību un

atzinību ievainotie, pēc izveseļošanās atstāja slimnīcu un aizgāja

atpakaļ uz kara lauku.

Bij arī silti un patīkami mirkļi. Tas gadījās klusākos

brīžos, kad slimnīcā atradās atveseļojošies strēlnieki. Tad slimnīcas

vadība uzaicināja māksliniekus, kuri strēlniekiem, pēc grūtām

cīņu dienām, sagādāja patīkamus mirkļus.

Vēl atceros: kad Briedis, pēc marta kaujā dabūtiem ievai-

nojumiem atveseļojies atstāja slimnīcu, — vecākais ārsts

Dr. mcd. Jankovskis sarīkoja pie sevim slimnīcā mazu atvadīšanos.

Bij ieradies ari Rīgā iebraukušais valsts domnieks J. Zālits.

Viņš atzīmējot Brieža nopelnus un vispārējo atzinību, paziņoja,
ka Brieža tuvākie cienītāji tam pasniedzot zelta zobenu, kurš

viņam par kaujas nopelniem pienākoties.

Atbildot Briedis, kā vienmēr smalkjūtīgs un sevi noliedzošs,

nevar atzīt, ka viņš tiešām ir tāds varonis, kuram jāpiegriež
tāda vērība: „Karo simtiem tūkstošiem un tas ir katra karavīra

pienākums. Ja vienam labāk laimējas, tā nav varonība, bet

spēles laime kara laukā. Tomēr esmu dziļi aizkustināts, par

solīto apbalvošanu, bet lai tas zobens būtu kā zimbols tam

zelta tēlam, ko tagad kaļ sev latvju tauta" ...

Pēc grūtiem ievainojumiem, izveseļošanās un sirsnīga atvadī-

šanās aizejot atkal karā — tā deva spēku un paļāvību mūsu

cīnītājiem, kuriem kaujās bij kauns bēgt vai slapstīties.

Vāciem ieņemot Rīgu, Dr. mcd. Jankovskis evakuēja Strēl-

nieku lazareti uz Tērbatu un uzglabāja lazaretes iekārtu un mantu

cauri okupācijas un lielinieku laikmetam. Atbrīvotā Latvijā Dr.

mcd. Jankovskis tūliņ stājās pie Latvijas Sarkanā Krusta dibi-

nāšanas, ieliekot daudz pūļu šajā darbā. Viņš ierīko Sarkanā

Krusta slimnīcu Rīgā un sanatoriju — Cēsīs, Krimuldā, Biķer-
niekos un Kalnamuižā. Tanī pašā laikā Dr. mcd. Jankovskis

darbojās kā profesors jaundibinātā Latvijas universitātē. Kā

ievērojamam ķirurgam Dr. mcd. Jankovskim lieli nopelni mūsu

jaunās Augstskolas izveidošanā.

Pāragrā nāve šķira Dr. mcd. Jankovski no mums.
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ĀRSTS-ĢENERĀLIS
PROF. Dr. med. SNIĶERS

2. Latv. strēlnieku brigādes ārst?,

Nevien strēlnieki fronte, kas gāja uzbrukumos un kaujās,
parādījuši varonību, — līdz ar viņiem stāvējuši ari ārsti un sani-

tārais personāls, Lielās kauju dienās, kad pozicijās bij daudz

Ģen. prof. Dr. med. P. Sniķers
2. Latv. strēlnieku brigādes ārsts

upuru, liela loma piekrita tiem, kuri kaujas laukā apsēja ievai-

noto rētas un sniedza pirmo medicinisko palīdzību. Mūsu strēl-

nieku ārsti atradās vienmēr vistuvākās pozicijās, turpat vai paša

kaujas laukā, — lai uz vietas butu izpalīdzīgi ievainotiem strēl-

niekiem.

Ziemassvētku kaujas sākumā, 2. brigādes galvenais ārsts

Dr. mcd. Sniķers savu pārsienamo un evakuācijas punktu bij ie-

rīkojis kādu kilometru atstatu no pirmās kaujas līnijas. Kad sākās
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uzbrukums, drīz vien ieradās ari pirmie ievainotie. Kā viens no

pirmiem evakuācijas punktā ierodas pulkvedis Briedis; viņš

bij ievainots kaujas sākumā. Dr. Sniķers apskatīja

Brieža sadragāto roku un atrada ievainojumu par

smagu. Briedis skatījās uz asiņojošo roku un ieraudzījis, ka

pazudis ari rokas pulkstens — dārga piemiņa, teica: „Žēl, ka

pulkstens pagalam!" — „Pulkstens ir nieks, bet jums roka pa-

2. Latv. strēlnieku brigādes pārsienamais un evakuacijas punkts Ziemassvētku

kauju laikā, 1. mežsarga mājiņā, Tīreļpurvā. Grupas priekšā stāv brigādes
ārsts pulkv. Dr. med. P. Sniķers.

galam!" pārtrauca ārsts. — ~Roku izārstēs, bet mīļo piemiņu —

pulksteni es nekad vairs nedabūšu"
— sērīgi noteica Briedis.

Pulkvedi Briedi pārsēja un evakuēja uz Rīgu.

Janvāra kaujās Dr. Sniķers bij ierīkojis evakuācijas

punktu Sileniekos, tuvu pozicijām. Vairākas dienas nepārtraukti

gāja kaujas. Bija vētraina kaujas nakts, kad es iegāju evakuāci-

jas punktā. Mazā būdiņa izdarīja ievainoto apskati, pārsiešanu

un vieglākās operācijas. Vairākas dienas un naktis, bez miega

bij pavadījuši ārsti un sanitārais personāls. Noguris, miegu un

mieru sen nebaudījis, Dr. Sniķers rūpējās par kaujās cie-

tušo likteni.

Ģen. Dr. mcd. Sniķers ir īsts karavīrs, jo vairāk tāpēc, ka

viņš, kā ārsts, studējis kara medicinas akadēmijā. Pēc Rīgas Ni-

kolaja ģimnāzijas pabeigšanas 1896. g. Sniķers iestājas Pēterpils
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kara medicinas akadēmijā, kuru beidza ar uzslavu 1901. g. Caur

konkursu viņu atstāja pie akadēmijas papildināties zinībās uz 3

gadiem. 1905. g. pārnāca Rīgas kara slimnīcā par ordinatoru, kur

sabija līdz lielam pasaules karam. Pasaules kara laikā bija par

galveno ārstu vairākos kara hospitāļos un no 1916. g. par 2.

Latv. strēlnieku brigādes ārstu. 1916. g. Ziemasvētku un 1917. g.

Janvāra kaujās, Dr. mcd. Sniķers vadīja visu evakuāciju no pašām

priekšējām pozicijām līdz Rīgai. 1916. g. Dr. mcd. Sniķeri ievē-

lēja par pivātdocentu Tērbatas universitātē, ādas un venērisko

slimību nozarē.

Prof. Sniķers ņēmis visdzīvāko dalību Latv. universitātes di-

bināšanā un veidošanā. 14. jūlijā 1919. g. viņš iesniedzis izglītī-
bas ministrim noteikumus par Latvijas Augstskolu. Šie notei-

kumi likuši pamatu Latvijas Universitātei. Dr. mcd. Sniķers

armijā paaugstināts par ārstu-ģenerāli un no 19. jūlija 1919. g.

iecelts par Kara sanitārās pārvaldes priekšnieku. Pārvalde ap-

vieno kara sanitāro ārstu, farmaceitu un veterinārārstu dienestu.

Prof. Sniķers visu laiku ir veco latv. strēlnieku biedrības biedrs.

Viņam lieli nopelni, ka Ložmetēju kalnā uzcelts kritušiem pie-
mineklis.

Prof. Sniķers sarakstījis kādus divdesmit atsevišķus zi-

nātniskus darbus un vairākas populāras zinātniskas brošūras

par alkoholu un venēriskām slimībām.

Pēters Mārtiņa d. Sniķers dzimis 7. decembrī 1875. g. Vidze-

mē, Rīgas apriņķī, Skultes pag. Kazbuļu mājās.

KAŖA MĀCĪTĀJS

PĒTERS APKALNS.

Ar mācītāja Apkalna vārdu mūsu strēlnieku bataljonos ir

saistīti tie mirkļi, kad strēlnieki, ārpus kara trokšņa, nāca pie

viņa un pēc kristīgās ticības sakramentiem izpildīja savas garīgās

vajadzības. Tur kara nometņu „baznīcās" viņš iesvētīja jaunos

strēlniekus, tur izpildīja garīgo zvērasta ceremoniālu, tur teica

iejūsminošu vārdu strēlniekiem kaujās aizejot. Kā idejisks kara

vadonis, viņš ar vārdu zobenu gāja pa priekšu mūsu strēl-

niekiem. Bet arī pie pēdējā strēlnieku dzīves noslēguma viņš

bija klāt un pavadīja kritušos strēlniekus pēdējā dusā. Tie lie-

lie brāļu kapi pozicijās, tie, atsevišķie kara kalniņos, bieži vien

ir aizbērti, mūsu kara mācītāja svētīti. Vēsturiskajās Ziemas-

svētku kaujās mācītājs Apkalns visu laiku atradās pozicijās, ka-
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Roja, tā sakot, līdzi strēlniekiem un pavadīja ari viņus uz pēdējo

dusu..

... Atceros. Skaists vasaras svētdienas rīts kara nometnē.

Meža nomalē zaļumiem apvīts paaugstinājums un kara mācītājs

Apkalns runā uz strēlniekiem: „Nav zudusi tā tauta, kurai tādi

varoņi! Tai jāizcīna tas, kas rakstīts viņas vēsturē, kas savīts

leģendās ap seniem voroņiem. Kā bangas brāzīs jūsu spēks pret

Pēters Apkalns,
Latv. strēlnieku pulka

kaŗa mācītājs.

ienaidnieka klinti un sadrups klints, kas gadu simteņiem spie-
dusi latvju tautu, latvju tautas dvēseli. Tai jāsadrūp, Imantas

zobens
— stiprs!"...

Pēters Apkalns nebij paraistais mācītājs vien, kurš iz-

pilda savu amatu; viņš bij kā dzīvā dvēsele starp tautu un tautas

varoņiem, jo tas bija lielais atmodas laikmets, kurā cīnījās mūsu

tautas labākā daļa. Un mācītājs Apkalns nostājās starp tautu

un tās varoņiem: ~Jaunie varoņi! Nesu jums sveicienu no latvju

mātēm un tēviem, kas jus mīlējuši un mīl vienmēr, nesu jums
sveicienu no mīļās dzimtenes sētām; nesu jums apliecinājumu
no latvju tautas, ka viņa — ar jums! Būs atkal zaļi Daugavas



125

krasti, tie slavēs jūsu jauno speķu, jūsu tēvijas mīlestību!"

teica Pēters Apkalns strēlniekiem kādreiz Lieldienas svētkos.

Un Latvijas atsvabināšanu viņš pauda strēlniekiem: ~Esiet

stipri pret ienaidnieku, radiet dabas pavasari ari pavasari cil-

vēka dzīvē! Laužiet ceļu atpakaļ uz Dievzemlti, lai latvju māte

var no jauna mīt savas mīļas sētas taku, lai latvju tēvs no

Kara

mācītājs

Pēters

Apkalns
pasniedz

strēlniekiem
pozicijās

svēto

vakariņu.

jauna dzen vagu izpostītos tīrumos, lai svēta laimē ataug zaļas
druvas!... Lai zeme gavilē uzvarā, kā šodien saules zeltā!"

Tāds bija strēlnieku mācītājs Pēters Apkalns.

Pēters Apkaltis dzimis Bērzone, Cēsu apriņķi, 28. zeptem-
brl 1882. g. Studējis Terbatas universitātē teoloģiju. Pēc studiju

beigām 1910. g, nokalpoja savu kandidāta gadu Ļaudonā pie

prāvesta Avota, pēc kam tika iesvētīts mācītāja amatā 1912. g.

Kad mācītāju Apkalnu gribēja ievēlēt par Cēsu draudzes mācī-

tāju, .vāci tam pretojās, tomēr pateicoties Cēsu draudzes ne*



atlaidlgai prasībai, 1913. g. viņu ieveda par pastāvīgu mācītāju
Cēsīs.

Karam sākoties mācītājs Apkalns darbojās Cēsis nodibinātā

~Palīdzības komitejā kārā cietušiem", kā lauku nodaļas priekš-
nieks. Pēc tam sākās Apkalna darbs Latviešu strēlnieku pulkos.

Pēc norimušā kara trokšņa, tagad brīvā Latvijā, mācītājs
Pēters Apkalns, reiz gadā nāk no savas draudzes un ved vecos

strēlniekus svētceļojumā pie kritušiem varoņiem Brāļu kapos.

Apkalns apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni.
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STRĒLNIEKS LĪNA ČANKA.

Tas bij 1915. g. rudeni, zeptembra mēnesi, kad Līna Canka

man daudzkārt stāstīja par savu vēlēšanos iestāties Latviešu ba-

taljonos. Es savukārt aizrādīju uz grūtībām un neērtībām, kādas

viņu sagaida, bet tas itin nekādu iespaidu neatstāja uz varonīgo

Strēlnieks Līna Čanka.

latviešu jaunavu. Viņa bij Kurzemes bēgle no Kuldigas apriņķa,

Rendas pagasta, Mežzlles māju īpašniece. Kad tēvs gribēja māju

pārdot svešam, jaunākā meita Līna ar savu apbrīnojamo ener-

ģiju ieguva māju savā īpašumā. Viņa apmeklēja zemkopības
kursus un priekšlasījumus, bij inteliģenta saimniece vārda pilnā

ziņā. Atceros vēl, kāds naids un apvainojums dvesa no viņas,
kad tā runāja par karu un nodarīto postu: „Tā nevar atstāt to,



130

ko ienaidnieks ir nodarījis mūsu Kurzemei!" Es biju pārliecināts,

ka tie ir vienīgie vārdi, kādus toreiz bieži runāja mūsu jauna-

vas; bet viņu iestāšanos bataljonos formēlo iespējamību es neva-

rēju pielaist. Tomēr, kā par brīnumu, dažas dienas vēlāk redzēju,
ka Līna Čanka zaldāta drēbēs, īsos matos, ar kādu savvaļnieku

partiju aizgāja uz 3. Kurzemes bataljona kazarmēm, uz apmācī-

bas vietu.

Viņu uzzīmēja par sievieti tajā pat dienā un tas tūliņ nāca

zināms priekšniecībai. Bataljona komandiers brīnējās par to,
kādā kārtā viņa tikuse bataljonā, jo Organizācijas komiteja sie-

vietes nepieņēma. Izrādījās, ka viņai izdoti dokumenti no Or-

ganizācijas Komitejas uz kāda Jāņa Čankas vārdu. Jaunava,
aiz neapslāpējamas vēlēšanās iestāties bataljonos, bij pierunājusi
kādu jaunekli nākt pieteikties uz viņas nelaiķa brāļa Jāņa pases

pamata; viņas brālis trīs gadus atpakaļ bij miris. Tādā kārtā

Līna Čanka iemantoja iestāšanās apliecību uz Jāņa Bērtuļa dēla

Čankas vārda.

Otrā dienā Līnu Čanku nogādāja Organizācijas komitejā; līdzi

aizgāja bataljona adjutants. Komiteja lietu izmeklēja un gribēja

izslēgt Čanku no sarakstiem. Jaunava ar to nekādā ziņā nevarēja

apmierināties un stāstīja: „Man bij viens brālis, tas tagad miris;

mēs vēl esam 6 māsas un es tā jaunākā nodomāju iet tēvu zemes

karā, citādi no mūsu ģimenes nav neviena karavīra." Batal-

jona komandiers beigās bij ar mieru pieņemt un Līna Čanka

sāka nest visus kareivja pienākumus.

„Grūti, pat traģiski bij no sākuma
— stāstīja Čanka

—

strēlnieki bariem pulcējās apkārt, kā ap kādu brīnumu; feld-

febels vai zobenu salauza atgaiņājoties un aizsargājot mani.

Visu laiku kazarmēs neizģērbos, gulējām turpat visi kopā. Bet

ar laiku pierada un vēlāk nejūtām nekādas izšķirības, nedz star-

pības." Lielie zābaki berza kājas, bet strēlniece cītīgi maršēja

un kad gāja šaušanu mācīties, nešāva sliktāki par vīriešiem.

Ta pagāja apmācības laiks. 21. oktobri izgāja uz pozici-

jām. Nelaiķis virsnieks Meldriņš bij viņas rotas komandiers.

Otrā rītā, 22. oktobri ,pulksten 3 bataljons dabūja pavēli
iet uzbrukumā. Bija silts, miglains rīts, bet dubļi bij tik lieli,
ka uz ceļa smēlās zābakos. Sākas nikna kauja, kurā Līnu Čanķu

ievainoja rokā un sānos. Gribēja turpat izdarīt pārsiešanu, bet

nebij iespējams un Č. aizveda uz pārsienamo punktu. No pār-
sienamā punkta gribēja iet atpakaļ uz savu rotu, ārsts nelaida.

Tomēr viņa paslepen paņēma mēteli un šauteni, aizlīda aiz mā-

jas stūra, apģērbās un aizbēga atpakaļ. Netāļu no bataljona
štāba vācu sprāgstošā lode sašķaidīja viņas šauteni. Čanka ie-
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gāja stabā un lūdza komandierim jaunu. Komandiers no sākuma

negribēja dot, teica, ka šodien viņai nelaimīga diena: jau pate
ievainota un šautene rokās sašauta. Bet beidzot iedeva. Stabu

stipri apšaudīja. Kāds strēlnieks iznāca no štāba
—

lode ķēra

viņu pierē, viņš krita, bet Canka aizgāja tāļāk pa apšaudīto
lauku. No labās puses izdzirdēja saucienus, lai nāk šurp, bet

tur nebij pirmā rota, tur bij trešā; un strēlniece Čanka, visiem

par brīnumu, aizgāja atkal pa klajo lauku un grāvjiem uz savu

rotu. Satika rotas komandieri Meldriņu. Dažas rotas daļas bij

priekšā, viņš nelaida iet tāļāk, lai paliekot tepat. Tas bij pie
Pavasara muižas. Čanka nepalika un pa grāvi aizgāja pašā

priekšā. Ar lāpstiņu izraka bedri kur nogulties. Rakt varēja

vienīgi ar labo roku, kreisā, no ievainojuma un samirkuma bij

pietūkuši un nebij kustināma. Bij jāiet uzbrukumā. Gadījās
atkal rotas komandiers ceļā. Tagad viņš nopietni un bārgi teica,
lai neiet uz priekšu priekš noduršanas: ar vienu roku nekā neva-

rot izdarīt. Un viņa atvilkās mazliet atpakaļ grāvi. Bija pieva-
kare. Rotas komandiers Meldriņš deva rotai pavēli: uz priekšu!
un pats paņēmis rokas granātas devās uz vāciešiem. Kauja bij
nikna un asiņaina. Tajā kaujā Meldriņš krita.

Pulkstens bij apmēram deviņi vakarā. No sāniem spiedās
vācieši. Čanka gluži nosalusi vilkās pa grāvi atpakaļ. Vaidēja

smagi ievainots strēlnieks, pazina viņu. Viņš bij vēl pavisam

jauniņš un teica: „Mlļā Čanka, neatstāj mani vienu." Varēja
abi krist gūstā un Čanka nezināja ko iesākt. Par laimi nāca

sanitāri
— un tā viņi visi aizgāja uz pārsienamo punktu. Bet

mūsu strēlnieki vēl cīnījās visu nakti.

Kad pēc kādām dienām brāļu kapos guldīja virsnieku Ed-

mundu Meldriņu es satiku strēlnieci Čanku ar krizantēmām rokā.

Viņa bij izlūgusies no slimnīcas pavadīt savu komandieri. Stā-

stīja ka dažas brūces sānos esot, bet tas nekas. Un jau pēc

divām nedēļām, kad roka vēl nebija pilnīgi sadzijusi, viņa no

pilsētas slimnīcas aizgāja atpakaļ uz kara lauku. Ziemā vai

katru nakti gāja izlūkošanā; zābaki berza kājas, grūti bija ar

neizģērbšanos. Februāra beigās kādu nakti izlūkošanā ejot

sakarsa, pēc tam šķūni caurvējā guļot sasaldējās un saslima.

Atbrauca uz Rīgu un nogulēja 10 dienas Apvienotā latviešu

lazaretē. Tad aizgāja atkal atpakaļ uz kara lauku. Nāca pāvā-

sars, atzēla Daugavas krasti un vairāk atdzīvojās ari kareivji.

Sākās jautrības starp pretiniekiem. „Nāves salā" pretinieku po-

zicijās stāvēja 100 soļus vienas no otrām. Vācieši zināja ka

vieņiem iepretim sēd latvieši. Kādā jaukā vakarā viens no vācu

pozicijām skaidrā latviešu valodā sauca: „Klausiet, latvieši, kad
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jūs mums Rīgu atdosiet?!" Mūsējie atbildēja, lai vāķoties, prom

uz Berlini, citādi apsitlšot kā mušas. Un bārās un lamājās ilgi,

kamēr beidzot sāka svaidīties ar rokas granātām. AAūsējie teica:

„Rlgu jūs gribiet ,bet nemaz nešaujiet, laikam nabadziņiem ap-

trūcis lādiņu." Un vācieši sāka dot virsū uguni gan ar šautenēm,

gan ložmetējiem. Kādu nakti Līna Čanka posteni stāvot aiz

lielas patikas izšāvusi 100 patronas. Feldfebels apsūdzējis ba-

taljona komandierim. Čankai draudējis sods zem šautenes. Bet

kad Čanka paskaidrojusi, ka šāvusi uz raķetu apgaismotiem vā-

ciešiem, kareiviskais komandiers tikai pasmaidījis. Citreiz Čanka

pabāzusi cepuri ārā no tranšejas, lai vācietis šauj mērķi, —

vaciets savukārt par mērķi pabāzis lāpstu. Kad lāpsta sašauta,

to viņš ar zīmēm paradījis.
Vācieši pat zinājuši, ka bataljona atradās sieviete un dažreiz

brēkuši sieviešu balsi.

Kad 3. Kurzemes pulks ar komandieri pulkvedi Kalniņu pa

nakti ieņēmuši pozicijās ~Nāves sala", vācieši jau otrā rītā sau-

kuši: „S\eiks, pulkvedi Kalniņ."
Nakti uz 20. aprili strelniece Canka dežurēja tranšejās po-

steni. Ap pulksten 3 no rita par daudz garlaicīgi palicis. Vā-

cieši pa retumi šāvuši un skaisti iluminējuši. Viņa izrāpusēs ārā

uz valni un sākusi šaut. Vācu lodes gājušas garām dziedādamas

un viena ķērusi kreiso roku zem elkoņa. Pēc drīzas atveseļošanās
atkal aizgāja uz pozicijām.

„Kaut jūs zinātu, cik skaisti ir pozicijās?" stāstīja Canka.

„Tā sprāgstošo šrapneļu un granātu muziķa, tā nav aprakstāma,

to tikai izjust, izbaudīt var. Kad kādu laiku neapšaudas, kā pa-

miruši visi staigā, bet sāk šaut
— tikpat kā koncertā."

Cik zināms, Līna Canka bija vienīgā latviete-strēlniece.

Visu kara laiku strelniece Canka pavadīja pozicijās. Apbal-
vota ar diviem Jura krustiem. Pārcieta visas „Nāves salas" un

Ķemeru-Slokas purvāju grūtības un bija laimīga, ka var karot

par Kurzemi, par Latviju. Latvijā Līna Canka apbalvota ar Lāč-

plēša kara ordeni.
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SERŽANTA KRŪMIŅA

KAUJAS PIEDZĪVOJUMI

Karam sākoties Ansis Krūmiņš iestājās kara dienestā. Visu

laiku viņš cīnījās Rīt-Prtisijā, Lietuvā un 1915. g. pavasarī Kur-

zeme. Viņš bij to latviešu starpā, kuri aizstāvēja Jelgavu. Viņa
kara pagātne ļoti bagāta kaujas piedzīvojumiem. Kad dibinājās
Latviešu bataljoni, Krūmiņš viens no pirmiem pārnāca no sava

pulka uz I. Daugavgrīvas Latviešu strēlnieku bataljonu. Pats

viņš kurzemnieks, Remtas pagasta, 24 gadus vecs, varonīgs un

pārgalvīgs. Ar lielāko prieku nācis šurp, lai cīnītos tieši Kur-

zemē. Pēc visām daudzām varonīgām cīņām, 8. marta kaujā

pirmo reizi ievainots.

Kad atceros nostāstus par cīņām, kurās seržants Krūmiņš

ņēmis dalību, man sevišķi skaidri nāk atmiņā 16. oktobra 1915. g.

nakts uzbrukums vāciešiem. Pirmā bataljona pirmā rota bij pie-
komandēta pie Sibirijas strēlnieku pulka, kur viņai tika uzticēts

izlūkošanas dienests. 4. novembri pirmās rotas komandiers Brie-

dis paziņoja, ka no korpusa štāba pieprasīts pēc gūstekņiem.
Tā tad bij vajadzīgas ~mēles", kas varētu pateikt vācu kara-

spēka stāvokli, viņu skaitu un vēl citas kara operācijām svarīgas
lietas. Tādu gūstekni noķert nebija viegla lieta, jo vācieši ne-

vīžoja līst laukā no saviem ierakumiem. Virsleitn. Briedis

bija apņēmies uzbrukt vāciešiem taisni ierakumos. Rotai bija
liels prieks, kad viņa nodomu dabūja zināt. ~Par izdošanos mēs

nešaubijamies, stāstīja seržants Krūmiņš, jo bijām pārliecināti,
ka mūsu drošsirdīgais un saprātīgais vadonis uzbrukumu centī-

sies izdarīt sekmīgi." Tūliņ ķeras pie darba. Galvenais bija

atrast uzbrukumam izdevīgu vietu un tad to pa naktīm izlūkot

tuvāk, lai iepazītos ar apcietinājumu veidu un lai pārliecinātos

par vācu spēku stiprumu. Kad pēc vairāku nakšu darba visvaja-

dzīgākais bija izdarīts, viss bija izzināts un vācu apcietinājumu

plāns tikpat sīki kā mūsējais zināms un uzzīmēts, —
tad virsltn.

Briedis izstrādāja vispārējo kaujas plānu. Uzbrukuma plāns tika

zināms darīts un izskaidrots visiem, tā ka katrs zināja jau ie-
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priekš savu pienākumu, kas būs darāms. Uzbrukums notika

f l6. oktobri.

Minētā vakarā, tumsai iestājoties, rota atstāja nometni un

izgāja uz zināmo darbu. Rudens nakts biezā tumsa pieņēmās
aizvien vairāk. Mums tas bija parocīgi un patīkami, jo tad vā-

ciešiem bijām grūtāki saredzami. Pie mūsu pēdējiem ierakumiem

bridi apstājās; virsleitn. Briedis deva pēdējās instrukcijas. Zēni

sadalījās jau agrāk nozīmētās grupās un katrs zināja savu pie-
nākumu. Seržantam Krūmiņam bija jāpaliek centrālajā grupā,

kuras uzdevums bija segt atkāpšanos, bet galējām grupām va-

jadzēja iebrukt vācu ierakumos. Starp abām pozicijām atradās

Misas upe. Vācieši tajā vietā bij pārnākuši Misas upi un stei-

dzīgi nocietinājās tilta galā. Krūmiņa grupai bija jāapmetas tieši

pie tilta pret vācu ierakumiem.

Kad pēdējās instrukcijas bija dabūtas, katra grupa devās

uz savu vietu . Viss bij klusu ,neviena šāviena. Orūii bij iedo-

māties ,ka uz šis līnijas nostiprinājušies, viens pret otru, divi

naidīgi elementi. Tumsā tikko ižšķirama miglas līnija norādīja

upes gultni. Aiz šīs miglas līnijas vācu pamatierakumi. Viņu
drāšu žogi atradās vietām uz paša upes krasta. Seržants Krū-

miņš izskaidroja vēl reiz saviem zēniem viņu uzdevumu un tad

līda klusu, uz apzīmētam pozicijām šaipus upes krasta. Nolīda

līdz pozicijām, ar lāpstiņām ierakās, lai būtu aizsargs no ienaid-

nieka lodēm, jo neveiksmes gadījumā centrālai grupai vajadzētu
izturēt visu ienaidnieka uguni un ar sevi aizsegt biedriem at-

kāpšanos. Viss klusu, bet daļa vāciešu tomēr nomodā; tie drāšu

žogus taisa, sadzirdams lēns troksnis. Ari dzirdamas sarunas,

kas liecina, ka otrā pusē dzīvība. „lerokamies un gaidām, stā-

stā seržants Krūmiņš, — zinājām ari to, ka pret tiltu atrodas

ložmetējs un skaidri bij zināms, ka uzbrukumam sākoties vā-

cieši atklās uguni uz tiltu ar ložmetēju. Bij garlaicīgi gaidīt,
bet jāgaida bij. Domās pārskatīju visus celiņus un lejiņas, kā

arī grāvjus, pa kuriem mēs varēsim atkāpties, kad uzbrukumam

būs beigas ... No domām mani iztraucēja rokas granātas sprā-

dziens labajā pusē, vēl daži šāvieni un atskan skaļšs urrā sau-

ciens — mūsējie metas vācu tranšejās. Pēc nedaudz mirkļiem
ienaidnieks sakauts. Strēlnieki atgriežas ar trofejām: 1 ložmetēju
un 34 gūstekņiem. Mums tikai trīsi ievainoti. Tā ar veiklu ma-

nevri mēs guvām labus panākumus.
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SATIKŠANĀS AR IENAIDNIEKU.

Volontieram Niedrīšam neatļāva nest ieroci un cīnīties līdzi

citiem biedriem. Viņa uzdevums bij — kaujās, pa satiksmes

ceļiem, piegādāt lodes un citu šaujamo materiālu. Visu dienu

jaunais strēlnieks nesa lodes un domāja, kā izdarīt kādu varoņ-

darbu ...

Viņš bij stipri neapmierināts ar savu stāvokli: gribējās šau-

tenes cīņas.

Kad pasniedza biedriem lodes, piebilda: „Šauj ari uz manu

laimi" un želi noskatījās, ka no rokas rokā tika ķertas lodes

un gāja darbā.

Visu dienu tā staigādams pa pirmiem ierakumiem, viņš bij

noskatījies visas kara briesmas, garā izkarojies, bet apmierinā-

juma tomēr nebij.

Ka tikt cīņā, kā tikties ar ienaidnieku vaigu vaiga? — ši

doma neatstāja viņu.

Viņš jau redzēja garā savus biedrus, — kuriem viņš pie-
nesa lodes, ar kaujas ordeņiem pie krūtīm; priecājās par tiem

un skuma par savu likteni. Viņš redzēja smagos upurus apkārt,

baigā sajūta spieda viņu, ejot gar līķiem, un dusmas un naids

vel vairāk uzliesmoja sirdī pret ienaidnieku.

Augu dienu bij strādājis jaunais strēlnieks un gājis starp
dzīviem un kritušiem, bet pievakarē viņš tomēr satikās vaigu

vaigā ar —
ienaidnieku ...

Nāca viņš kautkur nomaļus ar savu nastu mūsu ieņemtā

līnijā. Satiksmes ejas likumā, kā no zemes izaudzis, viņa priekšā

stāvēja liels milzenis
—

vācietis. Abi ienaidnieki stāvēja viens

pret otru — viens liels, bruņots, zvērojošu, izmisuma pilnuskatu,

otrs — mazs, bez ieroča, noguris un mierīgs. Izkrīt nasta strēl-

niekam no rokām, roka instinktivi grābj spīdošo asmeni pie
ienaidnieka ieroča. Laimīgs ķēriens un ierocis paliek viņa rokā.

Apmulsis stāv lielais milzis viņa priekšā un, nāves briesmās iz-

biedētās, acis urbjās mazā pretiniekā. Mazais nezaudēdams ap-

ķērību, tāpat instinktivi kā ieguvis, izlieto ieroci un milzis guļ

viņam pie kājām.
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Ja viņš pārnākot viens pats, to stāstītu un rādītu šauteni,
neviens viņa stāstam neticētu, bet šo sevišķo gadījumu redzēja
liecinieki.

Viņš satikās vaigu vaiga ar ienaidnieku uti viņa krūti rota

Jura krusts.
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KAPRĀĻA KONDRATA STĀSTS.

„Ar apbrīnojamu varonību cīnījās mūsu strēlnieki. Katra

rota izpelnījusies vairāk Jura krustus, virsnieki stādīti priekšā

apbalvošanai", — stāstīja man 1. Daugavgrīvas bataljona ka-

prālis Kondrāts, kad mēs, pec jūlija kaujām pastaigājamies pa ie-

ņemtām pozicijām. Kondrats jauns un varonīgs strēlnieks,, bijis

jūrnieks. Viņš bataljonā ieskatīts par vienu no pārdrošākiem

un nebēdīgākiem strēlniekiem. Kādreiz pat, kad vācietis ap-

šaudīja rezervi, — viņš par pārdrošībām dabūja stāvēt zem šau-

tenes. Šajā kaujā viņš dažādi izplosījies pa pašām pirmajām

līnijām visu kaujas laiku un beidzot, neievainots iznācis no kau-

jas. Vairākas reizes gan bijis apdullināts un vieglāki kontuzēts.

Pats viņš par visai drošu neatzīstas, — citi esot daudz drošāki

un varonīgāki, tikai, lodes viņu neķerot.

„Lūk tie ceļi —
rāda viņš, ~pa kuriem mēs gājām uzbrukumā.

Ar maz kritušiem mēs ienācām pirmās līnijās. Un viss tas lauks

vārījās elles ugunīs. Daudz tika ievainoti pašā kaujas sākumā,

bet dzīvie devās uz priekšu. Pulkstens 4 pec pusdienas. Guļam
visi ķēdē, nometušies slapjā pļavā. Jāiet. Kāds vecākais apakš-
virnieks uzsauc: ~Dosimies, izturēt līdz galam!" Visi pieceļa-
mies un skrējām uz ienaidnieku, cik ātri bij iespējams. Es biju

pie mūsu rotas komandiera, kā sakaru uzturētājs. Rotas koman-

diers gribēja skriet pa priekšu savai rotai, es viņu lūdzu to

nedarīt un atturēju, jo ja viņš kristu, mēs ciestu desmit reiz

vairāk; viņa dzīvība izglāb daudz mūsu dzīvības. Izraku rotas

komandierim bedrīti un no viņa nesu pavēles uz visām pusēm.

Mūsu dusmām un neprātam nebij robežu, kad pieskrējām

pie gluži veseliem drāšu aizžogojumiem; krievu artilērija tos

nebij iznīcinājusi. Ko bij darīt? Asaras sprāga acīs, sirds sāpēja,
— ar zobiem būtu pārkoduši drātis, ja tas būtu iespējams. Re-

dzēja rotas komandiers, ka ievainoti nokrīt viņa labākie strēl-

nieki. Izskrēja viņš atkal pašā priekšā,viņa seja pārvērtās, viņš
viss drebēja — tādu virsnieka žēlumu es nebiju redzējis. No

viņa skata sāpes un žēlums lija uz strēlniekiem mēs viens otram

nekā nevarējām palīdzēt, visi skatījāmies melnā nāves naktī.

Un artilērija grauj un lodes dzied un šausmīgs troksnis plēš
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visu gaisu. Dūmi ēd acis, trūkst elpas un visnesaprotamākais

cilvēkam top tas, ka vēl esi dzīvs, ka vari domāt, runāt. Un atkal

es lūdzu rotas komandieri taupīt savu dzīvību un tādā ziņā mūs

visus. Sākām abi ierakties, rokam abi slapjām galvām. Pienāca

kāda krievu rota ar saviem virsniekiem. Krievu virsnieks brīnījās,
ka mūsu virsnieks pats strādā kā vienkāršs kareivis — bet viņš

uz to negrieza vērību. Pēkšņi virsnieks iekliedzās
— no gaisa

krītošs, nespēcīgs šrapneļa gabaliņš ķēra viņa galvu. levaino-

jums tomēr nebij liels un virsnieks palika ierindā. Uznāca nakts.

Atkal apšaudīšanās, atkal ierakšanās. Visu 4. jūliju. Pa nakti

daži mūsu izlūki aizgāja līdz vācu drāšu aizžogojumiem, sakāva

vācu izlūkus un paši atgriezās atpakaļ. 5. jūlijā daži izlūki un

komandiers uzskrējām vācu kalniņā. Šausmas tur redzējām; vai-

dēja ievainoti vācieši, gulēja nosistie, mētājās saraustītas miesas

daļas, trūdu smaka nepanesama. Vācu vaktnieks skaļi svilpa.
Labā pusē redzējām resnu vācu virsnieku, kurš gribēja no mums

izbēgt, bet nepaguva —
nokrita lodes ķerts. leskrējām viņu

ierakumos, atradām divus ložmetējus. Tos sasitām, iznest ne-

varējām, jo vācieši mūs draudēja apiet no labā spārna.

Naktis negulējām, pa naktīm kāvās izlūki. Ceturtās kaujas
dienas rītā, vācietis no savām pozicijām sauca: „Kāpēc jūs šaujiet,
laižiet atpūsties?" Norunājām atpūsties un dažas stundas gulē-

jām saldā miegā. Pēcpusdienā, mūsu artilērija piepeži atkal sāka

klāt virsū viesuļa uguni. Šausmīgi, necilvēcīgi vaidi lauzās no

vācu ierakumiem. Vāciem pienāca pirmā līnijā palīgu spēki, gri-

bēja lausties uzbrukumā, bet drātis viņus visus apsita. Tika

spridzināts, sists un postīts —
cilvēka kaislībām nebij robežu.

Kā saniknots zvērs, dzelzs būdā, tas plosījās un plētās plašumā.
Šī ciņa pierādīja, ka mēs esam daudz stiprāki par vāciešiem,

neskatoties uz viņu ārkārtīgi labiem apcietinājumiem, šī ciņa

pierādīja, ka vācietis mūsu frontē nevar būt cīņas iniciators."
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DIŽKAREIVJA VANAGA STĀSTS.

Tas bij varonīgs VII. Bauskas bataljona strēlnieks. Par

bataljona 21. jūnija kauju viņš stāstīja: „Gandrīz pēc četru mē-

nešu pavadīšanas poziciju karā, dabūjām dzirdēt, ka nu reiz

pienākusi kārta arī mūsu bataljonam pierādīt savu veiklību. At-

razdamies mazā atpūtā, apmēram viena gājiena attālumā no pir-
mām līnijām, un jutām no „zaldātu avīzēm" par priekšā stāvošo

pārmaiņu. Paši arī vērojām pārmaiņu no tam, ka vairs neizveda

uz nodarbošanos, kas citādi bij tik parasta lieta. Pēc pāris nedē-

ļām nojautām, ka patiesi kas būs, jo kādā vakarā vienu mūsu rotu

nokomandēja uz izlūkošanu. Biedrus atpakaļ sagaidot, dabujām
zināt skaidri par vietu un apstākļiem. Atlika tikai gaidīt „silto

apsveikšanos" ar vācieti.

Kaujas priekšvakarā tikām sapulcēti laukumā, atpūtas vietā,

un gaidījām savu bataljona komandieri. Drīz viņš ieradās. Braši

apsveikdami viņa ierašanos, ar nepacieetību gaidījām jauno „pri-
kazu".

— Izdalīja dažus Jura krustus un medaļus par agrākiem

nopelniem izlūkošanā, — komandiers novēlēja mums sekot mūsu

apbalvoto biedru priekšzīmei un izteica sirsnīgu vēlēšanos tuvākā

nākotnē redzēt mūsu starpā vairumu Jura kavalieru. Tāļāk pāris

dedzīgos vārdos viņš aizrādīja uz mūsu nozīmi un paskaidroja

priekšā stāvošo uzdevumu. Palaižoties uz saviem rotas vado-

ņiem, kuri mums bij īsti varoņi un kuriem mēs vienmēr ar sirdi

uzticējāmies, — bijām pārliecināti, ka mēs doto uzdevumu veik-

sim. Noturējām aizlūgumu un dziesmām skanot devāmies ceļā.
Pēc dažu stundu gājiena ieradāmies noliktā rajonā. Lienam,

cik iespējams, klusu, jo zinām, ka mazākais troksnīts var pa-

darīt ienaidnieku uzmanīgu. Tikai priekš pusstundas beigusies

mūsu viesuļa uguns un ienaidnieks nesaprašanā, kas būs? Tā-

pēc uzmanība un klusums no svara; mazākā neapdomība var visu

plānu izjaukt. leņēmuši norādītās vietas, nogaidījām vēl dziļāku

tumsu, — kādu spēj dot vasaras nakts, — un pārbaudījām vēlreiz

priekšā stāvošo kaujas lauku. lenaidnieka līnija ietīta vieglā

miglā, tikai priekšā, mežmalā, manāmi aplausti koki. Klusums,

vasaras nakts klusums. Retumis uzšaujas gaisā liesmojoša vācu

raķete un apgaismo katru sīkāko priekšmetu uz zemes. Sāk



140

strādāt atkal mūsu artilērija, — tas zignāls, ka sākas uzbru-

kums. Pārlienam uzmanīgi savus ierakumus un izkllstam ķēde.
Pa priekšu izsūtam izlūkus, kuru uzdevums — iztīrīt ceļu
no drātīm. Uz pirmo zignālu mūsu ķēde, pa daļām, paskrien
uz priekšu un ieņem izdevīgāku stāvokli. Pļava slapja, staigna,

noaugusi ar garu zāli; vietām grimstam muklājā līdz ceļiem. No-

nākam pļavas vidū, — tur pirmais šķērslis: senāk pļavā bij ielie-

cies meža stūris, tagad nocirsts un koki sagāsti krustiem šķēr-

sām, ar asiem zariem uz mūsu pusi, tā kā pāri tikt var ar

lielām grūtībām. Liekas, vācietis mūs pamanījis, — mūsu aiz-

mugurē sāk krist šrapneļi, bet mēs jau esam pusceļā. Pārvarēts

pirmais šķērslis, —
nonākam drāšu joslā. Ko vel nav veikusi

mūsu viesuļa uguns, tas jāsagriež ar šķērēm. Drātis resnas,

gariem dzeloņiem, mieti cilvēka augumā un pieplti tik bieži,
ka putnam nāktos grūti izlīst. Bez tam nāk otrā drāts līnija

jeb drāts tikls, piestiprināts pie pēdu gariem mietiņiem; tur

virsū sapinoties, klūp un sadursta ceļus un rokas uz dzeloņiem.
Lai gan mēs ejam zem mūsu artilērijas aizsardzības (tā sit pa

ienaidnieka pirmo līniju), tomēr esam jau pamanīti un tiekam

apšaudīti no ierakumiem, kuri tikai vēl soļus piecdesmit atstatu,

bet kuros ienaidnieks vēl izmisis turas, nojauzdams kritisko stā-

vokli. Esam jau daži piezagušies pie vaļņa malas un apmētājam
ienaidnieku ar rokas granātām. Mums seko daži biedri, kuri

vieglāk ievainoti un, meklēdami paslēptuvi, pūlas paši sevi pār-

siet, lai ātrāk apturētu asins noplūšanu. lenaidnieks vēl grib

mūs apturēt ar pastiprinātu šauteņu uguni un rokas granātām,
kuras plīst aiz mums ar apdullinošu troksni.

— Atskan, kā

zvēra rēciens, vispārējs „urrā"! — un visi, kā uz zināmu mā-

jienu trakā uztraukumā, uzlec uz vaļņa. Sajūsmā aizraudamies,

ka vācietis salausts, — dodas tāļāk purvainā, ar kokiem krūstām

šķērsām piešķiestā meža. Tulli tiek padots sarkans uguns zignāls

par zīmi kā pirmā līnija ieņemta. Artilērija jau sāk strādāt pa

nākošo rajonu.

Visapkārt šausmīgs troksnis. No raķetu gaismas apmulst
acis un uz priekšu ejot nekā nav iespējams redzēt; brīžam uz-

skrieni kokam virsū, brīžiem iegāzies peldus muklājā. Beidzot

uzduramies uz vācu „blokhaužiem", kur mūs saņēma ar jaunu

pretestību. Bet kad iesūtījām ar rokas granātām pāris „siltu

sveicienu", vācieši saprata, ka ir ielenkti un daži desmiti, padevās

gūstā. Vācieši, redzams, nebij gaidījuši mūsu ~vizīti", jo dažus

saņēmām vienos krekliņos, kā no ~migas" cēlušos. Pulkstens

varēja būt pusviens nakti. Visas maliņas uzmanīgi izmeklējuši,

uzgājām pat dažus uz griestiem noslēpušos. Kad gūstekņi visi
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bij nogādāti uz mūsu fronti, sekojām saviem biedriem, kuri jau
sāka ierakties otrās līnijas priekša. Svīda jau gaismiņa. Tā kā

mūsu „ķīlis" bij samērā diezgan šaurs, tikko priekš viena ba-

taljona, vāciešiem bij iespējams mūs apšaudīt no trim pusēm.

Labajā pusē mums atradās staignājs, kurš, pastāvošā lietus laik-

meta dēļ, bij kļuvis nepārejams. Kreisā puse netika sturmēta,

tikai kādas rotas apsargāja mūsu spārnu. Ap rīta pusi „vācietis"

galīgi apklusa un tā izturējās līdz pulksten septiņiem. Drudžaini

ierakāmies un tikai retumis apšaudījāmies ar ložmetēju.

Rita klusums nevilkās ilgi. Kaut kur tālu vācu aizmugurē kaut

kas ierūcās, tad sāka švīkstēt skaļais rīta gaiss un pec nedaudz

zekundēm stenēdams nokrita smagais lādiņš; kā aizsmacis milzu

zvērs, ierēcās un pārplīsa. Pec tam nāca otrs, trešs ... Sapratām,
ka ienaidnieks mūs apņēmies apstrādāt ar „čemodaniem". —

Visi

jūt savādu nemieru ,tuvas briesmas. Skaidri redzams, ka glābšanās
te nav. Sit ienaidnieka „smagie" pa mūsu atiešanas ceļiem —-

no spārniem draud apiešana. Paliek viens vienīgs ceļš muklājs-

purvs. Paņēmām uz savām rokām, kā svētu nastu, ievainotos

biedrus, paņemam ložmetējus un uz dzīvību un nāvi liekamies

iekšā muklājā. Kā saniknots tīģeris plosās bataljons, apspiests

rūgtums žņaudz krūtis un nekad vēl nejusts naids pleš sirdi;

katrs strēlnieks ar savām divām stiprām rokām būtu gatavs

saplēst ienaidnieku.

Saplosītām drēbēm, dubļaini, asiņaini atmodamies no lielās

kaujas. „Vidjte, kak užasno"! teica komandiers krievu virsniekiem.

Savu uzdevumu izpildījām labāki, ka to kāds bij domājis,
lai gan bij daži zaudējumi."





SKICES UN TĒLOJUMI

NO STRĒLNIEKU DZĪVES.





MANS BIEDRIS.

Kazarmēs un pagalmā vel plūda „Llgo dziesmas", kad mēs

tās atstājām. Pirms iešanas mans biedris vēl reiz apskatīja,

pārlasīja dabūtās Jāņu sveicienu kartes, tad ieslēdza vienkāršā

koka kastē zem nārām.

~Nu varam iet", teica viņš un paņēma mani pie rokas.

Visu vakaru es viņa sejā lasīju skumjas. Ja viņa lūpas ga-

vilēja līdzi „Llgo dziesmai", tad acis raudzījās tālē un viņās

mirdzēja pagātnes atmiņas.

Gājām uz laivu piestātni. Arvien klusākas un tālākas palika

dziesmas; pēdējais ~llgo, līgo!" kā ardievas atsitās sirdi.

Pēc lietainas pēcpusdienas, vakars atmetās jauks; smaržoja
Mētraines bagātie zaļumi, klusēja igauņu galvas pilsēta. Šur tur

pa ceļam pasitās pa kājām paklīdis suns, melns kaķis pārkuņoja

pār ielu, aiz sētas j asminu krūmā pamirdzēja meitenes acis.

Viegls miglas audums sedza Mētru, miglā plunčojās laivas un

priekšā trīcēja liriskais tenors.

Laivinieks atgrūda laivu no steķiem, mēs devāmies ceļā pret

strāvu. Šaipus pirmās kuģīšu piestātnes krastmalā stāv iemīļotais
studentu krodziņš „Kvisental", ar netāļo, tagad slēgto ,alus brūzi;
tie liecina par pagājušo dienu jautrībām. Tagad tur galdi jau sāk

sūnot un sarkanās magones krodziņa priekšā bālē. Krogus

mamma skumst un galvu liecot klusu piebilst: „reiz bija". Tikai

rets, rets Mētras braucējs pietura laivu un nogaršo pašdarināto

alu, vai par dārgu naudu nopērk iz pagraba smiltīm izraktu kādu

portvīna pudeli. Šaipus visiem tiem bijušiem un esošiem pasaules

jaukumiem mēs piebraucām laivu krastā. Kā seno labo dienu

atmiņās, pie Kvisentala mirdzēja Jāņugunis un skanēja ap-

spiestas balsis, - tur pie pagātnes drupām, pie ~apgāsta trauka",

kada kompānija gaidīja uzlēcošo Jāņu rīta sauli.

Pa mitro, ziedošo pļavu aizgājām līdz bērzu puduram. Mūsu

strēlnieku tērpiem mitrums nekaitēja, — nolaidāmies zālē. Apkārt

mirdzēja Jāņtārpiņu fosfora uguntiņas, smaržoja bērzi un ziedošā

pļava.
Mans biedris klusēja, es šo, to domāju. Man prata naca

pagājušās Jāņu naktis, ar neskaitāmām Jāņugunīm, un jautrie
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pulciņi ~Līgo-kalniņos". Tagad viss tas zudis, uz laiku zudušas

un apdzēstas Jāņugunis, dažs „Llgo-kalniņš" izpostīts, dažs aiz-

mirsts, atstāts. Varbūt tur skumjās noiet līgava un klusībā raida

lūgšanas pret zvaigžņotām debesīm; sakšā satinusēs noiet veca

māte un neskaidrībā par to, kas noticis, iet mājās no „Līgo-kal-

niņa", kurš citreiz bij mīļš ,dzīvs, —
bet tagad kā aizliegta sle-

pena vieta baida un rada tumšus baigus sapņus. Ir brīži, kad

cilvēkam vismīļākais top baigs un nesaprotams, ir brīži, kad cil-

vēkam uznāk bailes no visdārgākā aizgājēja; kā tumša plaisa stāv

paralēle starp dzīvo un mirušo — tā neizprotama cilvēka dvēselei.

„Kur tu pavadīji pagājušos Jāņus?" beidzot noteikti jautāju
savam biedrim.

„Oalicijā, kaujas laukā, — zem klajas debess, izlūkošanā; —

bet pirms tam Zilā kalnā, — teica mans biedris un atdzīvojās.

Četrus gadus no vietas es līgoju leģendas tītā Zilā kalnā; četrus

gadus, lai biju kur būdams, vai Krievijas rezidencēs, vai Vidzemes

nomalēs — braucu uz Zilo kalnu. Man liekas, ka Latvijas „Līgo-
svētki" sevišķi saistīti ar Zilo kalnu, ar to vietu, kur mītu' pa-

saulē dus tautas varoņa gars; ar Zilo kalnu, no kura vienas puses

redzams Burtnieku ezera zilgani-bālais plankums, no otras — Rau-

nas, pils, no trešās
—

Valmiera. Domājot par Zilo kalnu, - man

nāk prātā Latvija un viss tās redzamais un neredzamais skaistums.

Un nelīgo vairs šogad Zilā kalnā — mazākais ,man par to nekas

nav zināms, — apputējuši, uz laiku, ir ceļi, kas veda uz to, pa-

likušas tikai atmiņas. Kā arī es tagad gribētu tur būt, klausīties

veco gobu šalkās, skatīt brīnumā uzplaukstošo papardes dimant-

ziedu! Glauž zilā migla Ziio kalnu un Latvijas lauki klusībā

gaida atplaukstam brīnumziedu. Senāk bij vienalga, kur dzīvoji —

kad tīkas — varēji atgriesties mājās. Un kad pēc svešniecības

ceiļem noliki galvu un atdusējies dzimtenes kalnā, — tad sajuti,
ka esi latvietis, ka svešas pilsētas un svešie ļaudis tev vienmēr

paliks sveši; savu dzimto no sirds tu neizrausi, neapraksi svešu

zemju svešos skaistumos. Un tagad mēs jūtamies jo vairāk lat-

vieši. Es nerunāju par tiem, kuri Latvijā mūžu nodzīvojuši,
kuri saauguši ar savu zemi — par tiem nav ko šaubīties, tie

latvieši. Es domāju mūsu kosmopolitus, kuri gadiem ilgi minuši

svešu pilsētu bruģi, kuri aklimatizējušies un, šiķtās, pa drusciņai
izmetuši iz savas sirds Latvijas lauku zaļumu; kuri filozofiju

dogmām un svešām skaņām atdevuši savu dvēseli; es domāju

par latviešu inteliģenci un gara aristokrātiem, kuri audzēti svešās

plantācijās — arī tie ir tagad latvieši. Es nedomāju vienīgi par

tiem, kuri Latvijā dzīvodami nebij latvieši, — tie ir visnedrošākais

un neglābjamākais elements, -
tie svaidīsies kā prasīs laiks, to
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nacionālā apziņa nomirusi pašā sākumā. Kad ienaidnieka pulki

nāca iekšā Latvija, kad dibinājās tie pulki, kuros runā latviešu

valodu, — es jutu, ka latviešiem tagad tiešām jābūt latviešiem

un jāzin, kas viņiem dārgs un svēts."

Bet, draugs mīļais, vai tad visi latviešu inteliģenti un gara

aristokrāti ir mūsu bataljonos? Vai latviešu inteliģence, vārda

plašākā nozīmē, nav skeptiķe līdz pēdējai dienai?! Kad sveštau

tlbnieks aizgrābtībā apcerē mūsu ieņemto stāvokli šinī karā, —

vai latviešu inteliģents nesaka, ka mēs vēlāk nožēlosim savu vē-

stures darbu, savus bataljonus?"

„Tas skepticisms uz vilšanās pamata audzis, tas prāta skep-

ticisms, bet jūtās skepticisma nav; latvietis tagad jūt savas ze-

mes dārgumus. Pec visa spriežot, latviešam tagad jābūt ar savu

sirdi apzinīgam, pārliecinātam, aktivām karotājam. Kas nekaro ,tas

tomēr atzīst mūs, un Latvija viņam mīļa.
Prasi tiem pelēkiem tūkstošiem, kuri šo nakti pavada pie

Daugavas, ko viņi jut šajā nakti, — viņi, kuri senāk līgoja savās

mājās, tagad kopa saplūduši? Viņi, jūt vienu: tagad jākaro!"

„Ak Dievs! un tikai to šajā nakti? Kur tad paliek personīgā

dzīve!?"

„Kareivjam nevar būt personīgas dzīves. Atmiņas un per-

sonīgā dzīve ir kā rūgts sapnis, no kura atmostoties gribas teikt:

„paldies dievam, pārgāja!" Nav personīgās dzīves kazarmēs, nav

pozicijās. Te pati daba nāk palīgā, nocietina. Citādi būtu sāpes

un šaubas. Liekas itkā būtu personīga dzīve, bet tas tikai

garāmskrējošs stāriņš, — no cietā kareivja loka tu neaiziesi, ie-

kams būsi brīvs. Nav personīgas dzīves!"

„Bet mīlestība?"

„Neiespējama lieta! Mīlai līdzi nāk bezmiega naktis, sapņo-

šana ar vaļā acīm. Mīlai lielas prasības. Bet kur tas kareivja
dzīvē iespējams. Dienā pieguris — vakarā nokrīt, kur pagadās

un guli. Bez šaubām, mīlestība apslēpta eksistē, — kura katra

jūta mūsos pastāv, bet tā nav radošā, dzīvā, intensīvā jūta, bet

gan sastingusi, statiskā. Vai tu domā, ka mūsu jautrības vakaros,

ballēs, kad strēlnieks dejo ar ielūgto meiteni, viņš var mīlestību

baudīt visā viņas pilnībā, vai viņš pieder sev, savai personīgai

dzīvei? Nē, strēlnieku ballē, caur „haki" krāsā tērptā kavaliera

jautrību izskan akordi no tās ārijas, kura viņam priekšā izpil-

dāma; strēlnieks, kurš ne rītu, parīt atradīsies kaujas laukā —

neapskurbst valša virpulī, vistrakākā kadriļā.
Strēlniekam nav personīgas dzīves! Mums itnekā nedrīkst būt

žēl, un par mums raudāt ari nevienam nevajaga; — tas darbs,

kuru mēs darām, pats visu izlīdzinās. Lai saka kāds, ko grib, —
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es jutu, ka mūsu darbs ir jauna ieskaņa, jauna dziesma pār dzim-

tenes gruvekjiem. Bez nozīmes viņš nepaliks, gan ieliesies kaut

kādās formās; tie uguns burti tautas granītā nezudīs."

Rita debessmalai vaigi sarka, pa pļavu un upi ka balta lena

sieva migla pastaigājās, — mēs lēni iramies mājup.

Bija saulains rīts, kad iegājām kazarmēs. Sarkanā māja gu-

lēja. Man gulēt netikās .. . Ilgi es vēl staigāju pa kluso pilsētu

un pārdomāju mana biedra vārdus.

Metraine, 26. jūnija 1916. g.
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MĀJĪŅA DAUGAVAS KRASTĀ.

Kā nogurusi, pakritusi nabadze ceļmalā, viņa stāvēja atspie-
dusies Daugavas krastā. Pussagruvušais pelēkais lubiņu jumts

bij vietums sapostīts; no citām ēkām skatījās uz lielceļu tikai

kaili mūra stāvi. Kā pelēks liktenis bija mājiņa Daugavas krastā

un radīja baigas domas, kā aizliegta vieta, kurai ar līkumu jāiet

garām. Saules tveicē es gāju pa putekļaino lielceļu un mans

skats krita uz mājiņu ar pelēko lubiņu jumtu.
Divas sudrabotas kaijas pacēlās aiz mājiņas, virs Daugavas

un aizsteidzās uz jūras pusi. Pamirdzēja saulē divas dzīvības un

pazuda.
Un atkal mājiņa palika klusa un vientuļa, ka atstata vieta,

kurai jāiet garām ar līkumu.

— ~Te pie šī krasta bēdīgā, velk mani nezināmi spēki" —

man skanēja ausīs pa putekļaino lielceļu ejot, un es nogriezos uz

mājiņas pusi.
Pa lielceļu jāja un gāja kareivji, un mājiņa ar pelēko

lubiņu jumtu klusi raudzījās uz kareivjiem, ar saulē vizošiem,

spožiem ieročiem plecos.
Pa aizaugušo lauku ežiņu, es gāju uz mājiņas pusi un pie-

nācis brīnējos kā te dzīvo cilvēki.

Veca māmiņa ar meiteni dzīvoja mājiņā, un suns kā pūkains

kamols, saritinājies gulēja pagalmā. Pa celiņiem tēkāja ceku-

kulaina vistiņa ar gailīti, palievenī pieticīgi rukšēja sivēns un

pašā Daugavas malā, striķī piesieta zālītē ganījās raibaļa. Pie

mājiņas bija vēl nenopostīts augļu dārzs un ķirši bija pilni ogu.

Meitene sēdēja vecā ķiršu kokā un šķina brūnās ogas. Meite-

ne bij ģērbusies rozā kleitiņā un vaigi viņai bij sārti, ka ienā-

kušās ķiršogas.
Man bija neveikli par savu ierašanos un es izdomāju, ka

nāku ogas pirkt.
Neesot vel salasītas, teica meitene

— jo tikko bijuši divi krie-

vu kareivji un nopirkuši visas salasītās ogas.

— Nekas, es palīdzēšu — un saku sniegties gar pazarēm.

Meitene meta ogas skala kurvītī un paretums arī mute, un lu-

pas viņai kļuva sarkani-brunas no plūstošas ķiršu sulas.



150

Mēs nemanot pielasījām pilnu kurvīti, un meitene man ap-

rēķināja stopu ķiršogu par sešdesmit kapeikām.
Pa tam pienāca māte un teica, ka no latviešu kareivjiem

nevajagot naudu ņemt, —
bet es jau biju samaksājis un mierināju

māti, ka man naudas diezgan.

„Ta vis nav, mums ir jāpabalsta savi strēlnieki" — paskai-

droja māte.

Viņa bija ļoti laimīga, ka gadījies kareivis, ar kuru var

sarunāties.

„Te jau viņi gāja pāri — vai ziema, vai vasara un visi krievi

un krievi. Reizums palika pa nakti pie mums. Ar ko varējām,

pacienājām, — lai nu vai kā, viņi tomēr mūsu zemē karo. Daži

bija gan bezkaunīgi, aiznesa mums divas vistiņas. Nu, bet dievs

ar viņiem. Tikai tagad, pēdējā laikā gadās pa retums, ka latviešu

strēlnieki pie mums ienāk. Nu, tie jau ir kā ciemiņi, ko tur —

savi zaldātiņi."

Ar galvas lakata stari viņa izslauka acis un lapu kaktiņus

un runātāļāk; var redzēt, ka viņa grib izrunāties.

~Anniņa pārvalda krievu valodu un var ar tiem krieviem

sarunāties, bet es kā mēma. Kad karš sākās un tie

kautiņi te aizvienu tuvojās, iznāca pavēle, ka visiem no šiem ap-

vidiem jābrauc projām — un aizbrauca" ari visi vīriešu cilvēki un

jaunākas sievietes. Man virs ir miris un dēli karā no paša
kara sākuma. Paldies dievam ir gan dzīvi un tagad taisoties

pārnākt uz mūsu bataljoniem. Pirms kara mans vecākais dēls

šo mājiņu iepirka un es nodomāju: neiešu vis projām. Aiziet

pasaulē ir viegli, bet kas zina, kā ar to pārnākšanu. Un pamet
nu visu, ko esi kopis un strādājis. Kad te nu tās jukas sākās

un „šis" bija jau pie Ķekavas, — tad pa šiem cejiem gāja bēgļu
rindas. Kur viņas stiepās un kur viņas beidzās

— dieviņš
to zin, bet gāja un brauca te bez gala. Tad es nolēmu: es ar

savu meiteni, palikšu, lai nāk, kas nākdams. Ja jāmirst, mirsim

uz savas zemes. Atdevu radiniekam — kurš aizbrauca tāļāk uz

Vidzemi
— daļu no saviem lopiem un inventāra, — te jau bija

bīstami atstāt, — un mēs pašas ar mazumiņu palikām. Nāca tās

bumbas pāri un postīja mūsu mājiņu. Nodedza dažas ēkas, lūk,

sienas vien palikušas, — nosita mums vienu govi un vienu si-

vēnu. Bet kā nebūt līdz šim tomēr pārcietām".

Anniņa meta domīgi ķiršogas mutē un pate aizvien sārtāka

kļuva. Raibaļa paēdusi gremoja un pār izpostīto māju gulēja

dziļš klusums.

~Anniņ, ej iekur plītē uguni, jāpamielo ciemiņš!"
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Es atrunājos, ka steidzos, jo man vel šovakar vajadzēja

nokļūt mūsu pirmā bataljona stabā.

— Nekas, gan paspēšot, tā nevarot palaist tik retu viesi
—

teica māte un vedināja mani istabā.

Uz maziem, puķotu aizkaru ierāmētiem lodziņiem ziedēja

smagi nokārušās fuksijas. Istabām bija balti noberstas dēļu grī-
das. Gar sienām un pie galda stāvēja balti ašķu krēsli. Pirmā

istaba bij kā ēdamistaba domāta, bet tur atradās ari mātes

gulta. Otrā istaba — bija Anniņas. Uz grīdas bij izvilktas, no lu-

patām austas, tīras grīdsegas; istabas stūri — baltu segu pār-
klāta gulta; uz logiem rozes un mirtes

—
istabas vienā galā liels

oleandrs. Un likās man, ka tieši no šim mirtēm un oleandra

meitene negribēja šķirties.
Pie galda mēs vēl daudz runājām par briesmīgiem kariem

un cilvēku dzīvi. Es mierināju, ka pāries kari, atgriezīsies tie,
kas aiztrauca bēgļu ceļos un dzīve pamazām ieies pareizā gultnē.

— Tā jau nu gan ir —
teica māte: tas karš ir kā pārplū-

dusi upe pavasari, bet pāriet pali — un upe rit savu pareizo

ceļu tāļāk; tikai kādreiz krasti izmainās un upe mazliet novirza

savu gultni. Bet tad nav vairs trakojošo pavasara palu, kas kra-

stiem pāri plūst un aiznes visu, kas ceļā gadās."

Maz runāja Anniņa, viņas domas kavējās kautkur tāļu.

— Nu, es jau redzu, ka jūs steidzaties — un saulīte ir jau

jūrā, —
atvadoties teica māte.

Anniņa nāca gabaliņu mani pavadīt.

— Kad gājām gar palieveni —
sivēns čamdīja sulīgās runkuļu

lapas un pieticīgi rukšēja, vistiņas bij aizgājušas pie miera, suns

laipni luncinājās. No Daugavas nāca vakara migla.

— Sakiet, vai drīz pāries karš — jautāja man Anniņa un viņas
bērna sejiņa kļuva gluži nopietna.

—
Grūti pateikt! Jums vientulīgi un garlaicīgi gaidīt kara

beigas?

Anniņa nodūra galvu un klusēja.

Ap pussagrauto pelēko mājiņu satinās vakara krēsla. Es

gāju pa aizaugušiem tīrumiem atpakaļ uz lielceļu, kur dzīvība

nerimst ne dienā ne nakti.

Veļu es nonācu mUsu štābā un paliku nomodā līdz ritam.
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KĀ NOMIRST.

„Savada tauta — latvieši," teica lielajā ciiias diena krievu

virsnieks.

„Tik grūti ievainots un neviena vaidiena."

Ja, tiešām varonīgi nomirst un varonīgi pārcieš ievainojumus.

Redzot ievainotos, no cīņas iznākot, tā savādi top dvēselē

par šiem lieliem cilvēkiem, kuri tik vienaldzīgi pret nāvi,
kuri tik klusu cieš savas sāpes.

Mums pirmā ārsta palīdzības sniegšana bij ļoti laba — ve-

cākais ārsts strādāja pašā pirmā līnijā, mazā blindaža, visu kau-

jas laiku un sniedza palīdzību cietušiem dienu un nakti.

Ja lielgabala lādiņš kristu tieši uz blindāžas, apsistu visus.

Bij jādzīvo cerībā ka neķers.

Uz blindāžas cīņas viesulī plivinājās sarkans krusts, bet vācu

granātas sprāga visapkārt. Pašreiz ārsts pārsēja nomazgātu, iztī-

rītu strēlnieka brūci — blindāžas priekšā krita granāta, iesita

smiltis un drimus blindāžā, apdzēsa uguni — notraipīja nomaz-

gāto brūci. Darbs jāpārstrādā. Priekšā gaida jauni ievainotie,

nāk jaunas lodes...

lenāk blindāžā strēlnieks ar norautu labo roku augšpus el-

koņa. Viņš ne raud, ne vaimanā, bet rūgti piebilst: ~Ak, ne-

laime
—

visu mūžu kroplis."

Kāds cits ar pāršautām abām kājām, bez nešanas, pats ie-

rāpjas blindāžā un neizdod nevienu noputu, vaidu.

Kāds cits ienāk gandrīz vai dancodams: ~Man ar, daktera

kungs, laikam ķēra..." Aprauga ievainojumu: miesā izrauts liels

gabals.

Tur nomirst pēc operācijas strēlnieks, bez žēlošanās, bez

sūdzēšanās. Jautā viņam —
vai nav kas ko teikt?

„Nē" — atbild klusu dziestošā sirds.

„Nav šeit kam ko teikt" — un iemieg varoņa miegā.

Svēti viņi nomirst, šie lielie varoņi. Kas spēs izpirkt viņu
nāvi? Vai dzimtenes zeme, kuras katra pēda asinīm slacļta.

Jā, dzimtenes zeme, dārga tu savai tautai!
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Blindāžā darbs turpinās, pie durvīm un priekšiņā guļ

grūti ievainotie; piecus soļus no tiem, aiz grāvja — svaigi brāļu

kapi.
Pusdienas tveicē ļoti slāpst grūti ievainotiem. Kur ūdeni

ņemt, —
visas tīrās bedres izdzertas, granātām aizbērtas.

—

Aiz ierakumu grāvja, pļaviņā granātu izraktās bedrēs ūdens

nostājies — no turienes jāņem palīgs slāpstošiem.

Jauniņš zēns, savvaļnieks, reālskolas otrās klases skolnieks,
neskatoties uz to, ka pļaviņā nemitīgi sprāgst granātas un izrok

jaunas dobes, paķer lielu krūzi un skrien pēc ūdens. Viņu

negrib laist, bet pēc nedaudz mirkļiem zēns jau atgriežas ar

pilnu ūdens krūzi un noslāpušie ievainotie dzesē slāpes.
Dienu nav iespējams iznest grūti ievainotos, jo visus ceļus

apšauda*; aizmugurē sprāgst gandrīz vairāk granātas kā priek-

šējās pozicijās. —- Jāgaida vakars un nakts.

Jaunais savvaļnieks-zēns noskatās uz gulošiem pārsietiem ie-

vainotiem, saskaita tos un teciņus aizskrien pa satiksmes grāvjiem

11/ tuvāko rezervi, kur atrodas otrs mūsu pārsienamais punkts.
Tur viņš lūdz ārstu, lai sūta nesējus ar nestuvēm Uz pirmo

pārsienamo punktu.
Ārsts pavel rezerve stāvošiem krieviem iet ar nestuvēm un

zēns teciņus tek pa priekšu un ved uz pirmo pārsienamo punktu.
Pēc para stundām ievainotie laimīgi iznesti un drīz nokļūst

Rīgā.
Bet cīņa turpinās. Un daudzi nomirst klusu, ne vārda ne-

teikuši, bez vaidiem, bez nopūtām.
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CITA PASAULĒ.

Strauji zirgi mūs nes pa dubļainiem ceļiem. Mes jājām mek-

lēt mūsu 8. Valmieras bataljonu. Dubļi, šausmīgi dubļi — ceļš

līgojas kā rūgstoša abra, —
tas pēdējo lietaino dienu darbs. Pa-

krīt dubļos -uz ceļiem vezumnieka zirgs un iegrūž galvu līdz ausim

melna virumā. Kas te nav bruģēts, kas te nav taisīts, bet vai

tu, cilvēciņ, purvu uzvarēsi ! ? Vakaru pirms tam es piebraucu

pie šī rajona no otras puses; tur līmenis mazliet augstāks un rati

piecas verstis ripoja kā pa grīdu. Te apakšā tie paši dēļi, tās

pašas plankas — bet no kāda gaisa te radušies tie neizbrienamie

dubļi ? Neskatoties ne uz ko, mēs laižam zirgus pilnos rikšos,

lai ari dubļu pikas traipa seju kā lielpilsētas zalondāmai, ar skai-
stuma rimbuļiem". —

Vakars satumst. Mans pavadonis liekas

labi zinām ceļu, bet es šaubos par viņa kompetenci — jo te jau
tāds ceļu tikls, ka grūti orientēties un vienmēr pienāk klāt

pa jaunam ceļa izliekumam. Viņš valdas aizvien pa labi, bet mani

pievelk pa kreisi : „Dievs, svēti Latviju !", kura plūst pār pļavām,

pār purviem, pār meža galotnēm; — tur mūsējie, kaut kur mežā
—

tura vakarlūgšanu un tālu kara laukā lido tautas lūgšana.
Pavadonim taisnība; viņa nojauta pareiza — tur mežā vajag

būt mūsu mērķim. Paliek pilnīgi tumšs, — mēs pamudinām zir-

gus. Straujie lopiņi laiž stiepienos, bet tālu tā nevar; vairāk reizes

cepure ieķeras telefonu drātis; tā neiet, — kas zin, vēl pakārsies.
Nu vairs nav tālu

—
vēl pusverste ceļa.

Jau galā. Klusums mežā. Bāli spīd daži blindažu logi.

Sprauslo mūsu sajātie zirgi. Pienāk sargs un noprasa ~propusku".
Palaižu pavadoni ar zirgiem atpakaļ, eju uz štābu. Lietus mē-

teli satinies, uz dēļu lāvas sēž 8. bataljona komandiers pulkv. Fran-

cis. Parunājamies, saplpojam, iekožam vēlas vakariņas, un šķi-
ramies

— man vēl šonakt jātiek pirmā līnijā.
Man tagad jauns pavadonis — kāds bataljona virsnieks, mēs

ejam. Zeme gluži melna, pie tumšās debess zvaigznes balti

mirdz, — sevišķi Venus koķetē ar nakts melnumu. Pa satiksmes

grāvjiem iet nav iespējams, —
tie pusē pilni ar ūdeni ūn dubļiem;

jātausta? tāpat. Ejam un klūpam, bieži uzduramies uz sagā-

stiem, salaustiem kokiem; pavadonis jokodams stāsta, kā tie
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bērzi un priedes —

par tēvu zemi krituši. Aizvienu „šaubīgāki"

paliek ceļi. Uzdrāžamies drāšu aizžogojumiem. Griežamies pa

labi, it kā atpakaļ, — rādās priekšā klajš lauks. Nekas nekait,

tīri laba iešana, bet atkal drātis. Apstājamies un klusu sarunā-

jamies. Izšauj no mūsu puses. Nokrītam zālē un saucam, ka

savēji. Vāciets sāk laist raķetes; viena pēc otras peld gaisā bal-

tās, žilbinošās raķetes un visa pļava paliek uz mirkli gaiša. Vā-

cietis ari sāk šaut un lodes dzied pa zāli un sitas drātis un

kokos. Nu redzam skaidri, ka tur priekšā vācu drāšu žogi un

ierakumi. Mēs pa lielo tumsu nogriezušies sāņus un aizgājuši
kādu versti no tās vietas, kur vajadzēja tikt. Tā vilšanās mums

varēja dārgi maksāt un visai tai ~izlūkošanai" iznākt traģiskas

beigas, bet šoreiz izgājām sveikā.

Nacam atpakaļ, tikām uz pareiza ceļa.
Lidām pa pirmo apcietinājumu līniju, meklējam pirmās rotas

komandieri. Pazūd zvaigznes, līst lietus, — apkārt melna nakts.

Par kādu spraugu aizšļūc uz vācu pusi pulciņš mūsu izlūku, —

šis naktis labas izlūkošanai, tumsa ir viņu ierocis. Kad paspīd

raķete, tie nokrīt ūdeni un peldus šūpojas garā sulainā pieupes

grīsli. Tā viņi iet
— slapji, nosaluši, kaut trīsot zobs uz zoba

nestāv. Pie ierakumu vaļņa, caurmirkušos zābakos, modri stāv

rotas — naktis neviens neguļ, lai cik droši liekas, lai plosās ne-

gaiss, lai priekšā iziet drošie izlūki.

Prasām pēc komandiera virsi. Kristofora. Bet tur, jau no

tumsas bārgi sauc citkārt viņa mīlīgā balss : „Kas tur vaja-

dzīgs ?" Un balss ir sveša, savāda, aizsmakusi. leejam blindāžā,
aizdedzinām sveci. Kā pārvērties brašais rotas komandiers ! Vien-

mēr gluds noskuvies, tagad apaudzis ar melnu bārzdu. Jau
sestā diena, kamēr viņš ar savu rotu mirkst pirmā līnijā, jau vairāk

mēneši kamēr pozicijās — aizgājis no pasaules, no cilvēkiem. Uz

pleca divas mazas zvaigznītes, pie krūtīm zelta saule sidrabkronl

un kara skolas nozīme, —
tāds viņš te stāv. Un tur viņa rota, viņa

leģionāri stāv, līdz pusstilbiem ūdeni, un ir gatavi katru mirkli.

Auksts lietains vējš pūš līdz sirdij un miklains aukstums graužas

kaulos. ~Vai tad pats velns uzspēris tik nejauku vasaru ? diezgan

jau izsalsies rudeni un ziemā; tagad vēl nav tas laiks" — sūdzas

strēlnieki, bet vairāk ar itin nekā viņi nesaka. Kāds pat teica,
ka viņam visas tās Ēģiptes mocības stipri patīkot; kad palikšot

dzīvs, desmit reiz mīļāka būšot dzīve, kura vēl esot kā neizspē-

lēta simfonija. Ir tiesa, ka tādās reizēs dzīve mīļāka top; viņā

jūtam nesamaksājamas vērtības; nebrīvē, postā un nāves sajūtā
cilvēks visvairāk dzīvi mīl. Mīl dzīvi mūsu kareivji, kā tālu

svētlaimlbas salu, bet netaupa savu dzīvību un cīņā aizmirst visu.
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Tur vajadzēja būt vislielākai traģēdijai, bet kliedzoša viņa nav,
—

viss notiek vienkārši; kaut kā lielāka, kaut kā cēlāka vārdā; klusi

ir šie varoņi, kā Kristu sevi uzņēmuši. —

Tur paiet cilvēka dzīve ar visiem priekiem un visām cie-

šanām; tur, tajā atstātā salā, nāves tuvumā, cilvēks labāks top,
tur riebjas lielpilsētas bulvāri un ielas un dzīve, ko tur vaigu

vaigā skatam.

Es neesmu otro nakti gulējis. Sātiņos pelēkā šineli, no-

kritu uz apaļu koku ~lāvas" un iemiegu veselīgā miegā. Ilgi tā

neiet, — salst sabrlstās kājas un miesa slapjās drēbēs, — agrā rītā

pamostos. Mazā gaismiņā lija, tagad rīts skaidrs un saulains.

Kāds mūsu ierakumos dūšīgi cērt. Saules apspīdēts, ar Jura
krustu pie krūtīm, strādā strēlnieks un lāpa savu būdu, lai glābtos

no ūdens. Liek būdā augstu grīdu, granti dzen un pūlas dažādi.

Viņš kaujas sutu caurtaisljis; par kaujām runā tā, kā grūti ap-

rakstīt. Ar balsi viņš tēlo visu kaujas muziķu. Žesti viņam tik

dzīvi un enerģiski, balss tik aizraujoši strauja, ka liekas: nupat

viņš cērt un sit un karo.
—

Viņš apsēžas man blakus uz trepītēm ar muguru pret valni,

uzkūpina pīpi; skatāmies saulainā rītā un runājam. Mūsu sarunas

grozās ap karu, ap kaujas piedzīvojumiem un tik daudz ir ko ru-

nāt, ko stāstīt.

Skaista aizejošās vasaras diena. Mēs sēžam aiz ierakuma

vaļņa. Retums pār galvu pārdzied kāda ienaidnieka lode. No

štāba uz pozicijām nāk strēlnieks. Viņš nāk dūšīgi, rokas karei-

viski mētādams. Negribas viņam brist pa dubļiem satiksmes

grāvi. Bet tad viņš salecas un nokrīt. Gadījuma lode viņu

ķērusi.
Tada karavīru dzīve.

Pozicijās, 1916. g. augustā.
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pozicijās pie strēlniekiem

I. CEĻA.

Bija īsi pēc pusdienas, kad es atstāju mūsu 2. brigādes štābu

Ķemeros un jāju uz pozicijām. Pirms manas došanās cejā, vācu

smagā artilērija stipri apšaudīja Ķemeru miestiņu, kur es pavadīju
nakti un priekšpusdienu. Smagie lādiņi krita tuvu, drebēja zeme

un mājas līdz pamatiem, trīcēja logu rUtis. Visi pieraduši pie tā,

ka kuru katru acumirkli lādiņš var nokrist uz mājas vai pagalma
un neliekas traucēties — katrs strādā savu darbu.

Mans pavadonis, iznesīgs strēlnieks, ved mani pa svešiem, ne-

kad nestaigātiem ceļiem. Nogriežamies uz plašā ceļa, kur grie-
zumā uz koka stabiņa rakstīts : ~Latviešu ceļš", no viņa tālāk no-

griežas kāds cits ceļš, uz kura rakstīts: ~Valmieras ceļš". Vai

šie ceļi nepaliks vēsturiski? Viņi iet pa sausiem un staigniem

purviem, gar viņu malām, tuvāk pie pirmās līnijas — vēl redzamas

bedrītes un grāvīši ar samestiem dzeltenās smilts valnīšiem, —

tur strēlnieki gājuši uzbrukumā. Tos purvus un mežus viņi ieņē-
muši un tagad tie nav vairs noslēpumainais biedēklis, caur kuru

bij jāiet slēpjoties, jo nevarēja zināt, no kura krūma vai pudura
uz tevi šaus ienaidnieks. Tagad tur visur ir skaidrība, un purvi
vairs nav neizbrienami, pa viņiem iet jauni ceļu tikli. Ta-

gad mežos un purvos viena pēc otras paceļas jaunas zemes mājas

— viņās dzīvo karavīri.

„Latviešu" ceļmalā luterāņu krusts ar rūpīgi drukātu uzrakstu.

Es apturu zirgu un lasu : ~Vācu apakšoficiers, Dzelzs ķrusta
kavaliers

— Johans Francis Startmans, 161. rezerves pulka, kritis

no latviešu strēlnieka lodes". Glīts vienkāršs koka krustiņš,
dzeltena smilšu kopiņa purva uzkalniņā; apbedīts viņš ar parasto

pozicijās sēro svinīgumu — varoņi ciena varoņus.

Tālāk purvs pilns zilo viršu ziedu. Līkst likās purvu priedītes,
kā vecas vecenītes un bērziņi-pureņi — kā pundurīši, kuriem nav

lemts lielākiem augt. Tikai retumis stāv kāds spēcīgs pieaudzis

bērzs, kā pārdrošs karavīrs —
viens purva vidū, pret visu pasauli.

Bet priekšā lieli priežu un egļu meži.
—

Pa ceļiem jāj ziņ-

neši, jāj virsnieki — pliukš pātadziņas un zirgi ātros rikšos mēro
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jaunos ceļus. Ceļi labi, skaidri
— uz viņiem nekad nemaldlsies.

Un visi viņus izmanto: skrien vaverite pa ceļa malu — no viena

koku pudura uz otru, skrien stirņiņa — jauna, pelēki lāsaina, no

viena meža uz otru, pat čūskas saritinājušās šņāc un stiepjas

garumā, kad blakām klaudz zirga pakavi. Viņas pat nekautrējas

pie zemju mājām līst.

Pie bataljona staba mēs pieturam zirgus. —
Atlaižu pavadoni

un eju pie bataljona komandiera. Bataljona komandiers, sirms

virsnieks, pulkvedis Zeltiņš, cītīgi studē vācu poziciju plānu un

ik brīžus dod plāna zīmētājam aizrādījumus, kur un kā iet vācu

pozicijās: „Šal vietā vācu pozicijās iet tā", viņš pavelk ar pirk-
stu pa raibi izzīmēto garo papīra loksni. Viņš pats dien dienā

ir skatījis un pētījis vācu ierakumu rindu.
—

Sen pāri pusmūžam,

viņš ir vēl brašs un spēcīgs. Vairākas reizes dienā viņš sastopams

pirmā līnijā ■—
tur viņš staigā un visu apskata, par visu pārliecinā-

jās. Ar baltu paegļkoka spieķi rokā, tā viņš iet pa ierakumiem un

pa ceļu no ierakumiem uz štābu un atkal atpakaļ. Miera laikā

viņš Sibirijā 12 gadus no vietas karojis ar hunhužiem. Kara sā-

kumā viņš izstaigājis Karpatus un tagad vada jaunos latviešus. —

Viņš, tāpat kā citi mūsu bataljonu komandieri, krāj kā svētu pie-

miņu katru svarīgāku mirkli mūsu bataljonu dzīvē. Viņi, šie

virsnieki, netaupa līdzekļus, skaistu strēlnieku albumu sastādīšanai:

„lai kādreiz vēlāk būtu nākamām paaudzēm ko atcerēties, ka reiz

dzīvoja latviešu strēlnieki pa mežiem un purviem." Mēs skatam

albumu un sarunājamies. Mēs runājam par Latviju, viņas pagātni
un nākotnes ideāliem. Kā sprāgstošas lodes sprēgā sirmā virsnie-

ka domu gājiens. „Mums pienāk visi latviešu laikraksti,

— redakcijas, starp citu, labprātīgi piesūta — un mēs zinām visu,

ko jūs dariet un domājiet tālu no mums aiz mežiem un purviem"
— piebilst komandiers. Pa to laiku, kamēr mēs runājam — ba-

taljona adjutants, virsi. Plensners, jauns entuasist un ideālists, —

runā pa telefonu ar brigādes štābu un ar rotām, kuras pirmā līnijā.

Savāda, dziļi aizgrābjoša darba pilna dzīve Latvijas mežos.

11. lERAKUMOS

Sit, cērt un rok — gādā ka skudras ziemai. Nu jau vairs

nav jāguļ uz slapjās zemes, kā pirmās naktīs
— tagad jau blin-

dažas saceltas tikdaudz, ka pietiek kur nakti pavadīt. — Ūdens

tercēs peld zeltītās rudens lapas, uz siltām zemēm laižās zošu

bari. Strēlnieki nevar nociesties un apšauda zosis. Vēl zosis

aiz meža neredz, bet klaigas jau dzirdamas — viņas nāks pār
ierakumiem. Kāds stipri iesvilpjas, tās nozīmē uzmanīties un,
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ko līdz zosis parādās virs ierakumiem
— atskan šāvieni. Zosis

iet pār vācu ierakumiem
— šauj vācieši.

„Mēs šaujam patikas pec, bet vāci gaļas pec — tikai viņiem

nelaimējas nošaut, mēs gan vakar vienu nogāzām taisni virs mūsu

līnijas. —
lekrita kā mutē" — stāsta strēlnieki. —

Pa ūdens pilno grāvi pludina baļķus, būves vajadzībām —

tā apkrauti ar darbu, ka pavada visu dienu grāvmalē ar ķekšiem
rokā. Citi nes zemes, velēnas, teš kokus

— darbs vārās. Kas

darbu padarījis, tas vai nu atgulstas, vai raksta vēstuli, pieplacis
pie koka ķebliša; cits sviedriem vaigā vīlē aluminija gredzenus,
—

ko nu kurais.

Gredzenu meistari žēlojas par materiālu trūkumu, vācietis

vairs nešaujot šrapneļus ar aluminija galvām, — varot izgaidlties

apnicis —
bet tāds šrapnelis kā nenākot, tā nenākot, šorīt, agri

no rīta, pulciņš strēlnieku sakūruši mazu uguntiņu pie blindažas

durvīm — gaisā sācis svilpt šrapnelis, strēlnieki ieskrējuši blin-

dāžā, tūliņ ari pēc tam šrapnelis iekritis tieši ugunskurā, izjaucis

uguni, izārdījis zemi, atsities pret blindažas sāniem. Bet alumi-

nija nebijis. Pirms divām stundām ari viens esot nomests,

bet tāpat nevērtīgs. Es apskatīju divas gluži jaunas bedres un

izārdītās zemes, šrapneļgabali sasitušies kokos, bet spožās gal-

vas nav. —

Tikai sargi neatstāj savus posteņus, tie stāv aiz tērauda

bruņu plāksnēm un nenolaiž acu no vācu līnijas. — Es uzrāpos

uz vaļņa malas un skatos pār pļavu uz kilometru attālo Smārdes

muižu un krogu. Vienos caurumos sasisti sarkanie dakstiņu jumti

un pelēkās sienas. Nevienas dzīvas radības apkārtnē neredz;

uz jumtiem blakus skursteņiem — stāv pereskopi, lejā turpat pie

mājām velkas ierakumi, vaļņi, blokhauži un trīs rindu drāšu žogi
— tas liecina, ka tur tomēr ierakušies zemē dzīvo. Tālāk nopļauti

un nepļauti lauki. Stāsta, ka tajā laikā, kad mūsējie ieņēmuši šis

pozicijās un artilērija esot ārdījusi mājas un tīrumus, no puspļau-

tas druvas kliegdamas skrējušas ārā sievietes un bērni; — tad

artilērija tur vairs neesot šāvusi, kamēr mierīgie ļaudis novācas

'drošībā.

Pa vakariem un naktīm bez izlūkošanas, strēlnieki gudro,

kā labāki kaitināt vāciešus. Ložmetēju komanda izgudrojusi se-

višķu līdzekli, kā no mūsu ierakumiem rokas granātu var iesviest

vācu pozicijā. Strēlnieks stāv drošā vietā un aizsūta „šampol"

granātu „par sirds uztaisīšanu". Tad vēl, naktī izlūkojot, piekar

pie vācu aizžogojumu drātīm tukšas konzervu bundžas un no

mūsu ierakumiem šauj mērķi. Drātis džinkst, bundžas skan, vā-

ciets domā, ka mūsējie jau pie drātīm.
- Viņš briesmīgi uztrau-
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cas, dod baltu uguni uz saviem drāšu žogiem, bet mūsējie to

laiku izlieto priekš cita kā. —

Ja nav kaujas sadursmes, vajaga izdomāt ko citu, tās vietā.

111. NAKTS ILUMINĀCIJA.

Nakts. lerakumos sākas cita dzīve. Parasti pozicijās diena

pārvēršas par nakti
— sevišķi tad, kad nav steidzami nocietinā-

šanās darbi
— un nakts par dienu. Nakti jābūt modriem

— ja

var atgulties, tad vienīgi snaust, jo kas var galvcrt .. .' Viscaur

gar vaļņa malu staigā un stāv posteņi, ari tālāk pa mežu un ceļ-
malām. Citi nometas uz mieru, bet neguļ — viņi stāsta anek-

dotes, piedzīvojumus. — Apkārt mežs pielijis, piemircis un ne-

caurredzama tumsa. Celiņus un laipas nevar saskatīt — uz katra

soļa aizķeras kāja — tikdaudz taču celmu nevar būt, bet ka par

spīti kāja visur aizķeras. Tiklīdz paspersi soli sānis no celiņa vai

laipas —
būsi dubļos, jeb uzkritisi celmam virsū. Bet strēlnieki

pieraduši pie tumsas un meža - viņi jūt katru taciņu, katru

laipiņu un reti kad noiet Šķibi.

Ejam ar virsi. Aleksandru Grīnu uz novērošanas punktu, jo
sāk strādāt artilērija un būs redzamas skaistas gleznas. Viņš pa-

priekšu, izstiepies, nedroši taustīdamies eju pa viņa pēdām.

Artilērija sāk „braukt" pār mežu aizvien biežāki. Pa priek-

šu pazib maza blāzma gaisā, pēc nedaudz sekundēm ausis iesitas

ass, skaļš troksnis un sāk gaisā dūkt
—

dziesma nāk aizvien

tuvāk, pāriet pāri un drīz vien rībiens nāk no vācu puses. Gribas

redzēt ta ~dziedātāja", kurš nupat tev pārskrēja pār galvu. No-

vērojama punktā es izstiepos visa garumā uz pirkstu galiem

un skatos pāri, uz vāciešiem. Dažos simts soļos, aiz vācu iera-

kumiem, granāta nokrīt. — Zemē krītot viņa nedzied vairs,

bet rēc. Atkal paspīd sarkana uguns, redzama viņa taisni virs

vācu ierakumiem, tūliņ ari nāk troksnis un izzūd skatam tumšā

naktī. Un tā nāk troksnis viens, otrs, trešs.... uzskaita kā bēr-

nam ar žagariem.

Tajā vietā ienaidnieks klusē, bet citur, pret kādu mūsu rotu

atklāj šauteņu uguni un tālāk, citā mūsu bataljona rajonā, tarkš

ložmetēji. Visur caur mežu zibšņā mazas uguntiņas, sprēgā ra-

ķetes —
viss lauks laistas ugunis; talak retums ierūcas „smagā"

no mūsu puses un augstu debešos, virs melnā meža sitas trīsošas

blāzmas stari. Mūsējie grib izvedināt ienaidnieku uz cīņu, bet

viņš nenāk, tikai tā paklusām no stūriem, atbild ar šautenēm un

ložmetējiem.
Caur visu līniju zibiņatrumā izskrien ziņa: „gazes laiž!"

Virsnieki, kuri man dienā likās klusi un mierīgi, uzlec kājās un
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es dzirdu viņu noteiktās, stingrās pavēles; es redzu, ka dzirksti

viņu skati. Dažās sekundēs strēlnieki jau maskās, tikai daži skep-
tiski norūc kaut ko „kreptlgu", zīmējoties uz gāzes vērotāju: —

tik mierīgā, bezvēja nakti jau neesot gāzu uzbrukums gaidāms.
Mums nebij maskas, mēs gaidām tāpat un ostam gaisu. No novē-

rošanas punkta var redzēt, ka ienaidnieka pusē ir kaut kas dūmiem

līdzīgs — varbūt gāzes, varbūt vienkārši dūmi, vairāk cerams pē-

dējais, jo vēja nav. — Noņem maskas, gāzu jautājums noskaidrots.

Ir pusnakts stunda, kad mes nākam atpakaļ uz zemes dzīvok-

ļiem.

Ceļā satiekam štabskapteini Edvinu Medni, viņš iet ar sa-

viem izlūkiem parastās nakts gaitās —
izlūkošanā. Ejam viņam

līdz. Izlūki klusu paiet garām mūsu priekšējiem posteņiem, caur

drāšu žogu spraugu, un mēs jau esam neitrālā joslā. Ejam uz

priekšu, uz vācu poziciju pusi. „Neitrālā josla" — klaja pļava ar

retiem krūmiem. Nonākam tepat jau pie vācu drāšu žogiem. le-

naidnieka posteņi nomodā; pa reizei izšauj gaisā spožas raķetes.
Mēs esam pamanīti, no vācu ierakumiem atskan daži šāvieni, vēr-

sti uz mums. Enerģiskais izlūkkomandas priekšnieks, štabskap-
teinis Mednis klusā balsi dod pavēles saviem izlūkiem. Es pie-

ploku pie zemes un aizturu elpu. Edvins Mednis tumsā uzme-

klējis mani un saka: „Manies nu atpakaļ ar veselu ādu, var iznākt

lielāks tracis!..."

Kad esmu aiz mūsu drāšu žogiem, atviegloti atņemu elpu.
— Kara lauks dzīvo parasto dzīvi. Dzirdama ta pati muziķa —

brīžiem biežāk, brīžiem retāk; redzama tā pati „iluminācija".

Guļot es ilgi skatos zemnīcas tumšas sienas. Nenoteik-

tas, izklaidīgas domas mani aizved miegā un sapņos.

IV. ATPAKAĻ UZ RIGU.

Agrs rīts. Tumsā guļ Ķemeru izpostītās tukšās vasarnīcas.

Nakts mierā dažās vasarnīcās guļ karavīri, dažās galīgi tukšas un

neapdzīvotas. Gar pakšiem dundo vējš un svilpo caur izbiru-

šiem logu stikliem. Es eju uz staciju, lai brauktu uz Rīgu. Pa

ielām staigā atsevišķi posteņi ar „berdanku" pār plecu, dārzā

kareivju pulciņš apstājies pie ugunskura un sildās. Rīts dzestrs

—
nosalušie sargi dauza rokas pa padusēm un brauka zilgani

sārtos degunus. Līdz gaismai vēl tālu — braukšana būs droša.

Dienā ir citādi: tad stipri apšauda dzelzsceļa līnijas rajonu starp

Ķemeriem un Sloku, bet, paldies Dievam, vilciens gan vēl nav

ķerts, lai gan turpat virsū liekas šauj.

Pie stacijas man prasa „propusku". lekšā, gar sienām, uz

grīdas guļ kareivji. Viņi satinušies, kā pelēki maisi šineļos.
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Otrā pusē stacijai jau stāv vilciens. Uz platformas neviena cilvē-

ka un klusums, — nāves klusums visapkārt. Pie vilciena neviena

lukturīša, neviena konduktora — liekas, vilciens no tumsas nācis

un tumsā aizies. Tādi ir karalauka nakts vilcieni poziciju tu-

vumā. Pie viņiem nedrūzmējas, parastā stacijas steigā, raibā

publika; viņi pienāk un aiziet, bez svilpšanas, bez zvaniem. To

neviens nezin, kad viņš stacijā tiek „padots", bet eji kad iedams

iekšā vagonā — viņš vienmēr būs pilns.

leeju vagonā. Pilns kā piestampāts un pasažieri tādi pat
kā stacijā uz grīdas, un visi guļ — izlaidušies uz soliņiem. Es

ieeju un vispirms gribu atdarīt logu, bet tas neizdodas un es ilgi

grabinos. Kāds pamostas, no dzestruma berzējas un saka: „Vai
karsts ?" Te ir cita vaina, bet es atbildu: „karsts".

Braucam. Paliek aiz muguras kādreiz skaistie, veselīgie Ķe-
meri. Tagad viņi gan ir tāda bēdīgāka izskata. Parkā celiņi visi

līdzeni, ~mīlestības tribina" liepā caurām sienām, dīķī ne-

peld gulbji, vannā nesēd Pēterpils fabrikants ar „Havannā"

zobos, un pa mazo akāciju dārziņu pie baznīcas nevar staigāt: tur

mūža dusa kritušiem un dzeloņdrātis viņus sargā. Bet gan jau
viss atdzims, tikai neatdzims tie ...

Vilciens nogriežas uz Sloku. Pienāk stacijās jauni braucēji.

Jaunie ienācēji modina gulētājus — tie neliekas traucēties. Bet

ienācēji nav muļķi — tie stiprā balsi sauc: „Celies, Rīga!" un

gulētāji ceļas un vietas puslīdz pietiek visiem.

Kādā stacijā ieved divus krievu gūstekņus, kuri izbēguši da-

žas dienas atpakaļ no vācu gūsta, Kurzemē. Divi jauni Sibirijas

strēlnieki, krituši gūstā pie Kauņas pagājušo rudeni. Dievs, ko

stāsta viņu izskats vien! Badā pamiruši un noskrandājušies līdz

beidzamam. Plati melni kokvilnas „šarovari" ar baltu „lampasu".
tāda pati šķidra kokvilnas blūze un viss caurumains, sadilis; zā-

baki uz trijām daļām; mētels
—

četras skrandu strēmeles no ap

kakles līdz ceļiem; pie krūtīm balts drēbes kvadrātiņš ar melnu

numur — 644 — tas darba bataljona numurs. Tādi viņi stāv

vagonā, blakus, labi apģērbtiem, diviem pavadoņiem no štāba.

Sūta viņus pie tāļākas priekšniecības nopratināšanai. Viņiem tik-

daudz sakrājies ko stāstīt un viņi mums stāsta bez apnikas.

„Apmēram mēnesi pēc gūstā krišanas nodzīvojām lēģeri,

pēc tam atsūtīja uz Kurzemi un tur nomaisljāmies pie lauku dar-

biem līdz pēdējai dienai.

Pienāca pa retam jauni gūstekņi un tie stāstīja, ka bieži iz-

bēgot no vācu gūsta. No tās reizes bēgšanas doma neatstāja. Un

nav jau ari izturams: 15 kap. par dienu maksā, pusmārciņu mai-

zes, vienreiz pa dienu šķidra zupa, „kafija" un tēja. Izstrādājamies
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dažādās vietās, dažādus darbus — Jelgavā nesām maisus, strā-

dājām stacijā, bet visvairāk pie lauku darbiem. Vietējiem iedzī-

votājiem arī klājās slikti
—

visu atņem un izdod čekus. Ja maksā

naudu, tad bonos un boni ir katrā apvidū un pilsētā savi — iz-

laisti bez mera un gala, bez kādas nozīmes, tikpat kā pīpēja-
mais papīrs. Vietējiem iedzīvotājiem tāpat visu nodod pēc kar-

tiņām un maizi ne vairāk, kā pusmārciņu par dienu. Vācu zaldāts

dabū apmēram vienu mārciņu pa dienu; izdod priekš trim die-

nām uz reizi, kantainu bulku, kā ķieģeli. No viņiem maizi nekad

nedabū pirkt, jo paši iedala uz to sīkāko; griež un vienmēr ap-

skata bulku. Ja konvojs labs, tad kādreiz viņš pienes bulku, ne-

lielu, rudzu bīdelētu —

par 80 kap. Daudz nomirst mūsu brāļu—

nevar izturēt. Pa visu to laiku mūsu bataljonā nomira apmēram

400 cilvēku. Netiek skatīts — vai slims, vai vesels — vienmēr

dzen pie darba. Ja nevar paiet —
aizvelk un pieslēdz pie ratiem,

vai citādi kā; daudzi ir nomiruši pieslēgti pie darba. Ja noguris
nokāri galvu un atpūtini rokas, tūliņ uzsauc: „Nu, krievu armija,
ko stāvi, kā mēris!?" Pavasarī aiz bada rakām ārā pagājušā gada

pussapuvušus burkānus un kartupeļus Kūrzemes tīrūmos, Qn

ēdām; vasaru tāpat „lavijāmies", bet ziemu nebūtu iespējams iz-

turēt, jo par siltām drēbēm nav ko domāt un vairāk maizes tā-

pat. Gaļu redzam tikai tad, ja no frontes atved kādu nošautu

zirgu. Ziņas no mājām nesaņēmām nekādas, lai gan bieži rak-

stījām. Zeptembra sākumā nodomājām bēgt. Vakarā pēc pār-

skaitīšanas izmanījāmies ārā no nometnes un devāmies ceļā. Pēc

kāda laiciņa dzirdējām, ka jāj pakaļ. Apslēpāmies — viņiem ceļu

divdesmit, mums tikai viens, — mūs neatrada. Deviņas dienas

bijām ceļā, pirmās četras pavadījām bez maizes kumosa. Nācām

pa purviem, pa upēm, visur taisni. Bij kāds purvs, kur neviens

vācietis nekad nebij bijis, nebij ne drātis, ne ierakumu, — tur

naktī atgūlāmies. Purvā kliedza meža zosis, mēs briesmīgi sa-

lām. Kādā vietā lūdzām vietējiem iedzīvotājiem-latviešiem maizi,

nebij ko dot. Vēlāk dažās vietās pacienāja ar kartupeļiem un

gabaliņu maizes. lekšiene vāciem karaspēka nemaz nav, tādēļ

viegli izbēgt. Bijām tāļu nākuši, vienmēr pa zemi skatījām, pa-

cēlām katru papīrīti —
vai nav kādas zīmes no krieviem. Beidzot

uzgājām saplucinātu vēstuli krievu valodā un machorkas tūtiņu —

varēja domāt, ka te ir mūsējie. Gājām uz priekšu un saucām —

atbildēja krieviski. Mēs bijām galā. Vispirms mūs paēdināja un

tad nogādāja štābā."

Saule uzlēca pār Lielupi pie Bulduru tilta, bij skaists rīts,

kad iebraucām Rīgā.
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DZĪVE TUVĀKĀ REZERVĒ.

I.

Vai tie ir tie paši meži, pļavas, purvi? Jā, tie ir tie paši.
Te senāk latviešu zemnieks, ziemas sārmas sudrabots, brauca

žagaros un malkā, te vasarā viņš vālu grieza lielās meža tērces —

pļavas; te pļavu uzkalniņos, pēc Jāņiem, izauga siena kaudzes,

te smaržoja nopļautā zāle; te līkās vecītes un pusaudži bērni

rudeņos gāja pa mežiem un purviem ogot, — tie nolobija katru

cinīti, katru puduriņu no brūklenēm, no dzērvenēm. Klusi šalca

Vidzemes nomalēs, pie Daugavas sili, asu trokšņu nebij viņos —

kad pērkons grāva, veci ļaudis aizmeta krustu, pārgāja tas un —

apkārt dvesa meža mierīgās elsas.

Kas tagad notiek šajos mežos, pļavās un purvos? Kas tie

ir par jauniem ceļiem — ar biezām plankām izlikti, ar dzeltenu

asu granti bruģēti? Kas tās ir par mājām, kas kā kurmju alas

zemē ieraktas? Kas tie ir par puķu dārziņiem nekoptā mežā? Kas

tas ir par pērkonu, kas grauj pār šiem mežiem, pļavām un pur-

viem? Kas tās ir par kapsētām ceļmalās un smilšu kalniņos?
Tās

—
kara zīmes. Pa šiem ceļiem drāžas pajūgi, motori;

pa šiem ceļiem aulekšo, piešiem skanot, braši jātnieki. Pa šiem

ceļiem velkas smagi vezumi, ripo viegli riteņi. Un tās mājas,

tās kurmju alas ir — strēlnieku mitekļi. Tur paiet cilvēka dzīve

ar priekiem, ar bēdām, — tūkstošiem jaunu siržu tur pukst ar

ilgām, ar vēlēšanām. Vai saprotam mēs šīs jaunās sirdis, šīs

lielās ilgas?

Asi rīta vēji lien gar zemes būdu durvīm un logiem, nak

diena pēc dienas, nāk rudenis un karstās ilgas stingst asos rīta

vējos. Un puķu dārziņos, zemes būdu priekšā, skumst noziede-

juzās dzeltenās klinģerītes, kreses un kāršrozītes. Balti lociņi do-

bīšu malās stāv un skumji pie viņiem glaužās sārtās asteres. Ik

rītus bērzs uz dobītēm saraudājis lielas zelta asaras; pamo-

stas strēlnieks un noslauka šis raudošā bērza skaidrās, dzelte-

nās rudens asaras.

Un tas pērkons ir dlžgabalu dzelzs vaidi — tā ir nāves balss,

par kuru jāmet krusts. Kā rūda rūsa tālā rudens debess malā,
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uguns blāzma sārtojās — un pērkons iegraujas vai dabess skai-

dra, vai tumšos mākoņos. Un jaunās kapsētas, tās — mūsu

dārgums zemē rakts.

Aizgājušas puķes, aizgājuši ziedi, tik zaļa zāle dzelteniem ga-
liem uz kapiem līkst. Nāks ziema un baltā sniegā satls kapu
kopas, tik krusta tēls, caur sniega kārtu, rādīs svēto vietu.

Tie nav ogotāji mežos un purvos, tās nav siena kaudzes

pļavmalās — tie strēlnieki darba gaitās, tie zemes vaļņi pļav-
malās. 1

... Tie ir tie paši meži, pļavas un purvi.

11.

Komandiera istābā dzīvo vāverlte. Strēlnieki viņu saķēruši
un visiem prieks par to. Vāverlte barojas ar maizi un čiekuriem.

Pie loga piestiprināti priežu zari un eglīte ielikta istabas stūri, —

tur vāverlte lēkā un dej. Ik rītus viņa modina gulētāju — tā

viegliem solīšiem pārskrien pār segu un gulētājam pār galvu.
Kā viegli spilvenlši mazās peciņas krīt uz gulētāja vaigu, — vā-

verlte palēcās un iesitas logā. Sākās rīts. Pa dienu vāverlte —

vai nu sēd eglītē, vai priežu zaros uz loga spēlējas ar cieku-

rlšiem. Pie galda sēd komandiers un raksta. Vēlā vakarā, pirms

miega, spēlē gramofons. Komandiers jau iemidzis, bet gramo-

fons klusi lūdzās: ~aizdzen mani Kurzeme!" Vāverlte uz loga
kašā purniņu mazām samta peciņām. Kādā dienā, „den-
čikam" Arvidam tīrot istabu, vāverlte izskrien laukā

un uzskrien pie mājas lielā vītolā. Komandiers sēd pie galda zem

vītola un žēlojas, ka nevar vaverīti pabarot ar maizi. Vāverlte

paskrienas un atsēžas 11/ tuvākā zara. Sēd un skatās un actiņas
ir tik skumju pilnas. Vai tad te nav labi, kuplā vītolā? Vai tad

te nedzied vēji un nešūpo zarus? Vai maizes gribas vāverltei,
vai grabošās gludās loga rūts? Mežā brikšķ koki, skan cirvja
cirtieni

—
vai turp gribas vāverltei? Neviens nezin vāverltes

vēlēšanos
— viņa ir kā apstulbusi. Nekad viņa savā klusā mežā

nav redzējusi tik daudz cilvēku. Viņa un putniņi tik mežā, ko-

kos, dzīvoja un apakšā klusi gulēja mīkstā sūna, kurā vāverlte

svieda čiekurus un klausījās, kā tie krītot baukš. Tagad mežā

zari brikšēdami brikš, cilvēki kāpj kokos un ar tādam savādām

stikla acīm skatās uz visām pusēm, — tas viss savādi un ne-

parasti. Netīkas vairs vāverltei mežā.

Rudens nakti aiz loga kāds klusu grabinājās — tā brūnā

vāverlte.
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111.

Pih—pih—pih ... trrrrr... Mani uzmodina telefons. Kanc-

leja ! ... Ah, labrīt, labrīt!... Nekas nekait... Dežurēju visu

nakti... Gulējis netiku ... Tūliņ dabūsiet, ir jau gatavs ...
Ķēķi skan trauki. Šņāc zābaku birste. Arvids skraida no ķēķa

istabā. „Labrlt", caur ķēķa logu uz āru aizskan pavāra base.

... „Šodien skaists rīts" ... nobeidz telefonists un noliek

trūbiņu.

Rīts... Pie zemnīcām ar dvieļiem rokās staigā strēlnieki.

Pie skārda katliņiem mazgājās. Mazgājās „sirsnīgi" — kaklu,

seju, galvu, — un ūdens sprauslodams šķist uz visām pusēm.
Pa naktīm zemnīcās drusku salti, vēl nav ierīkojušies ziemai.

Nosalušās sejas dzestrā ūdenī sarīvētas, sarkst un kaist.

Pie kareivju veikala stāv rindās strēlnieki
— pircēji.

„Vai marinētie tomāti ir?'

„Nav. Šodien atvedis."

„Ne velna ar jums tur nav! Nu, tad dodiet šprotes un pāris
bulkas."

„Man —

pus mārciņas siera un sviestu."

„Paciņu „Rīga".
Sākas diena.

1916. g. zeptembn.
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NEPABEIGTA SPĒLE

Svētdienas rīts. Saule kā aicināt aicina ārā no zemes būdām,

atgulties mauriņā, šis vasaras pēdējā zaļumā. Nāks ziema, vie-

suls griezīsies gar zemes būdām — gan izsēdēsies zemnīcās pie

čuguna krāsniņas garos vakaros un īsās pelēkās dienās. Jau

tagad rudenis pie durvīm
— vasara pagāja drūma slapja, maz

saules un siltuma tā deva — katra austošā saules diena atnes

stariņu neizbaudītā vasaras priekā.

Uz ierakumu malām vējš šūpo nodzeltējušās gušņas un vārp-

zāli; ceļmalās kā pēdējā vasaras atmiņa, vējā trīc reti, izrobīti

pīpeņu ziedi. Bet saule staigā pa kara lauku.

Mūsu pirmā bataljona daži virsnieki iziet pastaigāties. let

gar grāvjiem, pa celiņiem, pa noriņām. Pļavmalā vaid vientule

ķīvīte, paskrien gaisā, izmet ~nāves cilpu" un vaid un vaid.

Nukur nav tik daudz skumju, kā šī putniņa bezgalīgās, mūžīgās
vaidās ...

Bet šodien saules diena, kura pozicijās nāk kā sevišķi svēt-

ki. Katrs gaida viņu, katrs grib viņu izmantot — aiziet

no ikdienas pelēkā drūmumā. Atguļas uz noriņas. Pār fronti at-

skrien baltraibi tauriņi un viņu kājas ir nobirušas ar Kurzemes

ziedu dzelteniem puteklīšiem. Tauriņi paciemojas pie saviem Vid-

zemes draugiem un laižas atpakaļ uz mājām pie saviem piede-

rīgiem. Ar tauriņiem strēlnieki sūta sveicienus Kurzemei.

Biedru pulciņš spēlē uz noriņas preferansu. Apkārt svēt-

dienas klusums un miers. Jau sesto reizi izdala kārtis. Bet

tad sāk nākt viens pakaļ otram četri briesmīgi ~čemodāni" no

ienaidnieka puses. Viena granāta nokrīt gluži tuvu spēlētājiem.

Pēc karavīru paraduma —
visi noveļas uz mutes. Dūmi un smilšu

mākonis ietin apkārtni. Smiltis sabirst arī pār spēlētājiem.

Adjutants pirmais paceļ galvu un caur dūmiem sauc: „man

septiņi piķi!"

Bet spēli saulītē turpināt vairs nevar; ienaidnieks ieraudzījis

mazo grupiņu un kā saniknots sviež granātas.

Spēle paliek nepabeigta.



168

NAKTS MISTIKA.

Melni putni lidinās pa kokiem un griezīgi vaidi sitas ausis.

„Pūces!", saka jauns virsnieks, atspiedies uz šautenes — vienīgi tās

te dzīvo, citu putnu te nav. Visa dzīvā radība velkas tāļāk

prom no šis mūsu likteņa līnijas. — Tikai pūces un ļauni rāpuļi

palikuši uzticīgi. Saproti tu, cilvēks, to putnu —
dienu viņu

neredz, bet nakti viņš klusi, sevišķi npslēpumaiņi sit spārnus un

veikli lavierē starp kokiem. Reizēm jūti, ka mīksti spārnu gali
tev aizskar vaigu un kaut kas baigs iežņaudz sirdi. Tas ir radī-

jums, ar kuru tu nekad nevari aprast un kura viena skaņa liek

notrīcēt tavai sirdij.
Es mocos katru nakti ar šim skaņām, ar šo švīkstošo spārnu

vēsmu —
varbūt tā ir slimīga iedomība.

Un visļaunākais ir tas, ka ari tava dzīve ir pūces dzīve, —

izslēgta no dienas, no saules
—

nakts dzīve. Tu esi inužigi ka

elpu aizturējis, tu nevari kliegt, kad dvēsele tev grib aizbēgt

no spiedoša klusuma, kad gribas dzirdēt skaņu ...

Reiz Somijā, pie Imatras pārdzīvoju šada nakti es to pašu.

Zvaigžņu atspīdumā, ūdens dzirkstis krāsaiņi, tikko manāmi vizēja.

Zvaigznes bij baltas, tīras, aukstas kā šonakt. Zvaigznes
krita un likās, viņas krīt pašā sirdi. Toreiz es biju jauns un

iemīlējies.

Ūdens šalkās klausoties, ka hipnozā nogrimis es stāvēju
krāces malā.

Tas bij toreiz, kad pasaulē bij miers un neviens pat iedomāt

nespēja, ka kaut kur apvārkšņa malā savelkas tumši mākoņi.
Tad diena bij saules diena un nakts bij zvaigžņu nakts. To skatīji,
kas pašreiz sirdij tuvāks bija.

Un tā es nogrimis nakts skaistumos stāvēju skaistas dzīves

vidū.

Kur nākusi, kur nē, iekliedzās pūce — un paskrēja man

garām. Mīkstais spārns aizskāra manu vaigu un es iekliedzos.

Mans kliedziens tāli atbalsojās klintīs. Labi, ka es varēju kliegt.
Pūces griezīgi vaidi sitās ausīs. Es sēdēju uz celma un tu-

rēju cieti rokā gruzdošu papirosu, lai netraucētu nakts tumsu.

Mēs nevarējām kliegt...
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STRĒLNIEKI ZIEMAS VAKAROS.

I.

Zemā, šaura budā paiet mūsu ziemas vakari. Pa dienu musu

būda ir dzīvības pilna: viņā nāk un iet cilvēki un raibas plūsto-
šas valodas neļauj nogurušām domām sapņos laisties un aiznest

ilgas tāļu pār baltajiem klajumiem uz to zemi, kur mēs kādreiz

mierā dzīvojām. Apkārt mums, kā lieli cīkstoņi, pēc pabeigtas

cīņas, smagi pūš egļu meži un aplūko dabūtās brūces. Vēji ķir-
cinās ar nogurušiem cīkstoņiem un viltīgi glaužās un plosās

ap mūsu zemes būdu. Sniega vaļņi veļas gar būdas sienām un

viņa slīkst dziļāki, aizvienu dziļāki sniegos. Kad ienākam no

saulainā āra, kur acu gaišums apžilbst sniega bultumā, — mūsu

būda X melna un spiedoša kā kaps un uz viņas apaļo baļķu
sienām zaļgani-rozā plakumi dej kā noslēpumaini ziedi. Šis žil-

binošais sniega baltums mums stāsta par tuvo, ~neprātīgo martu",

kurš jau sniega saltumā liek sajust pavasaru.

Citreiz šajā laikā mums asinis runāja straujāki, —
bet tagad

mūsu jūtas ir nogurušas, musu asinis nerunā kairo pavasara va-

lodu. Bet mēs arī neskumstam
— un mūsu tumšā būda ir musu

mīļā māja, mūsu nams, mūsu pils... Visgrūtākos brīžos, kad

sirds ir drūma un baiga kā kapa kambaris — spiedošā tumsā

deg kāda guntiņa un vājā gaismiņa stāsta par dzīvi, par neizsīk-

stošo dzīvības spēku.
Kad vakaros caur egļu mežiem nāk krēsla un caur niecīgo

stikla kvadrātiņu iespiežas mūsu būdā
—

buda top klusāka,

noslēpumaināka un mēs viņā pavadām ziemas vakarus.

Mēs nesapņojam krēslas stundās par pilsētu, kur uz gaišiem,

platiem namu logiem aukstums no ārā zīmē skaistas ledus puķes
un kamins met uz tām kā dzīvu krāsu atspulgu rozā gaismu.

Nē, mēs nesapņojam par rožaino kamina gaismu, jo mūsu būdas

vienīgais lodziņš ir mazs un mūsu ilgas ir par lielām, lai caur

to aizlidotu plašā pasaulē. —
Mēs nesapņojam arī par gaišām

pilsētām, kur pusmūža kungi un jaunas smaržotas dāmas ātros

soļos steidz uz vieslgām sadzlvēm; — tur netiecas mūsu spārnotās

ilgas, par to mēs negribam un nedrīkstam domāt.
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Mēs sapņojam par vientuļu māju lauku klusumā, —
kur ve-

cīgs tēvs un māte savā sirdi dzīvo ar mums vienu dzīvi
—; un

tad mūsu būda top dzīva un gaiša, viņā plūst gaismas avoti.

Tad mēs aizmirstam sevi un pasauli, bet no dziļākiem domu bez-

dibeņiem iznirst un veidojās, aug un plūst plašumā kā nevaldāms

kalnu strauts, kā pieaugošs dienvidus vējš gaišā, neapturamā
sirds valodā. Viņa sagrābj mūs un nes, nes pa izmīdītiem kara

laukiem, izmīdītiem, sabradātiem upes krastiem, pāri pļavām, lau-

kiem un tīreļiem, pāri māju gruvekļiem — uz kādu jaunu, asinīm

un sviedriem celtu gaismas pili.
Ar klusēšanu mēs ievadam krēslas stundas un ziemas vakarus;

katrs nonākam pie sevis un klausāmies savas sirds valodu. Bet

kad mēneša sirpis palien virs egļu meža un bālais spīdums ie-

krīt mūsu būdā, mēs apvienojamies kopējās runās un izrauja-
mies no saviem domu tikliem.

Mums ir biedrs, kurš tikai tad atdzīvojas un dedzīgi metas

sarunās, kad mēs runājam par Latvijas nākotni. Mēs viņu sau-

cam par „inženieri Akmeni".

— „Negaidiet ne no rītiem, ne no vakariem, — negaidiet no

augšas, — no turienes nekāds labums nenāks. Skatāties uz savām

stiprām rokām un turiet galvu skaidru, tad jūs ilgi dzīvosiet

virs zemes. Jums vairāk nevajaga, kā dabūt atpakaļ savu zemi

un jūs redzēsiet, ka pēc gadu desmitiem uz drupām pacelsies
fabriku skusteņi, jūs redzēsiet, ka pa jūrām un upēm ienāks

kuģi mūsu zeme un smagi aizies atpakaļ; jūs redzēsiet, ka uz

straujiem upes dambjiem trokšņos dzirnavas; jūs redzēsiet, ka

smagi līgs graudu pilnās druvas un dzīves impulsi sitis strauji,

darbīgi. Uz trūdiem ar divkāršu spēku atzels dzīvība. Atrai-

siet brīvus visus tos, kuru rokas tagad kaist pēc darba un jūs

redzēsiet, kā viņi strādās un kas izveidosies zem viņu roku

spēka. Viņi salasīs visus pelēkos apputējušos akmentiņus gar

ceļu malām un cels no tiem pili. Marmora nav mūsu zemē un

ceļamā pils būs pelēka, bet viņi nogludinās, nospodrinās katru

akmentiņu un pils zaigos saulē, kā pelēks dārgakmens, kurš

nav vests no tāļām, svešām zemēm, bet mūsu pašu zemē atrasts,

atrasts tumša nakti." — Tā runā mūsu biedris ~inženiers Ak-

mens", kad debates iedegās un runāts tiek par Latvijas atjau-
nošanu.

Apkārt čalo pec cīņas noguris egļu mežs, mēneša sirpis

spraucās augstāk gar mākoņiem, aizvienu dziļāk sniegos iegrimst

mūsu tumšā būda.

Mēs klausāmies musu biedra vārdo» un ka dzidra kalna

strauta mazgājamies viņa gaišā, spēcīgā valodā.
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11.

Ir sirdis, kuras skumst ziemas vakaros, domājot nekad neiz-

domājamo domu par to, kas reiz bija. Šo siržu īpašniekiem svēts

ir kāds mirklis, kurš nekad nevar izzust no atmiņas, pie kura no-

nāk vienmēr
— vai darbu strādājot, vai atmiņās klīstot pa pagātni.

Kad kādreiz no mums uz mūžu šķirās mīļš cilvēks, tad viņa

pēdējie vārdi, pēdējās šķiršanās situācija tik spilgti iegrie-
žas mūsu sirdis, ka grūti nākās to aizmirst. Šis mirklis liek

mums bieži izraudāties, un kad asaras ieraudātas, sirdij klusi

apspiesti raudāt.

Klusos, garos ziemas vakaros, kad ārā plosās vēji un joņo

puteņi, visbiežāki mūsu jūtas nonāk pie šādiem mirkļiem un

ar krēslas audiem vijās dom i tikli. Katrs slkumiņš mūsos atdzī-

vojas, mēs viņā iejūtamies un sērās un sāpēs pārdzīvojam desmi-

tām reižu vienu un to pašu: kas reiz bija.
Bet ir sirdis, kas vislielākos zaudējumos paliek lielas un stip-

ras. Tās sirdis- neraud klusos ziemas vakaros par to, kas reiz

bija, —
bet svētā lepnumā runā skaidru valodu, no kuras viegli

un labi kļūst pat garām gājējam svešiniekam.

Manam draugam dzīvo paziņas kādā mazā mājiņā netāļu no

ezera. Atvaļinājuma gadījumos mēs dažreiz noejam pie vi-

ņiem pavadīt ziemas vakarur.. Pie viņiem ir silti un klusi, un

mis dabonam dzert smaržīgu kumeliņu tēju. Priekš tiem labu-

miem, kas sagaida mūs mazā mājiņā, tās desmit verstes, kas

mums ietamas, nav itin nekas, ar prieku mēs viņas staigājam.
Tur mājiņā mūs sagaida laipna māmiņa un tēvs. Māmiņa

ir vienmēr tīrā, zili strīpainā priekšautā un gludi sasukātiem ma-

tiem. Tēvam vienmēr mutē kaļķits ar izdrupušu malu. Viņu

sejas ir mīļas un uzņem viņi mūs kā savus bērnus. Tēvs sēd

jau pie plīts, krakšķina savu izdilušo kaļķīti un vientiesīgi, sirsnī-

gi, uz mums neskatīdamies runā. Māmiņai tēja, labi ievilkusēs,

stāv puķainā kannā uz plīts, un bieži gadās gaļa un kartupeļi

cepešu krāsniņā.
Mēs runājam par šo, par to —

par dienas notikumiem, par

karu, bet vienmēr mūsu sarunas nonāk pie vienas lietas, kas ve-

cīšiem vistuvāk stāv.

„Tagad jau ir pagājis vesels mēnesis no tā laika, — runā

māte, —
kad mūsu Arvids pēdējo reizi bija pie mums. Viņa

rota, nākdama no rezerves uz pozicijām, pāris dienas bij apmetu-
sies kaut kur šeit tuvumā un viņš ieradās pie mums kādā vakarā

negaidot. Mēs izpriecājamies par tikšanos, es pataisīju viņam

mīkstu guļu, viņš labi izgulējās un otrā rītā spēcīgs un jautrs
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aizgāja. Pozicijās, gāja vajā kaujas un viņš un mēs zinājām, uz

ko viņam jāiet. Es nezinu, kamdēļ es nevarēju asarām raudāt.

Tāds, kā valgumiņš un tumšums man sagāja acis, — viņš to

redzēja, noglāstīja mani un teica: „Neraudiet par mani!" Tie

ir viņa pēdējie vārdi. Viņš vēl paskatījās, aplaida skatu apkārt

un aizgāja. Ilgi es skatījos, kā aizbrida viņš pa sniegu, ar zaļ-

ganu somiņu pār pleciem. Man acis nav visai gaišas, bet šķitu,
ka viņš pāra reizes atskatījās atpakaļ. Es pamāju ar roku — ne-

zinu, vai redzēja, bet drīz viņš nogriezās un nebij vairs sare-

dzams. Es ienācu istabā un tad mana sirds kļuva tāda smaga.

Es nosēdos, lūk tur aiz gultas, un, kā tēvs neredz, izraudājos.

Viņš ir mūsu jaunākais dēls un labs bija... vai cik labs bija!"

Pēc paris dienam, lūk, Pēters, — viņa rada uz manu draugu,
— paziņoja, ka Arvids kritis un kur aizvests.

„Es tiku sūtīts uz Rīgu un atskrēju viņiem paziņot, lai at-

vieglotu gaidīšanu, jo Arvids to man pirms nāves lūdza," pa-

skaidroja Pēteris.

~Arvids bij izvests diezgan tāli ārā no pozicijām. Mums šis

apkārtnes vietiņas un ceļi visi labi pazīstami, mūžu esam te no-

dzīvojuši. Man ienāca prātā, kā būtu, ja pārvestu uz dzimtska-

piem? Un mēs skrējām un meklējām atļauju. To dabūjām drīzi

un braucām uz to vietu, kur viņam vajadzēja būt. Kad braucām

tuvāk tai vietai, man kāds tā kā jautā vien: būs, vai nebūs?..—

Reizēm lokās un kustas kareivji, kā ko strādātu. Man sirds ap-

stājas pukstēt, man katra minūte par stundu liekas. Kā braucām

tuvāk, es redzu, mācītājs aiziet tur pa lauku. Man bija tad tā,

ka vajadzētu spārnus, lai steigtos turp. Mēs skubinājām zirgu.
Piebraucam un skrēju pie kapa. Liels kaps un viņā guļ rindā

salikti kareivji. Racēju nav daudz un viņi no vienas puses jau
aizmet kapu. Es lūdzu apstāties. Viņi paklausa. Es paklupu uz

dzeltenām smiltīm un skatos. Neredzu, nepazīstu. Es lūdzu mani

ielaist kapā. Man sirds ir pilnīgi auksta, es liecos un skatos un

viens itkā man teic: te vajaga būt mUsu Arvidam, jo citu kapu

nav. Sejas kapa gulošiem visiem ir zilgani bālas un dažiem viņas
nav uzzināmas. Es skatos un meklēju un trešo no malas pazīstu par

savu dēlu... Uz brītiņu man kļuva tumšs priekš acīm, bet lad

es saņēmos. Es apskatīju vēl un viņa sastingušā sejā pazinu sava

dēla vaibstus, kuri bij auksti un nedzīvi, bet tomēr tik dzīvi un

mīļi.

Ei saņēmos un teicu uz tēvu: „Nac, Jāni, te ir mūsu dēlsl"

Tēvs ielaidās kapā, bet labie racēji pacietīgi gaidīja.
Es jautāju racējiem: „Vai tas bij mācītājs?"
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„Ja, tas bij kara mācītājs un nosvētīja kritušos", viņi at-

bildēja. ' . ;

„Vai vedīsim projām?" tēvs jautāja.

„Es padomāju un teicu: nē, kas tie ir, kas te paliks? Tic

ir viņa biedri, kopā cīnījušies, kopā miruši — lai ari guļ kopa
brāļu kapā. Es svētīju dēlu mūža dusā un mes kapam ārā

no kapa. '

Un tad viņus aizbēra, tādus pat, kā cīņā bijuši, bez zārka,
bez nekā.

Nogludināja lielo kapa kopu, uzspieda ar lāpstas kātu vairā-

kus krustus un zemē iesprauda baltu koka krustu.

Es lūdzu uzrakstīt vārdus uz krusta. Dažus viņi nezināja,
bet mana dēla vārdu uzrakstīja. Viņš krita par mūsu zemi, un

uz to es "esmu lepna, tas ir mans stiprums...
Vakarā mēs braucām atpakaļ uz savām mājām.
Un tur viņš tagad guļ. Vakar saņēmām viņa somiņu — ze-

ķītes un pavalgs, ko aizejot devu līdz — viss vesels, nebij pagu-

vis lietot"...

— Es visu laiku skatījos šis mātes sausās, degošās acis

un kļuvu apskaidrots no viņas lielā, iekšējā dvēseles spēka. Viņa

runāja vienkārši, —
bez lepnuma, kas izskan vārdos, — bet viņas

sirds valodā un degošā skatā bij neaizsniedzams svēts lep-

nums, no kura viegla un gaiša kļūst sirds pat svešam garām

gājējam.
Un kad es pēc šiem ziemas vakariem, pavadītiem tur, nonāku

pilsētā, tad sirdi man sagrābj svešs, atbaidošs saltums.

Es eju pa bulvāriem, skatos, kā lido sniega pārslas, un sirds

man ir tukša. Es eju ļaužu pilnos teātros un jutos svešs tām

jautrībām un smiekliem. Es sēdu gaišā, siltā kafejnīcā un sirds

man salst kā noklīdušam ceļiniekam aukstos ziemas vakaros.

Un garlaicība un tukšums mani moka, kad sēdu savā istabā.

Es domāju par ziemas vakariem, pavadītiem zemes btida, kur

tik daudz trūkumu, kur darbs tik grūts, bet cilvēki cēli un viens

vienīgs skats silda sirdi.

Es domāju par mātes svēto valodu un lepno, degošo skatu.

1917. gada ziema.
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JAUNA GADA NAKTS.

„Taisni trīs gadus atpakaļ, vecgada vakarā, es pa šo ceļu
braucu uz Jelgavu. Toreiz es biju trešās klases skolnieks. Ja
kāds man tad teiktu, ka kādreiz būs tā kā tagad — es- tam

neticētu," — stāsta viens no maniem gadījuma ceļa biedriem.

Es skatos viņa jaunā sejiņā un mirdzošās bērna acis un man

top tā savādi, ka šis jaunais zēns, kurš nevarēja ticēt, ka reiz

būs tā kā tagad, tomēr pieredzēja to, kam neviens neticēja. Es

skatos viņa pelēkā savārtītā mēteli un man nāk prātā, ka trīs ga-

dus atpakaļ viņš pa šo ceļu brauca kā bērns ar naivu sirdi un

skolnieka apģērbā.

„Toreiz mēs Jelgavā vecgada vakarā dedzinājām eglīti un

man likās, ka visa pasaule ir apgaismota no svecīšu gaismas. Es

biju savējo vidū un sirds man bij viegla, mierīga... Diez' ko

šinī vakarā piederīgie svešumā dara ?.." Viņam bij septiņ-

padsmit gadi un viņš runāja atklāti un no sirds.

Pirmā Ziemassvētku kaujas dienā viņu viegli ievainoja un

viņš ar visu burzmu nokļuva Rīgā. Pēc pāra dienām brauca at-

pakaļ uz kara lauku; Rīgā viņam nebij neviena, pie kā varētu

Jauno gadu sagaidīt. Viņam bij biedris par diviem gadiem vecāks.

Abi viņi brauca no slimnīcas un cērēja vēl šonakt nokļūt katris

savā pulkā. Abi viņi bij sirsnīgi un mīļi viens pret otru. Vecākais

nezin kamdēļ jauno sauca par dēlu.

Vacākais iztina no avīzes lapas doniņu rupjas maizes, pār-

grieza to uz divām nevienādām daļām, deva lielāko daļu jaunākam

un sacīja:

„Ņem, dēls, tev tāļāks ceļš zem kājām !" Līdz jaunākā pul-
kam bij verstis piecpadsmit; viņš nopietns paņēma maizes gabalu
un nogremdēja dziļā mēteļa kabatā.

— Mēs šķiramies. Es aizgāju pa labi, viņš pa kreisi. Ātri

man izzuda no skata divi pelēki, uz priekšu salikuši stāvi, kuri ar

somiņām pār pleciem, smagi aizbrida pa dziļo sabraukto sniegu,
meklēt savus pulkus, kuri Jauno gadu sagaidīja sniegā un salā.

Bija tumša, miglas piemirkuse veca gada nakts. Pielaidies

sniegs gurkšķēja zem kājām. Pa izbraukta ceļa kāpām smagi
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svaidījās sanitārautomobils. Vientuļa kukņa, ar kvēlojošam oglēm
lēni ļodzīdamās virzījās uz poziciju pusi.

Pēc pirmās Ziemassvēktu kaujas mūsu brigāde bij mazliet

atvilkusies atpakaļ, lai sakārtotu sajauktos spēkus. Drīz es viņu
atradu un iegāju štābā.

Uz štāba priekšnieka galda dega sašķiebušies, strikīšiem sa-

sieta, visas karavētras līdzdzīvojuse lampa. leņemtās telpas vie-

nā stūrī stāvēja maza appušķota eglīte.

Tepat netāļu arī strēlnieki gatavojās dedzināt eglīti. Pa

priekšu mēs gājām pie viņiem. Tikai divas stundas atpakaļ viņi

bij atnākuši šeit — bet tomēr nepiemirsa Jauna gada eglīti, jo
Svētvakara eglītes laikā viņi gāja kaujā.

Gada maiņā, aizdedzām štābā otru eglīti. Ar dziestošām

svecītēm, mēs klusi dziedājām: „Dusiet, jūs kaujas ērgļi!". ..

Un likās ka skaņas aizlidoja tāļu pār baltiem klajumiem un glāstīja
katru mīļu kapu ...

Daži mes aizgājām uz kādu musu pulku, kurš vispedejais

bij iznācis no priekšējās līnijas.
Ta bija neliela blindaža, kura mes iegājām. Ap galdu sa-

spiedušies sēdēja virsnieki, citi drūzmējās turpat kājās.
Uz galda bija maza, jau nodedzināta eglīte, bet ārā, pie blin-

dažas, sniegā bij otra, liela
—

kura turpat bij dedzināta kopīgi
ar strēlniekiem.

Daudzus no virsniekiem es vairs nepazinu, tā bezmiega nak-

tis un karstās kaujas tos bij pārvērtušas. Viņu apģērbi bij sa-

vārtīti un vietumis saraustīti līdz apakšdrēbēm. Viņi nebij iz-

ģērbušies un kā pienākas atgulušies 6 dienas un naktis no vietas

un miegs lieca viņu galvas uz leju.

Bet visam nogurumam spīdēja cauri dzīvības un liela darba

prieks. Drudžaini mirdzēja skati. Kāds rotas komandiers, visu

laiku skuma par savas rotas varonīgiem kritušiem strēlniekiem.—

Jauns kapitans skatījās mazā spogulītī un teica: ~Jau sarma matus

stīgo !..."

Un viņi varēja būt vel jautri: apsaldētas, aizsmakušas balsis

nebeidza triekt un jokot.

Tepat vienam aizveras acis, bet viņš jautri pacēla galvu un

smējās, runāja tāļāk.
— Savāda, neizprotama bij šī kareivju cilts, kas sniega un

tumsa sagaidīja Jaunu gadu.
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SMEJOŠIE STRĒLNIEKI.

Kad pēc vācu frontes pārraušanas kaujas viesulis Tireļa pur-

vos un „Ložmetēju kalnā" plosījās tāļāk, — es braucu uz po-

zicijām.
Pie kada parsienāma punkta auto apstājās, un es gāju kā-

jām tāļāk uz priekšējām pozicijām.

Bija vēls vakars un tālais horiconts grima tumsā. Sur tur

uzlaidās pa raķetei; virs tumšā meža gaisā bridi pamirdzēja,

papllvoja un dzisdama lēni sēdās atpakaļ. Skrejošo granātu

švltras kā sarkani zibeņi pāršķēla tumšo debess malu un sprāgstot

sārtas šaltis kā ruda rūsa agrā rudens nakti sitās debesis.

Pa ceļu nāca pretim viegli ievainotie. Viņi bij noguruši un

balstījās uz šautenēm vai riūjam. Veselākie palīdzēja vājākiem.

Gadījās, ka ievainoto pulciņi ceļa malā atpūtās. No viņiem es

dabūju zināt, ka šodien vācietis enerģiski uzbrucis
— no pīkst.

3—5 pēc pusdienas gāzis virsū viesuļa uguni, tā ka elpu atņemt

bijis grūti. Sibirieši stāstīja, ka kāds latviešu pulks vienā rajonā

pavirzījies uz priekšu un kad viņi ievainoti iznākuši no kaujas

lauka, — tad ātrā gaitā gājis tālāk.

Tagad uzbrukuma viesuļa uguns bij pargajuse, notika parastā

apšaudīšanās.

Es nogriezos no Kalnciema šosējas un gāju pa meža ceļiem
cerībā atrast mūsu 2. brigādes štābu. Bieži satiku latviešu

strēlniekus un prasīju viņiem kur atrodas štābs, bet tie pa lielākai

daļai bij no viena pulka un, izņemot savu pulku, nevienu citu ne-

zināja. Un tad sākās lielā meklēšana. Nekas nav tik grūti,
kā nakti pozicijās atrast kaut kādu zināmu karaspēka daļu. Ja
kāds ari ko zinātu viņš parāda ar roku :uz to pusi un ta

ir tukša skaņa nakti un tumsā. Nākošais rāda uz otru pusi un

nekādas skaidrības nav. Bieži tie, kurus satiek, paši meklē

savu pulku un ir vēl lielākā neziņā, ka jus. Un tad naca

krievu rajons, no viņiem bij vēl grūtāki kaut ko uzzināt, jo ap-

kārtne viņiem bij sveša un viņi nezināja nevienu vietas nosauku-

mu. Man bij apkārtnes ģeogrāfijā galvā un es sīki prašņāju

pēc ceļiem un ievērojamākām vietām
—

bet pie skaidrības netiku.
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Gāju tālāk uz labu laimi pec nojautas, bet nojauta kara laukā

viļ un es bez kādiem noteiktiem panākumiem nostaigāju līdz

pusnaktij. Zuda katra cerība kautko atrast ?— bija jāapmieri-

nājas ar to, kur esi, kur pašreiz atrodies. Vēl laimi izmēģinā-
dams nogriezos pa kreisi purvā, bet atradu tur kādu krievu pulku,

kupš bij dezorganizētā stāvokli.

Es atnācu atpakaļ uz tuvāko rezervi un apstājos pie sibirie-

šiem. — Viņiem nebij pajumtes; nakšņoja satiksmes grāvi, zem

klajas debess. Man piedāvāja vietu blindāžā, pie virsniekiem,
bet gribēju palikt pa nakti vienkāršo Sibirijas strēlnieku vidū.

Drīz pa visu garo satiksmes grāvi izpaudās ziņa, ka atnācis viesis

no latviešiem, kurš nedabū rokā savējos un paliek te pa nakti.

Ar lielu sirsnību viņi izturējās pret mani; kļuva neveikli no viņu
viesmīlības. Dažās vietās grāvis bij platāks, tur kūra mazus

ugunskurus un nosalušie cieti vilkās pie uguns. Ari man ierā-

dīja vietu pie kāda ugunskura. Divi jauni sibirieši neļāva iz-

dzist ugunij un visu nakti vārīja tēju. Viņi ņēma kurināmo ma-

teriālu, kur vien tas bija dabūjams un plēsa malku ar durkļiem,

skaldīja ar lāpstiņām. Ik brīžus staigāja sargs gar grāvja malu

un nemitīgi apsauca, lai kurina uguni pēc iespējas mazāku. Par

ugunskuru bij pārvilkta brezenta sega, sūri, kodīgi dūmi eda

acis; bet neskatoties uz segu, uguns sārtums lauzās ārā un bieži

nācās apdzēst vienīgo siltuma līdzekli —• ugunskuru.
Sibirieši nebija divas naktis gulējuši un kur atkrita, tur krāca.

Visā garā grāvi plosījās liela miega rūkoņa un krākšana.

Bija stiprs sals. Es sildīju seju pie vājās liesmas un neie-

migu visu nakti. Ap mūsu ugunskuru vēlāk salasījās vairāki ne-

gulētāji un mēs runājām bez apnikas.

Mūsu uguntiņa neizdzisa, degunu vienmēr varēja apsildīt, lai

gan citas miesas daļas sala. Bet tālāk grāvī jau labu laiku uguns-

kuri bija apdzisuši un kurinātāji gulēja. Vietvietums kads itka

pamodās, stiprā balsi kaut ko rūca, bet netika vaļa no miega

valgiem, nevarēja uzmosties. Netālu no mums kads pieceļas,

neziņa un apmulsumā skatījās uz visam pusēm, pamanīja musu

uguni, atģidās un nāca šurp. — Liels, pelēks kūkums naca pa

tumšo grāvi uz uguns spīdumu. Viņš neko nerunāja, neko ne-

prasīja, tik kāpa visiem pāri un nāca uz mums. Tas bij milzenis

sibīrietis, bet sals viņu bij nomācis. Viņš pārcēla man kāju pari
kā lielu linu bunti, aizsedza mani un pieplaka pie uguns. ļNo

sākuma viņš nerunāja, bet tikai krāca un grūda seju un rokas klat

pie uguns. Likās, viņš visu to uguni grib sevi savilkt, viņš to

grib aprit, lai tik taptu siltāki. Viņš ņēma kvelojašas ogles rokās

un saberza. Ogles sadrupa viņa platās plaukstas un simtiem ma-
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zas dzirksteles spiedās starp pirkstiem un krita zemē. — Un tad

viņš atdarīja savu muti un sāka lamāties. Grūti bij zināt, ko viņš
lamā — vai sevi, vai salu, vai savu likteni, — bet viņš ar

lielu azartu izskaitīja vairākas reizes visu bagāto leksikonu. Mums

viņš neteica ne vārda, likās viņš mūs neredzēja. Viņš pakampa
rokās divas degošas pagales un aizgāja pa tumšo grāvi atpakaļ.
Tur bij palikušies daži iekuri un drīz viņš sapūta uguni. Un tad

viņš plēsa malku, — plēsa ar lāpstu, ar zobiem. Kad liesma

iededzās lielāka, viņš lika kājas virs uguns un turēja, kamēr zā-

baki sāka degt. Tad uzkarsēja katliņā tēju un ar vienu paņē-

mienu izdzēra pus katliņu. Un nolaidās pie ugunskura un atkal

iekrita miegā.
Visu nakti taustījās pa retumis vācu artilērija, bet uz rīta pusi

sāka dot stiprāki. Vairāki lādiņi pārskrēja pār mūsu grāvi un

aizdrāzās uz šosējas pusi.
Mazā gaismiņā piebrauca kukņas ar siltu zupu. Sargi uzmo-

dināja gulošos un viņi skriešus devās ar saviem katliņiem pēc zu-

pas. Nodaļnieks nesa mēteļa stūri porcijas — gaļas gabaliņus —

un izdalīja katram pa vienam. Sākās ēšana.

Artilērija sāka šaut aizvienu biežāki. Uz ceļa, netālu no mūsu

grāvja stāvēja vēl neaizbraukuse kukņa — granātas šķembele

ķera viņu un nosita vāku.

Mes gaidījām dienu.

Bija jau liela diena, kad es atvadījos no saviem naktsbiedriem

— sibiriešiem un izgāju no grāvja, lai ietu meklēt mūsu štābu.

Vispirms es gāju no meža caur lauku uz šosēju —
lielie ceļi

aizvien ir gaišāki un pa viņiem ejot visu ko vieglāki var atrast.

Man tīkas vasarā iet un braukt pa lieliem, saulē tvīkstošiem ce-

ļiem, kuri uzņem visus, tik daudz un dažādus ceļiniekus; man tīkas

ziemā braukt pa sasalušiem lukstiem, kad asi pakavi cērt un

sviež ledu gaisā. Šoreiz šoseja nav balta, mirdzoša, — viņa sa-

braukta kā savelts vadmalas audeklis un dažas svaigas dobes

izcirstas viņā. Uz to pusi, kur es gribu iet, neskrien automobiļi,—

viņi apstājas kaut kur tālāk atpaķaļ, tikai gausi zirgi velk ratus ar

audekla būdu un sarkanu krusta zīmi. Visi viņi uz to pusi brauc

tukšā, bet atpakaļ nāk lēnāki, tad viņos guļ un sēd cilvēki.

Man iepatikās viens bārzdains braucējs un es iesēžos pie

;iņa ratos. Viņš runā īstā krievu izloksnē un viņā klausīties var

ar patiku. Viņš izstāsta man visus savus radus un to, kur un

kā dienējis, un kā braucis uz Rīgu. Viņš jau te tesot labu laiciņu
un diezgan noskatījies. Pavisam savāda zeme esot, nemaz nejūto-
ties tā kā Krievijā. Viņam daudz darīšanas bijušas ar latviešu

strēlniekiem, viņš zin, kurš pulks kur un kā ir cīnījies. No sā-
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kuma šitais vešanas darbs viņam esot pie sirds ķēries — viss

kas esot jāredzot un jādzirdot, bet tagad pieradis, zina savu darbu

un savus ceļus.
Tā mēs braucam un runājam. Viņš mīlīgi skubina zirgu un

pastāvīgi rausta grožus.
Vācu artilērija nebeidza taustīt mūsu baterijas un paretums

sviež šur tur, bez noteiktas ziņas, pa granātai. Un nelaime! Kā-

dai granātai vajag skriet uz mūsu pusi. Viņa sprāgst tīrumā,

soļus 50 no mums un viena šķembele nogāž mūsu zirgu. Viņš
pārkrīt pār ilksi. Bārzdainais braucējs lielā uztraukumā nolec

no ratu priekšās un piesteidzās pie zirga. Viņš nometas ceļos

pie galvas, skatās mirušam lopiņam acis un gllāsta purnu. Bet

kritušam zirdziņam no cauršautām krūtīm, kā strūkla šķist asinis

un sūcās sabrauktā šosējas sniegā. Redzētais uz mani atstāja

smagu iespaidu. Es steidzos tāļāk.
Es nezinu, vai priekšā atradīšu to, ko meklēju, jo man ne-

viens nezin teikt, — bet jāiet ir un jāmeklē. Es tuvojos pozi-

cijām. Satieku vienu zemgalieti, viņš izstāsta man, kur ir pulks
un man paliek mierīgāki, ka es beidzot nokļūšu kaut vienā no

mūsu pulkiem. Atrodu un eju pie bataljona komandiera. Viņš

ļoti aizņemts, jo katru bridi jāgaida vācu uzbrukums; šinīs dienās

par viņiem nevar nevienu stundu galvot. Tepat netāļu priekšā

viņi sēd un gudro uzbrukuma plānus.
Lai vēl reiz pārskatītu vācu pozicijās, bataljona komandiers

sasauc visus rotas komandierus un mēs izstaigājam pozicijās pa

labi un kreisi. Vācu artilērija saskaitusēs uz kādu zināmu vietu

un sviež smagos lādiņus vienu pakaļ otram.

Mēs ejam pa izbijušiem vācu satiksmes grāvjiem un reiz pa

reizēm skatāmies pār malu uz vācu poziciju pusi. Bet tad arti-

lērija, vai redzējusi vai jutusi, sāk laist uz mūsu pusi. l ādiņi

plīst tuvu un satiksmes grāvis pieplūst smirdošiem dūmiem. Mēs

pagriežamies atpakaļ, bet artilērija dod vienā došanā tik uz

priekšu, pa gabaliņam uz priekšu. Kāds krievu stundenieks-no-

vērotājs piespiedies pie grāvja sienas un nebāž galvu laukā.

Garām ejot bataljona komandiers joko: ~Ko tad tu tā nolaidies?'
—„Pužajut, Vaše Blagorodie", atbild zaldātiņš. Mēs ejam atpakaļ

un smejamies, ka mūsu pastaigāšanas dēļ vācieši velti izšķieda
dažus desmit lādiņus.

Kad atnācām atpakaļ musu rajonā, visas zīmes radīja, ka

vācietis drīzi uzbruks. Nebij vaļas pusdienu ēst, bij jāgatavojas

uz ienaidnieka saņemšanu. Rotu komandieri nogāja pie savām

rotām un pavēlēja sagatavoties. Jaunais bataljona komandiers

rīkojās uz višām pusēm.
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Divas lietas es af savām acīm gribēju redzēt: kā vācieši uz-

brūk un kā cīnās pretim latviešu strēlnieki. Tieši cīņas

uguni es nekad nebiju bijis, bet tagad es gribēju būt.

Un ilgi nebij jāgaida. Negaiss pamazām savilkās, pirmās

vētras šalkas izskrēja caur mļežu, gaisā bij jūtams lielas vētras

. tuvums.

Mūsu strēlnieki sagatavojās un gaidīja. Nostādīja ložmetējus,

nostājās savās vietās.

Un mežs jau sāka drebēt, koki locīties. Viesuļa uguns sākās

pīkst. 3 pēc pusdienas un viņa bij neiedomājama, kareivji viņu

sauc par dubultviesuļa uguni, kuru pats Bavārijas Leopolds vērš

pret mums. Ta bija stichija, kas nava aprakstāma, tik vienīgi

izjūtama: gaiss šņāc un rīb itkā simtiem vilcienu tur brauktu,

lūst priedes un dažas ar visām saknēm tiek izrautas un sviestas

gaisā; veseli granātu zalūti nāk, krīt un plīst visās pusēs, ne-

dzird vairs atsevišķas švīkstoņas un rūkoņas gaisā, viss sajūk
lielā haosā un dārd zeme un d.ebess; granāta izposta visu, k-as

ceļā gadās un sprāgstot sviež melnus zemes mākoņus un akme-

ņus kā vulkāna rīkle gaisos. Virs priežu galotnēm sprāgst šrap-

neļi un sēj lodes uz zemi, mūsu baterijas sit pretim un nepiera-
dušam plīst ausis, reibst galva; no dūmiem top tumšs un liekas

saule aptumšojusēs, liekas, saule ir norauta no debesīm un ie-

sviesta tumšā aizā, no kuras nekad vairs neuzausīs.

Un tad es redzēju to, ko es vismazāk cerēju redzēt; —

caur dūmiem es tajā elles ugunī redzēju, ka cilvēki smejas:
vesela rinda drošu seju skatījās uz ienaidnieka pusi un smējās.

Daudzi no viņiem teica: „Frici, nāc šurp! Tad redzēs, kas

būs!... Lai tik panāk, ko šis latviešiem izdarīs! Blēņas!" Ru-

nāja un smējās un turēja šauteni gatavu. — Tiesa, bailes nav,

jo nevar ne par ko domāt, bet smieties ar ir grūti, —' kas sme-

jas — tā ir pārdroša varoņu cilts.

Un virsnieki, viņi nestāvēja ne blindāžās, nē grāvi — viņi

staigāja pa klaju lauku, gar grāvja malu. Viens virsnieks visu

laiku turēja lielu angļu kaļķi mutē un mierīgi staigāja gar grāvja
malu. Bataljona komandiers, virsi. Kluge neapmierinājās ar savu

rajonu vien, viņš aizskrēja pa klaju lauku uz krievu pusi, lai ar

tiem sarunātos un norunātu kā turēties; ļoti bieži sasita telefo-

nus un nebij nekādas satiksmes. Te viņš bij pie telefona, te pie

rotām. Komanda bij grūti dzirdama. Es staigāju pa āru, bet

kad ausis par daudz sāka dūkt, iegāju vieglā blindāžā — sa-

nitāru punktā. leveda divus smagi kontuzētus virsniekus. Nāves

bālums bij viņu sejās un viņi prasīja dzert un ja nav ūdens, lai



181

dod sniegu. Viņiem iedeva aukstu tēju, uzlika uz nestuvēm un

aiznesa pārsienamā punktā. Un ārā plosījās negaiss vēl niknāki.

Viena granāta norāva sanitāru blindāžai stūri un izgāza logus.
Es izgāju atkal laukā. Viesuļa ugunis jau plosījās divas stundas

un strēlnieki stāvēja savās vietās. Vācieši iznāca nio ierakumiem

un nometās ķēdē. Krievi savā rajonā sāka nekārtībā pa mežu

bēgt, bet mūsu strēlnieki tos atdzina atpakaļ. Vāciešu ķēde pa-

kustējās uz priekšu, bet drīz atgāja atpakaļ — un negaiss tur-

pinājās. Daži lādiņi bij pildīti ar gāzēm — biezi dzeltēni dūmi

ilgi klīda pa zemi. Vēlāk viss gaiss oda pēc sēra un zēveles un

dažādām nepazīstamām smakām.

Un visā tajā chaosā dzīvoja un darbojās cilvēki. Telefonisti

uz vietas izlaboja pārrautās telefona drātis, sanitāri nesa ārā

ievainotos, kaut zeme ar debesīm griezās kopā. No nervu sastī-

gojuma vēlāk sejas visiem kļuva bālākas un drudžainākas, —
bet

visi droši stāvēja savās vietās un skatījās uz ienaidnieka pusi.

Karavīra svēts likums ir, pie katra tuva sprādziena likties

pie zemes. Vienreiz man blakus gadījās virsnieks, ar lielo kaļķi.

Beidzamās minūtēs es neredzēju vairs bataljona komandieri,

viņš aizskrēja uz otru galu, lai personīgi dotu pavēles. Atnāca

ziņa: bataljona komandiers smagi ievainots un sanitāri ar pār-

sienamiem līdzekļiem aizskrēja uz to pusi. Vairāk es viņa ne-

redzēju un par ievainojumu tuvāk neko nedabūju zināt. Pārējie
virsnieki rīkojās tāļāk. Vācu dzīvais spēks vēl uzbrukumā ne-

nāca, tik artilērija strādāja.

Tad kāda granāta man krita gluži tuvu un mani apdullināja.
Es beidzot iedomājos, ka man nav šautenes un es esmu šajā
drāmā tikai novērotājs — skatītājs, ne aktivs līdzdarbinieks

—

un pirmo reiz pa visu viesuļa uguns laiku es iedomājos, ka taisni

šodien man nomirt negribas. Vilkos ārā, bet arī uz ceļa nebij

drošības, —
dažas verstis no vietas tas tika apšaudīts. Labi

aizmugurē, pulka štābā — vācu granāta kontuzēja pulkvedi Vā-

cieti un nogalināja pulka adjutantu, praporščiku Neuburgu.

Uz ceļa granāta atkal mani apsita ar sasalušām zemēm un le-

dus gabaliem. Spēki tomēr nezuda un es nokļuvu līdz Puriškeviča

tējnīcai un pārsienamam punktam. Tur mani apskatīja ārsts un

es teltī brīdi atpūtos. Vēlā vakarā mani uzņēma sanitārautomobils

un atveda Rīgā.

Krievu artilērija no savas puses grava nemitīgi, un savās

vietās stāvēja mūsu dzīvais spēks.

1917. g. janvārī.
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PA KAUJAS LAUKU.

Es klīdu, kā nomaldījies pa sniegainiem klajumiem. Sirds

man bija smagu jūtu pilna no redzētām dažādībām un asiem

iespaidiem. Lauks bija iztīrīts, varēja likt soli pār Kurzemes

robežu... bet priekšā aizvienu, aizvienu vēl plosījās negaiss.
Virs galvas, pie ziemas debesīm grāva lielgabalu negaiss; nakts

bij tumša, vētraina — un visa tālā — putenī un tumsā tītā de-

besu mala drebēja cīņas troksnī.

Klusēja, pēc cīņas nogurušie baltie sniega klajumi un

tukšās, pussagrautās zemes būdas. Nāve un uzvara bija

gājušas pār šiem laukiem; uz sniega gulēja nāves faustie. Pa

kluso klajumu kustējās sanitāri un uzlasīja kritušos.

Pie kādas būdas, vējā plandījās balts karogs ar sarkanu

krusta zīmi; tur klusi piebrauca sanitārrati un pieveda ievaino-

tos. Tie bija jauni salauzīti stāvi, kuri tikko bija 'pārcietuši

smago kauju. Visa zemā māja, piebūvītes un pagalms bija pilni
ar gulošiem un sēdošiem bāliem cilvēkiem. Viņi tinās savārtītos

saplēstos mēteļos un pacietīgi gaidīja savu kārtu. Tur iekšā, sen

miegu neredzējuši — strādāja ārsti un ievainotie no viņiem gai-

dīja, lai atdod spēku, kā var kājās celties un iet, staigāt kā

agrāk; viņi gaidīja, lai atņem sāpes, kuras lauza locekļus un

brīžiem aukstiem kalsniem nāves pirkstiem skāra sirdi. Grūti

ievainotie gulēja uz nestuvēm un viņu nogurušās acis skatījās
tumšās debesīs. Vējš dzina palso sniegu pa lauku un (sīkī,
asi graudiņi, kā smiltis sitās viņu plati ieplēstās acu skropstās.

levainotiem slāpa un viņus gādīgi un rūpīgi ar ūdens krūzi

rokā apstaigāja mūsu pulku kara mācītājs. Viņš bija noguris
no pārdzīvotā un negulētām naktīm. Balss skanēja klusi, kā kaut-

ko baidīdamās traucēt, traucēt kautko lielu, — atbaidošu, ne-

lūgtu, bet nenovēršamu.

Jauns kareivis, atspirdzis no ūdens malka — izsaucās — „Jūs
mani pozicijās iesvētījāt!" — un viņa gaišais skats raudzījās

zvaigznēs un likās viņam nebij ne sāpju, ne naida vairs.

Es atstāju māju ar sarkano krusta zīmi un aizgāju nakts

tumsā uz to pusi, kur pie tumšās debess malas šķilās spoži zibžņi.

Šajā naktī es redzēju visu to, kas vienkāršā parastā naktī

nav redzams, kas ir izņēmums, kurš piemīt retiem, sevišķi retiem
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mirkļiem. — Es redzēju lielus dzīves un cilvēka dvēseles ekstrē-

mus: šausmas, ciešanas un neaptveramu uzvaras prieku. Dziļa
tumša aiza atrodas starp šiem kontrastiem: uz viena krasta stāv,

sāpēs saviebtu seju, šausmas un ciešanas, — uz otra — jaunības
bezbēdībā un spēkā gavilējošs uzvaras prieks. Tas prieks skan

caur sāpēm un tāds prieks ir liels. Cik maza vajadzīgā darba

alga, par lielu cilvēka darbu
—

lai viņš aizmirst grūtumu un

dzīvo sava darba atziņā. Tie tūkstoši, kurus es šo nakti redzēju —

dzīvoja un stiprinājās no sava darba augļiem.

Bieži es nogriežos no lieliem ceļiem un eju pa maziem, ie-

brauktiem meža ceļiem. Es satieku pa ceļam daudz pelēkus cil-

vēkus, kuri ir tādi pat, kā tie pie mājas ar sarkano krusta zīmi,
kā tie tur priekšā, kur plosās cīņas negaiss. Visi viņi vienādi,
visi viena darba locekļi.

Es klīstu tāļāk un klausos, ko runā cilvēku sirdis šajā
nakti. Nakts sakausējusi un nogludinājusi ārējās kontūras; ar

nakts noslēpuma segu apklātas atsevišķas dzīves un šis noslē-

pums jo vairāk atver durvis sajūtu pasaulei. —
Kā sniega pārslas,

kā atrautas vēja nestas lapas aizslīd skatam atsevišķas dzīves, —

viņas sīciņas, maziņas lielā visumā, bet lielas un pilnīgas katra

pa sevi. Nevaldāmā tieksmē gribas ņemt dalību katrā šajā dzīvē,
klausīties katra sirds valodu:

— Ko domā jauneklis, kurš iznāk

no cīņas lauka ar salaustu roku, ko doma tas, kurš cīņā pazau-

dējis daļu no savas igafsmas? Noteiktā panorāmā viņam slīd

garām ainas no tās dzīves, kura stāv ārpus kara, pie kuras

viņš ar daudz saitēm siets, kurā viņam ir savs noteikts stāvoklis,

ko cits neviens nevar pildīt. Viņš tagad ārēji pārvērsts, kā jūtas

viņš tagad šajā stāvoklī?
—

Kādā ironija! — viņš saka: ~viena acs

vairāk vai mazāk, viena roka bijusi nebijusi, — nezin, kā nu

mūsu rotai tur klājas, kad tik varētu izturēt. .." Lūk, ko domā

viņš salausts iznākdams no kaujas lauka. Lūk, kā kaujas drudzis

pārrada cilvēka sajūtas, cilvēka dvēseli.

... Daudz atsevišķas dzīves, kā uguntiņas pamirdz tumšā

nakti, — daudz atsevišķas sirdis un katrai sava valoda ...

—
Bet gaisā švīkst un sprāgst — sviež turpu un nes atpakaļ

iznīcību tērauda mašinas. Lielā chaosā ir savs ritmis, sava sa-

skaņa; —
karalaukā mašinām un manevrējošām dzīvam spēkam

jābūt saskaņā, viņiem tumsā jāzin savi celi.

Ne miega, ne miera šajā naktī - viss kustas, viss rit,

viss cits caur citu jaucas.

Es klīstu tāļāk pa izbrauktiem ceļiem un izmaisītiem sniegiem.

Ložmetēju kalna, 1917. g. janvārī.
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PĒDĒJAIS VĀRDS.

Pirms cīņas mes uzrakstījām uz atsevišķas papīra lapiņas

savu piederīgo adreses un atstājām pie sevis. Savā starpā noru-

nājām, ka tie, kuri paliks dzīvī, paņems no kritušiem adreses

un paziņos piederīgiem. Mēs pašreiz uzbrukumā negājām, bet

sedzām uzbrukumu kādam citam mūsu pulkam. Šāvām no iera-

kumiem caur maziem lodziņiem un pār mums, pār valni gāja
uzbrūkošais pulks. Dzīva uguns nāca no vācu puses, lai gan

mes stipri to atturējām. Agrāk to nekad nevarēja iedomāties,
ka pie visa tā varēs pierast, — pie tā, kas jāpieredz un . jāizcieš

kaujās. Tu pieplacis pie vaļņa šauji kā apstulbis bez apstājas

pa mazo lodziņu. Šauj un centies izlaist pēc iespējas vairāk lodes.

Un apkārt tev un pār tevi kā kūleņi veļas uzbrukumā ejošie. Vieni

pārlec pār valni un tūliņ noliekas zemē ķēdē —
citi vaidēdami

krīt atpakaļ, citi klusu, bez vaida nokrīt, citi paliek turpat uz

ierakumu vaļņa. Nāk nākošais, norauj zemē to, kas palicis uz

vaļņa un rāpjas augšā, viņa vietā. Bet atkrīt atpakaļ un noveļas
uz biedra līķa. Nāk, trešais pāri pa diviem kritušiem un „laimīgi"

nokrīt aiz vaļņa otrā pusē. Laimīgi nokrīt, bet vai tāļu viņš ies?

Aizejošā ķēde paliek aizvien retāka.

Mēs šaujam kā briesmīgos murgos, kurus nevar saprast un

izskaidrot cilvēka prāts. Sakarst šautenes stobrs, nogurst rokas —

bet nedomājam par to
— neprātīgs ekstazs karsē vaigus un

locekļi mechaniski strādā.

Blakus biedrs pēkšņi saļimst pie zemes un krītot skaidri iz-

saucās: „Adrese cepurē!"... Tad nomirst. Pēdējā doma, pēdē-

jais vārds uz nāves sliegšņa: „Adrese cepurē". Un, likās, viņš

jau nomiris to vārdu sauca: tas nāca kā no citas pasaules, ne no

cilvēka krūtīm, kurām lode izgājusi caur galvu. Un es redzēju

viņu, kad tas, pieplacis pie vaļņa steidzīgi pielādēja un izšāva.

Skats viņam bij draudžains, izklaidīgs... Vai viņš domāja par

ienaidnieku, vai par adresi cepurē? Cik viņam mīļa un tuva bij
tā adrese, neteica vairs viņa dzisušais skats. Šautene iekārušies

lodziņā noliecās ar rezgali pār viņu — viņš bij miris.
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batā. Nebij viņš atņēmis roku no krūtīm, kad nokrita un aiz-

gāja turpat, kur pirmais biedrs: lode izskrēja caur krūtīm. Tre-

šais biedrs izņēma adresi no nodaļnieka kabatas
— tur bij vēl

otra, tik krītot viņš par to nekā neteica. Trešais biedrs nogla-

bāja abas adreses pie savas, stājās pie lodziņa un šāva tāļāk.

Nebij vaļas gausties un raudāt.

Un tad šāva atkal artilērija ... Kad mēs gājām uzbrukumā,
troksni drebēja viss gaiss no zemes līdz debesim. Visšausmīgā-
kais ir tas, ka jāgaida katrā minūtē, ka lādiņš tev uzkritis virsū.

Tur nedomā par izglābšanos — tur gaida, kad pienāks tava reize,

kad tevi nositis. Tās necilvēcīgās gaidas ir visbriesmīgākās, tās

liek nosirmot cilvēkam, tās saplēš nervus. Tās ir dzīves traģē-

dijas credo.

Un tāpat kā agrāk spīdēja saule. Kaut kur tāļu bij pilsēta.

Ritēja pajūgi, čīkstēja tramvaji, staigāja cilvēki. Dzīve neaptu-
rami gāja uz priekšu. Cilvēki dzīvoja, ēda, gāja darbā un izpriecās.
Ari te bij dzīves ritums, tikai vēstures rats stiprāki piespieda —ap-

kārt gulēja saraustīti cilvēku līķi. Ne pilsētas ritums — pekles

orķestrs plēsa ausis. Dzima negrozāmā dinamikā tautu nākotne...
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KRITUŠO PIEMIŅAI.

Ja jūs kādreiz brauksiet pa tām šosejām un ceļiem, kur karš

ir pāri gājis, tad jūsu skats atdursies uz daudzām kapsētām.

Viņas pa lielākai daļai ir uzkalniņos un ceļa malās. Dažas no šīm

kapsētām ir bez sētas un apstādījumiem. Ap dažām ir rūpiga

dzeloņdrāšu sēta un augsti koka vārti ar krustu virsū; ap dažām

apstādītas eglītes. Bet krusts ir pie katra kapa. Dažā kapsēta
kurstu ir daudz —

pa simtam un vairāk. Ir kapsētas ar dažiem

desmit krustiem, ir ari pa vienam krustam smilšu paugurā.

No Dzintarjuras līdz tālam Daugavas ielokam — šajos kapos
dus latviešu strēlnieki.

Šodien pagāja gads no pirmās latviešu cīņas. Taisni gadu

atpakaļ Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljons gāja kaujas
kristībās un nesa pirmos upurus. Brāļu kapos, Rīgā, starp bal-

tiem koka krustiem uz akmeņa pakājes stāv trīs čuguna krusti —

zem tiem guļ trīs pirmie kritušie strēlnieki: Jēkabs Timms, An-

Andrējs Stūris un Jānis Gavēnis. Gada laikā ir stipri pieauguši

mūsu brāļu kapi Rīgā —
bet viņi ir ari pozicijās, viņi ir kaujas

laukā no Dzirtarjūras līdz tālam Daugavas ielokam. Kas nesniedza

Rīgu, tas dus tur. Dzied vēji eglēs uz Kurzemes un Vidzemes

robežas, šķin lodes zarus un nomet zemē, — bet kritušie dus

mūža mierā. let sāpes, vaidi un lāsti pār zemi — tos nedzird

kritušie. Ir nolikts ierocis, ir miris naids un ilgas —
dzīves

skaistie sapņi. Nekas nav vajadzīgs, —
kas bijis, pagājis.

Atceros, man jūsmīgi un izklaidīgi rakstīja no ceļa kāds

biedris
— brīvprātīgais, aizbraucot agrā pavasari uz karu: „Mums

aizejot skan muziķa. No logiem krīt ziedi. Kā strauta plūdums,
slīd Ildzi pavadītāji. Mēs aizejam ar ziedu pie cepures, mēs, jaunie
latviešu strēlnieki. No burzmas iznāk meitene un pasniedz man

ziedus
— tulpes un nacises un ātri pazūd burzmā atkal. Pat pa-

teikties nepaguvu. Sveša meitene. Tik tikko redzēju: bāla sapņu

sejiņa, divas bizltes, un acis — divas vijolītes sniegā uzplauku-
kušas

...

Es mīlu tavas puķes, kā savas tautas skaisto dvēseli.

Pie stacijas vēl redzēju meiteni un prātā iesitās: nekad vairs ne-

redzēšu. Un mātes valgu skatu redzēju —
tas sāp visvairāk.
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Ech! Kara vilciens rauj mūs tuvāk mērķim. Sakarsušā rokā

man ziedi leni vīst un prātā nāk: vairs neredzēšu. Plūst, dzies-

mas, sajūsma. Gavilē stacijās, plivo mutautiņi.. . Mes braucām

tuvāk mērķim, mes, latvju strēlnieki!"

Un tagad jau viņu sargā balts krusts.
—

Un ta aizgāja dau-

dzi. Tie krusti kara laukā un Brāļu kapos par viņiem stāsta.

Apstaigājot pozicijās Brāļu kapus, mans biedris — strēlnieks

teica: ~Kāds klusums. Ne putniņš uz krusta neuzmetas. Cik

savādi iedomāties, ka visi viņi ir jauni, kā nolausti ziedi. Un

visus viņus gaida mājās, mazākais gaidīja, kād vel nezināja.
Cik daudz ir aprakts ar katru no viņiem. Un kāds klusums —

neviena tuvinieka pēda nav pie kapa, neviens ziediņš tuvinieku

rokas stādīts. Vai zini, pēc kara gan te būs cita dzīvība! les

sirmgalvji uz spieķiem atspiedušies, un lasis uz krustiem apdzisu-
šos uzrakstus. Lasis un meklēs. Kā svētceļnieki no tālām zemēm.

Daudziem bus jāmeklē. Pārnāks no Krievijas Kurzemes bēglis,
ieies izpostītā, tukšā sētā un vissvešākais, vissāpīgākais būs taš,
ka nebūs vairs tās spēcīgās jaunās rokas, kuras valdīja arklu

tīruma... Un meklēs, nāks pie katras kapa kopiņas, nolieksies pie
krusta un skatīs. Protams, lielāko daļu atradīs Rīgā, Brāļu kapos,
bet ari te nāks un meklēs ar sāpju sirdi, kā svētceļinieki ..."

Gads. Pagājis vesels gads. Dusiet svēti kaujas kalniņos un

klusā meža kapsētā. Uz Kurzemes un Vidzemes robežas, caur-

šautās eglēs, vēji himnu jums dzied.

12. oktobrī 1916. g.
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KRITUŠIE STRĒLNIEKI, KUŖI APGLABĀTI

RĪGĀ, BRĀĻU KAPOS.*)

Kritušā uzvārds Kad apglabāts

un vārds Brāļu kapos

Altroks, Žano. 26. X. 1915. g.

Anstrengs, Eduards. 5. XII. 1915. g.

Aukstuputs, Jānis- 18. 11. 1916. g.

Avotiņš, Mārtiņš. 14. 111. 1916. g.

Ābels, Kārlis. 22. 111. 1916. g.

Adermanis, Kārlis. 22. 111. 1916. g.

Annus, Mārtiņš. 22. VI. 1916. g.

Akmins, Jānis. 8. VII. 1916. g.

Ābols, Kristaps. 8. VII. 1916. g.

Avotnieks, Jēkabs. 9. VII. 1916. g.

Asažs- 9. VII. 1916. g.

Asmins, Kārlis- 22. IX. 1916. g.

Avotiņš, Teodors-Arvids.

24. IX. 1916. g.

Antiņš, Kārlis. 28. IX. 1916. g.

Adamsons, Roberts. 28. IX. 1916. g.

Adersons, Augusts- 10. XII. 1916. g.

Ažaks, Fridrichs. 22. XII. 1916. g.

Apinis, Pēters. 3. I. 1917. g-

Apsīts, Jēkabs. 11. I. 1917. g.

Adlers, Jānis. 11. I- 1917. g.

Andersons, Jēkabs- 21. I. 1917. g.

Avotiņš, Jānis- 18. I. 1917. g-

Asjutins, Emiljans. 18. I. 1917. g.

Auslands, Jurijs- 25. I. 1917. g-

Avotiņš, Kārlis. 18. 111. 1917. g.

Arājs, Krišjāns. 15. IV. 1917.
g.

Akmens, Ernests- 22. IV. 1917. g.

Asne, Fridrichs. 6. V. 1917. g.

Āboliņš, Nikolajs. 27. V. 1917. g.

Akmeņkalns, Miķelis. 9. VI. 1917. g

Alksne, Jānis. 22. VI. 1917. g.

Andersons, Jānis. 14. VII. 1917. g.

Krituša uzvārds Kad apglabāts

un vārds Brāļu kapos

Andersons, Juris. 2. VIII. 1917. g.

Auza, Gustavs- 18. VIII. 1917. g.

Butenieks, Juris. 19. X. 1915. g.

Beirots, Eduards. 26. X. 1915. g.

Bērziņš, Dāvids. 31. X. 1915.
g.

Boigals, Alberts. 9. I. 1916. £.
Bavtris, Antons. 9. 111. 1916. g.

Brachmans, Roberts- 17. 111. 1916. g-

Bāliņš, Jānis. 26. 111. 1916. g.

Bērziņš, Kārlis. 12. IV. 1916. g.

Bauermans, Boris. 12. IV- 1916. g.

Birons, Jānis. 23. IV. 1916. g.

Bogdanovs, Ivars. 27. IV. 1916. g.

Blums, Ansis. 14. V. 1916. g-

Bodnieks, Aleksandrs. 28. V. 1916. g.

Blums, Augusts. 15. VI. 1916. g.

Baumans, Vilis- 15. VI. 1916. g.
Blusmans, Jānis- 25. VI. 1916. g.

Budovičs, Jānis. 29. VI. 1916. g.

Birkāns, 2anis- 6. VII. 1916. g.

Baude, Mārtiņš. 6. VII. 1916. g.

Bailis, Kārlis. 6. VII. 1916. g.

Bērziņš, Kārlis. 8. VII. 1916. g.

Beržanskis, Jānis- 8. VII. 1916.
g.

Blumentāls, Vilhelms.

11. VII. 1916, g.

Brucers, Otto. 22. VII. 1916. g.

Bortkevič, Ādolfs- 14. VIII. 1916. g.

Brakmans, Jānis. 30. VIII. 1916. g.

Braunfelds, Alberts. 17. IX. 1916. g.

Birkans, Mārtiņš. 5. X. 1916. g.

Betmans, Kārlis. 8. X. 1916. g.

•) Kritušo strēlnieku saraksts ņemts no Brāļu kapu komitejas arķiva.

Sarakstā nav atzīmes, kurā pulkā katrs kritušais strēlnieķs dienējis, bet

pilnīgāki dati par kritušiem nekur nav uzglabājušies. Dažiem kritušiem

saraksta nav atzīmēti ari vardi.
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Bombis, Kārlis. 18. X. 1916. g.

Bauga, Rūdolfs. 29. X. 1916. g.

Bērziņš, Pēters. 2. XI. 1916. g.

Babiets, Krišs. 28. XI. 1916.
g.

Bērziņš, Niklas. 28. XI. 1916. g.

Bergmans, Arvids. 15. XII. 1916. g.

Bimdže, Leontijs. 28. XII. 1916. g.

Briediņš, Alberts. 28. XII. 1916. g.

Birns, Gotfrids. 28. XII. 1916. g.

Bogsbergs, Arvids. 28. XII. 1916. g.

Buivits, Fricis. 31. XII. 1916. g.

Beikmans, Julius. 31. XII. 1916.
g.

Baltiņš, Voldemārs. 31. XII. 1916. g.

Barons, Jānis. 3. I. 1917. g.

Briņķis, Žanis. 3. I. 1917. g.

Bērziņš, Jānis. 3. I. 1917. g.

Blums, Fricis. 5. I. 1917. g.

Baumans, Andrējs. 11. I. 1917. g.

Bērziņš, Jāzeps. 11. I. 1917. g.

Bumans, Pēters. 11. I. 1917. g.

Buš, Fricis. 11. I. 1917. g.

Barkovs, Savelijs. 18. I. 1917. g.

Bautmans, Pēters. 18. I. 1917. g.

Balots, Roberts. 18. I. 1917. g.

Bērziņš, Aleksandrs. 25. I. 1917. g.

Bergs, Alfrēds. 25. I. 1917. g.

Bruders, Aleksejs- 25. I. 1917. g.

Brudgans, Ivans- 25. I. 1917. g.

Bērziņš, Gustavs. 28. I. 1917. g.

Bērziņš, Jānis. 28. I. 1917. g.

Buks, Fricis. 28. I. 1917. g.

Bedris, Gustavs. 28. I. 1917. g.

Bachmans, Oskars- 28. I. 1917. g.

Brants, Voldemārs. 8. 11. 1917.
g.

Blaušteins, Kārlis. 4. 111. 1917. g.

Bērziņš, Voldemārs. 25. IV. 1917. g.

Bērziņš, Jānis. 1. V. 1917.
g.

Blumbergs, Žanis. 8. V. 1917. g.

Balodis, Pēters. 8. V. 1917. g.

Bērziņš, Jānis. 15. V. 1917. g.

Balodis, Alberts. 22. V. 1917. g.

Bicans, Jānis. 29. V. 1917.
g.

Balodis, Kārlis. 2. VI. 1917. g.

Brachmans, Fricis. 7. VI. 1917. g.

Bertulsons, Jēkabs- 27. VI. 1917. g.

Bērziņš, Arvids- 14. VII. 1917. g.

Balodis, Pēters. 29. VII. 1917. g.

Bočs, Jānis. 4. VIII. 1917. g.

Brauge, Kārlis. 4. VIII. 1917. g,

Barviks, Alfrēds. 7. VIII. 1917. g.

Brachamanis, Fricis. 7. VIII. 1917. g.

Cinils, Aleksandrs. 22. XI. 1915. g.

Celms, Žanis. 22. 111. 1916. g.

Celmiņš, Ernests. 12. IV. 1916. g.

Cielavs, Jānis. 25. VI. 1916. g.

Cunce, Kārlis. 8. VII. 1916. g.

Ciruls, Vilis. 31. XII. 1916. g.

Celms, Ansis. 3. I. 1917. g.

Cālirs, Pēters. 10. I. 1917. g.

Cirkuls, Ernests. 1. 11. 1917. g.
Cepurnieks, Jānis. 8. 11. 1917. g.

Ciruls, Peters. 8. IV. 1917. g.

Caune, Ernests. 8. IV. 1917. g.

Ciruls, Aleksandrs. 2. VIII. 1917. g.

Čerkasovs. 6. VII. 1916. g.

Cūlis, Roberts. 3. I. 1917. g.

Cervinskis, Pēters- 28. I. 1917.
g.

Dambe, Žanis. 12. XI. 1915. g.

Dambrans, Krišjans. 19. XI. 1916. g.

Dubaus, Jānis. 1. 111. 1916. g.

Daboliņš, Mārtiņš. 14. 111. 1916. g.

Dārznieks, Jānis. 14. 111. 1916. g.

Damškalns, Georgs. 17. 111. 1916. g.

Dubnovskis, Ādams. 20. V. 1916. g.

Dziļums, Kārlis. 25. VI. 1916. g.

Dudums, Juris. 8. VII. 1916. g.

Dzilna, Vilis. 11. VII. 1916. g.

Dombis, Jānis. 10. VIII. 1916. g.

Drapals, Ansis- 23. VIII. 1916. g.

Davidsons, Ernests. 26. VIII. 1916. g.
Drauze, Jānis. 30. VIII. 1916. g.

Duders, Pēters. 28. XII. 1916. g.

Dieviņš, Jānis. 28. XII. 1916. g.

Dimze, Roberts. 31. XII. 1916. g.

Dukašs, Andrējs. 3. I. 1917. g.

Dance, Jēkabs. 18. I. 1917. g.

Dankers, Oskars. 21. I. 1917. g.

Dreimans, Jānis. 21. I. 1917. g.

Derums, Jānis- 21. I. 1917. g.

Dreimans, Vilis. 25. I. 1917. g.

Dzervits, Peters. 25. I. 1917. g.
Dreimans, Ansis- 28. I. 1917.

g.
Dobrovičs, Jānis. 28. I. 1917. g.

Dreiers, Andrējs. 8. 11. 1917. g.

Draudiņš, Aleksandrs. 10. 11. 1917. g.

Dranga, Mārtiņš. 27. V. 1917. g.

Daubiņš, Kārlis. 26. VII. 1917. g.

Dacters, Kārlis. 29. VII. 1917. g.

Dulbe, Hugo. 2. VIII. 1917. g.

Ermacaiiovs, Jānis. 20. VII. 1916. g.
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Folkmans, Ādolfs. 19. X. 1915. g.

Freidenbergs, Fricis. 12. XI. 1915. g.

Filipsons, Eduards. 1. 111. 1916. g.

Fogels, Jānis. 29. VI. 1916. g.

Fetlers, Miķels. 4. VIII. 1916. g.

Francis, Jānis. 10. VIII. 1916. g.

Feldbergs,Voldemārs. 33. XI. 1916. g.

Fridenbergs, Ernests. 28. XII. 1916. g.

Freibergs, Ernests. 3. I. 1917. g.

Femiteins, Ādolfs. 3. I. 1917. g.

Furmans, Jānis. 18. I. 1917. g.

Frintals, Jēkabs. 18. I. 1917. g.

Fišers, Mārtiņš. 25. I. 1917. g.

Frabricius, Jānis. 25. I. 1917. g.

Freibergs, Kārlis. 8. 11. 1917. g.

Fegelmans, Ansis. 6. VII. 1917. g.

Fridrichsons, Krišs- 12. VII. 1917. g.

Fridbergs, Krišs. 21. VII. 1917. g.

Gavenas, Jānis. 15. X. 1915. g.

Girš, Jānis. 12. XI. 1915. g.

Grube, Alberts. 2. I. 1916. g.

Grunvalds, Eduards. 13. I. 1916. g.

Garejevs, Sultāns- 1. 111. 1916. g.

Garkuls, Otto- 5. 111. 1916. g.

Galva, Jānis. 5. 111. 1916. g.

Grinvalds, Pēters. 23. IV. 1916. g.

Grinbergs, Vilis. 30. IV., 1916. g.

Goldbergs, Kārlis. 14. V. 1916. g.

Grinbergs, Augusts- 18. VI. 1916. g.

Gobiņš, Mārtiņš. 8. V.II, 1916. g.
Grundmans, Fricis. 8. VII. 1916. g.

(ieks, Pēters. 8. VII. 1916. g.

Gaile, Jānis. 8. VII. 1916. g.

Ciutn.ans, Jēkabs. 11. VII. 1916. g.

Griflis, Teodors. 13. VII. 1916. g.

Garmsons, Kārlis. 20. VIII. 1916. g.

Ginteir Jānis. 10. XII. 1916.
g.

Grinbergs, Rūdolfs. 31. XII. 1916. g.

Grinbergs, Jānis. 31. XII. 1916. g.

Gronbergs, Jochans. 31. XII. 1916. g.

dederts, Jēkabs. 3. I. 1917. g.

Germans, Jānis. 5. I. 1917. g.

Gebhardts, Leopolds. 5. I. 1917. g,

Glaznieks, Jānis. 18. I. 1917. g.

(ielders, Kārlis. 21. I. 1917. g.

Ooldiņš, Jānis. 21. I. 1917. g.

Gubernats, Jānis. 25. I. 1917. g.

Grantiņš, Fricis. 28. I. 1917. g.

prandaus, Indriķis. 28. I. 1917. g.

Gofmans, Jānis. 28. I. 1917. g.

Gitcels, Andrējs. 18. 11. 1917. g.

Grikmans, Vilis. 4. 111. 1917. g,

Gruņjašins, Aleksandrs.

25. 111. 1917. g.

Grantiņš, Jānis. 8. IV. 1917. g

Gutmans, Jānis. 15. IV. 1917. g

Gulbe, Ernests. 2. VII. 1917. g.

Grinbergs, Jānis. 17. VII. 1917. g.

Guns, Peters. 4. VIII. 1917. g.

GaiinJ. Andžs. 7. VIII. 1917. g.

Graudiņš, Dāvids. 10. VIII. 1917. g.

Gegers, Pēters. 13. VIII. 1917. g.

Ibrits, Jānis. 15. VI. 1916. g.

Ivanovs, Stepans. 25. VI. 1916. g.

Indans, Staņislavs- 23. VIII. 1916. g.

Inspektorovs, Jānis. 11. I. 1917.
g.

Ivam-vs, Georgs. 25. I. 1917. g.

Ivans, Jānis. 11. 111. 1917. g.

Igne. Viktors. 29. IV, 1917.
g,

Jansons, Kristaps. 27. X. 1915. g.

Jaunzems, Jānis. 8. XI. 1915.
g.

Jansons, Kristjānis- 12. XI. 1915. g.

Jumiķis, Alberts. 17. 111. 1916. g.

Jauniņš, Jūlijs. 6. VII. 1916. g.

Junkovs, Eduards. 13. VII. 1916. g.

Juliks, Eduards. 20. VII. 1916. g.

Jansons, Krišjānis- 29. VII. 1916. g.

Jakuškins, Jēkabs. 15. XII. 1916. g.

Donats. 18. I. 1917. g.

Jūdzis, Jānis- 25. I. 1917. g.

Jankovskis, Fricis. 25. I. 1917. g.

Jucis, Fricis. 28. I. 1917. g.

JaneviJs, Krišjānis. 8. 11. 1917. g

Janovs, Francis. 8. 11. 1917. g.

Jakenfeldts, Jānis. 8. IV. 1917. g.

Jekabsons, Kārlis. 22. IV. 1917. g.

Jurgensons, Eduards- 13. V. 1917. g,

Jansons, Jānis. 2. VI. 1917. g.

Janužans, Jānis. 14. VII. 1917. g.

[ekabsons, Kārlis- 21. VII. 1917. g.

Krūmiņš, Kristaps. 23. X. 1915. g.

KJaviņš, Jānis. 5. XI. 1915. g.

Kļaustvens, Kristaps. 12. XI. 1015. g.

Kopies, Aleksandrs. 5. XII. 1915. g.

Kāve, Julius. 9. I. 1916. g.

Ķirsis, Jāzeps- 9. I. 1916. g.

Kairenc, Aleksandrs. 9. I. 1916. g.

Kazeks, Pēters. 2. 11. 1916. g.

Kamners, Jūlijs. 1. 111. 1916. g.
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Krabans, Jēkabs. 3. 111. 1916. g.

Krasovskis, Kārlis. 9. 111. 9916. g.

Kronbergs, Ansis- 22. 111. 1916. g.

Kerbis, Arvids. 26. 111. 1916. g.

Kopke, Fricis. 18. IV. 1916. g.

Krūmiņš, Kārlis. 11. V. 1916. g.

Karurs, Jānis. 13. V. 1916. g.

Krēsliņš. 19. V. 1916. g.

Kuperšmidts, Otto. 25. V. 1916. g.

Klaustiņ.š, Roberts- 28. V. 1916. g.

Ķerra, Juris. 11. VI. 1916. g.

Kubliņš, Jēkabs. 11. VI. 1916. g.

Kiršteins, Ernests. 22. VI. 1916. g.

Knofs, Erichs. 25. VI. 1916. g.

Kiruls, Vilis. 25. VI. 1916. g.

Kūmiņš, Kārlis. 6. VII. 1916. g.

Kalniņš, Kārlis. 6. VII. 1916. g.

Krievs, Jānis. 6. VII. 1916. g.

Kurre, Alberts. 8. VII. 1916. g.

Kangers, Pēters. 13. VII. 1916. g.

Kristiņš, Roberts. 13. VII. 1916. g.

Kaldrinskis, Jānis- 13. VII. 1916. g.

Kūla, Jānis. 13. VII. 1916. g.

Kalniņš, Pēters. 16. VII. 1916. g.

Kurkus, Fridrichs. 27. VII. 1916. g.

Kraukliņš, Krišs. 1. VIII. 1916. g.

Kārkliņš, Juris. 1. VIII. 1916. g.

Karlsons, Alfrēds. 4. VIII. 1916. g.

Kalniņš, Kārlis. 4. VIII. 1916. g.

Kalnbergs, Jānis. 10. VIII. 1916. g.

Kārkliņš, Augusts. 18. VIII. 1916. g.

Ķeze, Aleksandrs. 22. VIII. 1916. g.

Krastiņš, Jēkabs. 26. VIII. 1916. g.

Konopackis, Zigfrids.
30. VIII. 1916. g.

Karlsons, Jānis. 30. VIII. 1916. g.

Karlsons, Juris. 30. VIII. 1916. g.

Kuzenbachs, Fricis. 7. IX. 1916. g.

Kolks-Kolchs, Pēters. 22. IX. 1916. g.

Krastiņš, Miķelis. 28. IX. 1916. g.

Krasts, Indriķis- 5. X. 1916. g.

Kraumbergs, Fricis. 8. X. 1916. g.

Klauze, Mārtiņš. 12. XI. 1916. g.

Kacens, Kārlis. 28. XII. 1916. g.

Koriševskis, Bonavends.

31. XII. 1916. g.

Kalniņš, Jānis. 31. XII. 1916. g.

Kalnits, Jūlijs- 31. XII. 1916. g.

Kopča, Antons. 31. XII. 1916. g.

Ķempels, Kārlis. 31. XII. 1916. g.

Ķestcrs, Krišs- 13. I. 1917. g.

Ķcmpis, Eduards. 3. I. 1917. g.

Ķauķis, Vilis. 5. I. 1917. g.

Kupačs, Mārtiņš. 5. I. 1917. g.

Kazaks, Kārlis. 5. I. 1917. g.

Kulvers, Eduards. 5. I. 1917. g.

Krauklis, Peters. 11. I. 1917. g.

Krastiņš, Pēters. 11. I. 1917. g.

Krūmiņš, Jānis. 11. I. 1917. g.

Kociņš. 18. I. 1917. g.

Kainass, Jēkabs- 18. I. 1917. g.

Kalniņš, Osvalds. 21. I. 1917. g.

Kokals, Kārlis. 25. I. 1917. g.

Kirsteins,. 25. I. 1917. g.

Klops, Alfrēds. 25. I. 1917. g.

KJaviņš, Roberts. 28. I. 1917. g.

Kļavenieks, Vilis. 28. I. 1917. g.

Kneģers, Andrējs. 28. I. 1917. g.

Kovajevskis, Mārtiņš. 1. 11. 1917. g.

Ķircis, Jānis. 8. 11. 1917. g.

Kārkliņš, Alfrēds. 18. 11. 1917. g.

Kvilis; Pēters. 18. 11. 1917. g.

Krūms, Kārlis. 25. 11. 1917. g.

Krastiņš, Jānis. 8. IV. 1917. g-.

Kreilis, Ādolfs. 8. IV. 1917. g.

Ķēniņš, Jānis. 8. IV. 1917. g.

Kociņš, Jānis. 8. IV. 1917. g.

Kalniņš, Kārlis. 13. V. 1917. g.

Kalnberzs, Ernests. 13. V. 1917. g.

Krūmiņš, Kārlis. 13. V. 1917. g.

Klocs, Otto. 20. V. 1917. g.

Krasts, Jānis. 27. V. 1917.
g.

Kalniņš, Vilis. 2. VI. 1917. g.

Keimka, Alfrēds. 15. VI. 1917. g.

Kreiers, Julius. 15. VI. 1917. g.

Kārkliņš, Kārlis. 19. VI. 1917. g.

Kubuliņš, Žanis. 19. VI. 1917. g.

Krūmiņš, Voldemārs. 19. VI. 1917. g.

Krastiņš, Fricis. 27. VI. 1917. g.

Krūmiņš, Fricis. 21. VII. 1917. g.

Karps, Andrējs. 29. VI. 1917. g.

Krūmiņš, Jānis. 29. VI. 1917. g.

Kulešs, Fricis. 4. VIII. 1917. g.

Kurmis, Jānis. 7. VIII. 1917. g.

Kaimiņš, Peters. 12. VIII. 1917. g.

Krams, Kārlis. 15. VIII. 1917. g.

Ķuzis, Eduards. 21. VIII. 1917. g.

Leimans, Jānis. 19. XI. 1915. g.

Leišmans, Krišs. 30. XII. 1915. g.
Liters, Jānis. 25. I. 1916. g.

Liezers, Eduards. 9. I. 1916. g.
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Landemans, Andrējs. 14. 111. 1916. g.

Lielgalvs, Vilis. 9. IV. 1916. g.

Lauznis, Emils. 27. IV. 1916. g.

Liepirjš, Jānis. 28. V. 1916. g.

Licis, Augusts. 1. VI. 1916. g.

Labrencs, Žanis. 25. VI. 1916. g.

Lūsis, Jānis. 11. VII. 1916. g.

Lakats, Jānis. 20. VII. 1916. g.

Lagzdiņš, Mārtiņš. 29. VII. 1916. g.

Leiers. Jānis. 23. VIII. 1916. g.

Lakis, Hugo. 26. VIII. 1916. g.

Legzdiņš, Jānis. 14. IX. 1916. g.

Loms, Kaspars. 3. XII. 1916. g.

Liesovs, Jānis- 22. XII. 1916. g.

Lasmans-Lasmins, Voldemārs.

28. XII. 1916. g.

Lapsa, Juris. 28. XII. 1916. g.

Lirkas. Otto. 31. XII. 1916. g.

Lejiņš, Jēkabs. 31. XII. 1916. g.

Liljenbergs, Augusts- 31. XII. 1916. g.

Lācis, Jānis. 3. I. 1917. g.

Leisports, Vilis. 3. I. 1917. g.

Liests, Eduards. 5. I. 1917. g.

Liepiņš, Otto. 11. I. 1917. g.

Lapains, Juris. 18. I. 1917. g.

I kskavnieks, Ansis. 18. I. 1917. g.

Lapa, Voldemārs. 18. I. 1917. g.

Liepa, Ernests. 25. I. 1917. g.

Lopatins, Nikolajs. 25. I. 1917. g.

Levis, Arturs. 28. I. 1917. g.

Lutsers, Jugans. 28. I. 1917. g.

Liepiņš, Eižens. 8. 11. 1917. g.

Lepe, Jānis. 18. 11. 1917. g.

Luiks, Leonards. 1. IV. 1917. g.

Lūsis, Arnolds. 8. IV. 1917. g.

Liepa, Pēters. 6. V. 1917. g.

Luks, Dimitrijs. 2. VI. 1917. g.

Lazdiņš, Jāzeps. 27. VI. 1917. g.

Lauvis, Jānis. 21. VII. 1917. g.

Lirtde, Kārlis. 26. VII. 1917. g.

Luškevics, Roberts. 20. VII. 1917. g.

Martiņsons, Jānis. 2. I. 1916. g.

Miezans, Jānis- 25. I. 1916. g.

Muižnieks, Arturs- 26. 111. 1916. g.

Mažors, Jānis. 9. IV. 1916. g.

Mikelsons, Jānis. 9. IV. 1916. g.

Matlans. Fricis. 12. IV. 1916. g.

Mucenieks, Arvids. 22. VI. 1916. g-

Midels, Rūdolfs. 9. VII. 1916. g.

Martiņsons, Pēters- 11. VII. 1916. g.

Miezens, Jānis. 11. VII. 1916. g.

Muižnieks, Krišjāns. 13. VII. 1916. g.

Medvieģs, Pēters. 13. VII. 1916. g.

Meijers, Krišjāns. 14. IX. 1916. g.

Mikelsons, Jānis- 26. X. 1916. g.

Martizans, Izidors- 10. XII. 1916. g.

Manguls, Jēkabs. 28. XII. 1916. g.

Miške, Andrējs. 28. XII. 1916. g.

Moizners, Ādams. 3. I. 1917. g.

Mežetuga, Isiclors. 5. I. 1917. g.

Mežiņš, Jānis.
' 11. I. 1917. g.

Martovs, Jānis 21. I. 1917. g.

Migla, Pēters. 21. 1. 1917. g.

Miglons. Pēters. 21. I. 1917. g.

Meiders, Kārlis. 21. I. 1917. g.

Massiņš, Jānis. 18. I. 1917. g.

Morks, Jānis. 18. I. 1917. g.

Miller>, Antons- 25. I. 1917. g.

Manguls, Jānis. 25. I. 1917. g

Maiss. Rūdolfs 25. 11. 1917. g.

Mičkovskis, Jānis. 25. 11. 1917. g.

Muzikants, Ansis- 4. IV. 1917. g.

Masnieks. 15. IV. 1917. g.

Melķis, Juris. 27. IV. 1917. g.

Marga, Jānis. 2. V. 1917. g.

Millers, Augusts- 6. V. 1917. g.

Masnieks, Krišjāns. 22. V. 1917. g.

Meiders, Jāzeps. 21. VII. 1917. g.

Alensurs, Kārlis. 4. VIII. 1917. g.

Naure. Jānis. 19. X. 1915. g.

Niedrits, Julius. 11. V. 1916. g.

Namiķis, Žanis. 18. I. 1917. g.

Nobreits, Fridrichs. 18. VIII. 1917. g.

Nulle, Hermans. 20. VIII. 1917. g.

Niedriņš, Vilis. 23. VIII. 1917. g.

Ozoliņš, Vilis. 22. XII. 1915. g.

Osits, Juris. 14. 111. 1916. g.

Ozoliņš, Fricis. 17. 111. 1916. g.

Ozols, Alberts. 17. 111. 1916. g.

Ozols. Jānis. 25. VI. 1916. g.

Osits. Voldemārs. 16. VII. 1916. g-

Oderests, Jānis. 18. VIII. 1916. g.

Ozoliņš, Kārlis. 8. X. 1916. g.

Osis, Jēkabs. 13. X. 1916. g,

Olenders, 28. XII. 1916. g.

Ozols, Ernests. 3* I. 1917. g.

Ozols, Nikolajs. 3. 1. 1917. g.

Ozoliņš, Jānis. 18. I. 1917. g.

Odons, Jānis- 18. I. 1917. g-
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Ozols, Kārlis. 25. I. 1917. g.

Ozols, Žanis. 28. h 1917, g.

Ozols, Jānis. 18. 11. 1917. g.

Osternaicis, Zamuels- 25. 11. 1917. g.

Ozollapa, Ansis. 29. IV. 1917. g.

Ozoliņš, Bertuls- 29. IV. 1917. g.

Ploše, Jānis. 5. XII. 1915. g.

Perdaks, Kārlis. 5. XII. 1915. g.

Priede, . 2. 11. 1916. g.

Pampliks, Jānis. 8. VII. 1916. g.

Putniņš, Jūlijs. 8. VII. 1916. g.

Pūķis, Nikolajs. 8. VII. 1916. g.

Pērkons, Andrējs- 11. VII. 1916. g.

Pikmans, Fricis. 11. VII. 1916. g.

Pūpēdis, Mārtiņš. 11. VII. 1916. g.

Prenoss, Harijs. 11. VII. 1916. g.

Pu!enieks, Jānis. 13. VII. 1916. g.

Paipala, Kristaps. 16. VII. 1916. g.

Paegle, Pāvils. 16. VII. 1916. g.

Pauže, Jēkabs. 20. VII. 1916. g.

Ploša, Jānis. 4. VIII. 1916. g.

Prūsis, Ernests. 14 VIII. 1916. g.

Pūriņš, Augusts. 3. IX. 1916. g.

Petrovskis, Jānis. 12. XI. 1916. g.

Plauktiņš, Pēters. 3. I. 1917. g.

Prūsis, Ditrichs. 3. I. 1917. g.

Pūriņš, Aleksandrs. 3. I. 1917. g.

Purgailis, Jānis. 3. I. 1917. g.

Piduks, Jānis. 3. I. 1917.
g.

Pikalts, Ernests- 18. I. 1917. g.

Paegle, Bruno. 18. I. 1917. g.

Putens, Jēkabs. 18. I. 1917. g.

Pole, Andžs. 18. I. 1917. g.

Poriets, Jūlijs. 21. I. 1917. g.

Pule, Jānis. 21. I. 1917. g.

Purits, Jānis. 25. I. 1917. g.

Purltjš, Voldemārs. 28. I. 1917. g.

Po/dņaks, Ādams. . 28. I. 1917. g.

Pilags, Hermans. 28. I. 1917. g.

Priede, Pēters. 8. 11. 1917. g.

Pravasts, Kārlis. 25. 11. 1917. g.
Pareizs, Krišjāns. 11. 111. 1917. g.

Pabels, Ernests. 18. 111. 1917. g.

Pētersons, Jānis. 18. 111. 1917. g.

Pleits, Krišs. 25. 111. 1917. g.

Pulga, Antons. 8. IV. 1917. g.

Puļķis, Roberts. 8. IV. 1917. g.

Poguls, Ernests. 15. IV. 1917. g.

Pūriņš, Eduards. 15. IV. 1917. jj.
Pjaziks, Aleksandrs. 22 IV. 1917. g.

Poriets, Jānis. 7. V. 1917. g.
Plošs, Jānis. 24. V. 1917. g.

Plaude. Jānis. 2. VI. 1917. g.

Pavelonis, Kazimirs. 2. VI. 1917. g.

Putnis, Reinholds. 15. VI. 1917. g.

Petrovski;, "ja- 10. VII. 1917. g.

Pancikovskis, Pavils. 14. VII. 1917. g.

Peinsons, Izidors. 21. VII. 1917. g.

Preveskauns. Mārtiņš.
4. VIII. 1917. g.

Pūriņš. 28. XII. 1917. g.

Poga, Jānis. 31. XII. 1917. g.

Ratnieks, Arnolds. 30. 111. 1916. g.

Redlichs, Ernests. 9. IV. 1916. g.

Radzels, Jāzeps. 22. VI. 1916. g.

Rozits, Peters. 25. VI. 1916.
g.

Rudtiks, Kristaps. 9. VII. 1916. g.

Rudzaķs, Jānis. 8. VII. 1916. g.

Rudzons, Fricis. 8. VII. 1916. g.

Rimša, Jānis. 11. VII. 1916. g.

Roze, Krišs. 18. VIII., 1916. g.

Rasiņš, Jānis. 18. VIII. 1916. g.

Ruņiģis.. Ernests- 20. VIII. 1916. g.

Reitmans, Richards- 7. X. 1916. g.

Rozenbergs, Andrejs. 1. IX. 1916. g.

Ripkevics, Jānis. 10. XII. 1916. g.

Rudzits, Fricis. 31. XII. 1916. g.

Rumbiņš, Vikentijs. 31. XII. 1916. g.
Ruskis, Augusts. 3. I. 1917. g.

Richters, Jānis. 3. I. 1917. g.

Rozentals, Andrējs. 3. I. 1917. g.

Reinbergs, Kārlis. 11. I. 1917. g.

Rozenblats, Eduards. 11. I. 1917. g.

Rumpe, Jānis. 18. I. 1917. g.

Ruicens, Jēkabs. 18. I. 1917. g.

Rozenbergs, Vilis. 21. I. 1917. g.

Rezgals, Andrējs. 25. I. 1917. g.

Ruplis, Augusts. 25. I. 1917. g.

Rudmans, Ansis- 25. I. 1917. g.

Roze, Teodors. 25. I. 1917. g.

Relis, Jānis. 1. 11. 1917. g.

Rambe, Jānis. 18. 11. 1917. g.

Reņģenieks, Teodors. 25. 11. 1917. g.

Runcis, Vilhelms. 8. IV. 1917. g.

Reinis, Jēkabs. 10. V. 1917. g.

Reitiņš, Augusts. 15. VI. 1917. g.

Radvils, Antons. 15. VI. 1917. g.

Rulis, Alberts. 19. VI. 1917. g.

Radziņš, Jānis. 4. VIII. 1917. g.

Roze, Vilis. 15. VIII. 1917. g.
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Stūris, Andrējs. 15. X. 1915. g.

Skujr, Jānis. 23. X. 1915. g-

Sikis, Andrējs. 5. XI. 1915. g.

Šiliņš, Francis 5. XI. 1915. g.

Strazdiņš, Kristaps. 5. XI. 1915. g.

Strazdiņš, Žanis. 19. XI. 1915. g.

Svilpe, Jānis. 14. 111. 1916. g.

Sūna, Jūlijs 17. 111. 1916. g.

Stankevičs, Kārlis. 17. 111. 1916. g-

Sedals, Krišs. 22. 111. 1916. g.

Spore, Augusts. 7. V. 1916. g.

Seglinieks, Ernests- 18. V. 1916. g.

Šiliņš, Eduards. 19. V. 1916. g.

Sepps, Vilhelms. 13. VII. 1916. g.

Skuja. Kārlis. 29. VII. 1916. 1.

Sakenfeldts, Jānis. 4. VIII. 1916. g.

Skuja, Augusts. 14. VIII. 1916. g.

Sarnicts, Voldemārs. 23. VIII. 1916. g.

Struņķis, Jānis. 3. IX. 1916. g.

Seja, Franci?. 22. X. 1916. g.

Skalats, Roberts. 12. XI. 1916. g.

Suveizda, Konstantins.

15. XII. 1916. g.

Sarkanbards, Kāris. 28. XII. 1916. g.

Savlovskis. Pavels. 28. XII. 1916. g.

Svilsts, Aleksandrs. 28. XII. 1910. g.

Smelens, Hermanis. 31. XII. 1916. g

Serbakovs, Eduards. 31. XII. 1916. g.

SmilŠkatns, Fricis. 31. XII. 1916. g.

Skrastiņš, Jānis. 31. XII. 1916. g.

Seiketuls, Voldemārs-

-31. XII. 1916. g.

Salmiņš, Jānis. 31. XII. 1916. g.

Sloidiņš, Jānis. 3. I. 1917. g.

Sperliņš, Ernests- 3. I. 1917. g.

Sockis, Roberts, 3- I. 1917. g.

Sietnieks, Eduards. 3. I. 1917. g.

Spruksts, Staņislavs. 5. I. 1917. g.

Sakals, Kārlis. 18. I. 1917. g.

Suneps, Antons. 18. I. 1917. g.

Strēlnieks, Pēters. 18. I. 1917. g.

Sniķers, Aleksandrs- 21. I. 1917. g.

Strautiņš, Jānis. 21. I. 1917. g.

Svitiņš, Jānis. 25. I. 1917. g.

Spalts, Jānis. 28. I. 1917. g.

Sirmais, Pāvils. 28. I. 1917. g.

Spangevičs, Pēters. 18. 11. 1917. g.

Spalva. Kārlis. 18. 111. 1917. g.

Susseis, Staņislavs. 18. 111. 1917. g.

Stravinskis, Augusts. 18. 111. 1917. g.

Sniķers, Jānis. 25. 111. 1917. g.

Seskis, Jānis. 1. IV. 1917. g.

Salmiņš, Jānis. 12. IV. 1917. g.

Sams, Alberts. 15. IV. 1917. g.

Skudra, Francis. 29. IV. 1917. g.

Spine, Kārlis. 6. V. 1917. g.

Skrika. Ādolfs. 19. VI. 1917.
g.

Svimpuls, Dāvids. 14. VII. 1917. g.

Sarkans. Peters. 17. VII. 1917. g.

Sofins. Asmans- 29. VII. g.

Stiebris, Jānis. 2. VIII. 1917. g.

Sipans, Aleksandrs- 15. VIII. 1917. g.

Šnurovs, Kuprians. 19. X. 1915. g.

Stauders, Fēliks. 31. X. 1915. g.

Svalbe, Emils. 30. XII. 1915. g.

Stolcers, Kārlis. 9. 111. 1916. g.

Stamguts, Frņils. 14. 111. 1916. g.

Snoriņš, Peters- 22. VI. 1916. g.

Stāls, Kārlis. 6. VII. 1916.
g.

Šukovs., 6. VII. 1916. g.

Smidts, Jūlijs. 11. VII. 1916. g.

Sčebrevičs, Jānis. 16. VII. 1916. g.

Šilinskis, Eduards. 1. VIII. 1916. g.

Svarcs, Roberts. 7. IX. 1916. g.

Steinertf. Ernests. 8. X. 1916. g.

Steimanis, Fricis. 10. X. 1916. g.

Stalhergs, Kārlis. 28. XII. 1916. g.

Springe, Teodors. 31. XII. 1916. g.

Sķede, Jānis. 31. XII. 1916. g.

Šumachers. Otto. 3. I. 1917. g.

Sneiders, Peters- 3. I. 1917.
g.

Šulcs. Aleksandrs. 11. I. 1917. g.

Smitchens, Kārlis. 18. I. 1917. g.

Sillers. Arnolds. 21. I. 1917. g.

šnepsts, Ernests. 25. I. 1917. g.

Sulcs, Peters. 25. I. 1917. g.

Stauers, Fridrichs. 22. 11. 1917. g.

Svarcs, Mārtiņš. 4. 111. 1917. g.

šinants, Mārtiņš. 29. IV. 1917. g.

Stmidts, Alberts. 13. V. 1917. g.

Sneiderats, Eduards. 3. VII. 1917. g.

šefcnbergs, Kārlis. 21. VII. 1917.

Timms, Jēkabs. 19. X. 1915. g.

Treimanis. 2. I. 1916. g.

Tuurs, Jānis. 1. 111. 1916. g.

Trtinovskis, Jānis. 25. VI. 1916. g.

Tripka, Voldemārs. 9. VII. 1916. g

Tovtišs, Kazimirs. 30. VIII. 1916. g.

Tališs, Jnlius. 5. X.
v

1916. g.

Treijs, Oskars. 28. XII. 1916. g.
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Timš?, Roberts. 31. XII. 1916. g.

Treide, Peters. 18. I. 1917. g

Treiguts Jēkabs. 18. I. 1917. g.

Tomsons, Jānis. 25. I. 1917. g.

Tiltiņš, Kārlis. 1. 11. 1917. g.

Tillo, Aleksandrs. 25. 111. 1917. g.

Titers, Andrejs. 8. IV. 1917. g.

Unsuls, Peters. 22. 11. 1916. g.

Upenieks, Sidors. 5. 111. 1916. g.

Upe, Kārlis. 11. VI. 1916. g.

Ulmanis, Jēkabs. 9. VII. 1916. g.

Ulmanis, Mārtiņš. 30. VIII. 1916. g.

Uskurs, Jānis. 18. I. 1917. g.

Urga, Ansis. 1. 11. 1917. g

Unts, Sīmanis. 8. 11. 1917. g.

Uders, Jānis. 6. VII. 1917. g.

Übels, Krišjāns. 10. VII. 1917.
g.

Valters, Roberts. 2. I. 1916. g.

Valters, Jūlius. 13. I. *1916. g-

Villers, Gustavs. 25. I. 1916. g.

Vilnis, Pāvils. 17. 111. 1916. g.

Voins, Miķels. 9. IV. 1916. g.

Vanags, Zebastjans. 30. IV. 1916. g.

Villerts, Fricis. 25. VI. 1916. g.

Valcis, Kārlis. 25. VI. 1916. g.

Veichs, Jānis. 6. VII. 1916. g.

Vasuls, Vilis 8. VII. 1916. g.

Vennets. 8. VII. 1916. g.

Vidmans, Kristjāns. 4. VIII. 1916. g.

Valters, Jānis. 18. VIII. 1916. g.

Vitols. Jānis. 26. VIII. 1916. g.

Vetters, Juris. 22. IX. 1916. g.

Vanags, Ernests. 22. X. 1916. g

Vilnis, Jānis. 28. XII. 1916. g.

Veickalns, Voldemārs. 3. I. 1917. g.

Veckungs, Žanis. 3. I. 1917. g.

Vadons, Frīdis. 11. I. 1917. g.
Vaičuks, Jānis. 18. I. 1917.

g.

Vītiņš, Voldemārs. 25. I. 1917, g,

Vijums, Andrējs. 28. I. 1917. g.

Vārna, Pēters. 1. 11. 1917. g.

Veiskops, Jānis. 15. IV. 1917. g.

Veinbergs, Matīs. 10. IV. 1917. g.

Veilands, Vilchelms. 13. VI. 1917. g.

Veide, Voldemārs. i9. VI. 1917. g.

Vītoliņš, Ernests. 21. VII. 1917. g.

Vlksne, Peters. 2. VIII. 1917. g.

Vijups, Pelers. 7. VIII. 1917. g.

Ziberts, Otto. 27. X. 1915. g.

Zemits, Voldemārs. 31. X. 1915. g.

Zdonovičs, Kazimirs. 9. 11. 1916. g.

Zenis, 5. 111. 1916. g.

Zvinis, Žanis. 22. 111. 1916. g.

Zeķķe, Augsuts. 23. IV. 1916. g.

Zaharovs, Teodors 8. VII. 1916 g.

Zvaigzne, Jānis. 20. VII. 1916. g.

Zemans, Jānis. 14. VIII. 1916. g.

Zvirbuls, 'Jānis. 14. VIII. 1916. g.

Zeibots, Jānis. 7. IX. 1916. g.

Zemels, Arnolds. 31. XII. 1916. g.

Zemels, Krišjāns. 31. XII. 1916. g.

Zeļčs, Jāzeps. 3. I. 1917. g.

Zatle, Ernests. 3. I. 1917.
g.

Zilbermans, Vilis. 5. I. 1917. g.

Zenigals, Kristaps- 11. I. 1917. g

Ziemels, Miķelis. 21. I. 1917. g.

Zariņš, Jānis. 21. I. 1917. g.

Zaumans, Jānis. 21. I. 1917. g

Zābaks, Otto. 21. I. 1917. g.

Zelļčs, Josifs. 18. 11. 1917. g.

Ziernis, Kārlis. 18. 11. 1917. g.

Zeļčs, Nikodims. 18. 111. 1917.
g,

Zviedris, Andrejs. 25. 11. 1917. g,

Zoss. l/idors. 25. 11. 1917. g.

Zedens, Julius. 4. 111. 1917. g.

Zvirbuls, Fricis. 25. 111. 1917. g,

Zvaigzne, Jānis. 8. IV. 1917. g.

Zandbergs, Jānis. 27. VI. 1917. g.

Zebergs, Augusts- 7. VIII. 1917. g.

Zirons, Eduards. 7. VIII. 1917. g.

Ziediņš, Peters. 4. VIII. 1917. g.

Žilevičs, Voldemārs. 2. I. 1916. g.

Žipris, Konstants*). 3. I. 1917. g.

*) Rīga Brāļu kapos apglabāta tikai daļa kritušo strēlnieku. Bez

Rīgas Brāļi, kapiem ir vēl strēlnieku brāļu kapi — Slokā, ~Nāves salā,

Ogrē, Ķekavā, Ložmetēju kalnā v. c. kaujas laukā atsevišķās vietās,
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