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Naktī no 22. uz 23. decembri 1916. g., Tīreļa pur-

vos pee Leelupes, eesākās sīvās Zeemassvētku kaujas,

kufas izvērtās par tādu notikumu leelajā pasaules kafā,
kas eeintereseja neveen visu gap kreevu fronti, bet

ari Vakareiropu un visu pasauli.
Dažas deenas vēlāk, pašos Zeemassvētkos, jau Rigā

pee katedrāles bija nostāditi vāceem atņemtee leel-

gabali. Leeli ļaužu pulki pulcējās ap teem, apskatit

viņus; dažs ar preeku, dažs ar apslēptu īgnumu.

Starp citeem, apskatit leelgabalus bija eeradees ari

toreizējais XII. armijas komandeers, ģenerālis Radko-

Dmitrijevs. Kad viņu bija lūguši dot paskaidroju-

mus par šīm trofejām, — Radko bija atbildējis, ka

leelgabali peederot latvju strēlneeku pulkeem.
Un tas bija pateesiba. Tee bija latveešu strēl-

neeku pulku leelgabali. Jo leelās asiņainās kaujas,
kuj-ās tika salauztas milzigi nostiprinātās vācu pozi-
cijas, kufas vāci paši uzskatija par nesalaužamām,
— tika galvenā kārtā latveešu strēlneeku pulku iz-

cīnitas.

Kā ari nepūlējās daži kreevu ģenerāļi eegalvot,
ka kauju sekmes ir Sibirijas strēlneeku pulku — se-

višķi 3. Sibirijas strēlneeku divizijas — eeguvums,

pateesibu apslēpt teem tomēr neizdevās. Gribot ne-

gribot bija atklāti jāatzīst latvju strēlneeku pulku no-

pelni, viņu varoniba un kaujas spējas.
Un viņas ari atzina. Pee tam neveen augstākās

kreevu kara aprindās, bet ari plašākā sabeedribā;
ari tur, kur līdz tam par latveešeem neko nezināja,
tas ir — Vakareiropā un citur ārzemēs. No šī laika

par latv. strēlneeku pulkeem sāka interesetees ari
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Sabeedroto armiju preekšstāvji, kup pēc tam beeži

veen apmeklēja mūsu pulkus pozicijās. Caur strēlnee-

keem viņi eepazinās ar latvju tautas centeeneem un

tādā ceļā eeguva to uzticibu latvju tautai, kuj-u sabee-

drotās leelvalstis vēlāk parādija jaunveidojamai Lat-

vijas valstij.
Tāda ir šo kauju ārējā nozīme. Bet viņa nebija

galvenā. Galvenā Zeemassvētku kauju no-

zīme ir ta, kalatvjutauta pati māci jās pa-

zīt savus spēkus un viņeem uzticetees.

Līdz tam simti un tūkstoši latvju kareivju un virs-

neeku varonigi un preekšzīmigi cīnijās visur, kur veen

tee bija izkaisiti pa leelo kreevu armiju. Bet tas

palika nemanits un neeevērots. Un pašlaik tautai

nebija nekādu datu, lai varētu spreest par saveem

spēkeem un viņu spējam.
1916. gada Zeemassvētku kaujas nu deva eespēju

peerādit, ka tikko saformetee latvju strēlneeku pulki
ir sevišķi stāvošas veenibas starp labakeem kreevu

pulkeem, par kādeem toreiz skaitijās Sibirijas strēl-

neeku pulki. Jo nu jau mūsu pulki sevi peerādija

par tādu spēku, ar kufu jāskaitās. Un bez tam tiklab

kareivji kā ari virsneeki novēroja, ko viņi spēj darit,

ja tee ir apveenoti un cīnās kopigeem spēkeem un

veenprātigi.
Šīs kaujas it sevišķi pastrīpoja starpibu starp lat-

veešu un kreevu kar,a pulkeem, jo sekmes šinīs kau-

jās bija gandrīz tikai tur, kur cīnijās latvju strēl-

neeki, kaut gan skaita ziņā tee sastādija tikai veenu

peekto daļu no visa karaspēka, kas gāja uzbrukumā.

Tāda šo vēsturigo kauju galvenā nozīme. Un ja
viņām nebija tādu panākumu, kādus no tām varēja
sagaidit, tad tur mūsu strēlneeku pulki nebija vainigi.

Bez tam šīm kaujam kara vēsturē ir leela vis-

pārējā nozīme. Jo viņas noskaidroja līdzšinējās po-

ziciju kaj-a taktikas vājās puses. Tā 1917. gada va-
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sarā galvenās nometnes stabs bija izdevis specielu

brošūru, kufā tika noskaidroti — uz Zeemassvētku

kauju peedzlvojumeem dibināti — leeli trūkumi uz-

brukuma organizēšanā vispāri. Kaut gan, pati par
sevi ņemot, šī brošūra ir ļoti nepilniga, jo tajā eet

runa tikai par pirmo uzbrukuma deenu. Un tajā ir

apskatiti tikai uzbrukumu organizācijas jautājumi. Ka-

mēr taktiskee jautājumi, kas atteecas uz šīm kau-

jam, gaida vēl savu zinisku apstrādāšanu.
1916. gada vasara visās Kreevijas frontēs atzīmēta

ar mēģinajumeem pāreet uzbrukumā. Bet šeem mē-

ģinajumeem panākumi bija tikai deenvidus frontē (ģen.
Brusilova uzbrukums). Vakara frontē no sākuma sek-

migo kreevu uzbrukumu, neskatotees uz milzigo ener-

ģiju un breesmigeem zaudejumeem, vāci drīzumā ap-

turēja. Zeemeļu frontē — pee Rigas — izdaritais mē-

ģinājums ari palika bez sekmēm. Kaut gan jau ari

toreiz kaujās pee Ķekavas un Smārdes peedalijās lat-

veešu strēlneeku bataljoni. Bet tā kā tajās kaujās
viņi bija peedaliti kreevu pulkeem, kā atsevišķi ba-

taljoni, tad viņi, neskatotees uz beeži peerādito va-

ronibu, — nekādu eespaidu uz kauju iznākumu at-

stāt nevarēja.

Rigas frontē esošee leelee purvi neatļauj vest kau-

jas daudzās un plašās frontes daļās. Tāpēc ari vāci

varēja sapulcēt savus spēkus tikai tanīs veetās, kur

uzbrukums ir teešam eespējams. Tādā kārtā vāci veen-

mēr bija gatavi atsist katru uzbrukumu.

Leeliski nostiprinātās vācu pozicijas Rigas frontē

un kreevu karaspēka neveiksmes 1916. gada vasara

pee viņu eeņemšanas, deva vāceem pārleecibu, ka

viņi Rigas frontē var būt pilnigi droši. Tādēļ viņi
te bija samazinājuši savus spēkus, pārvezdami tos

uz citām frontēm. Zeemā viņeem Rigas frontē bija
palikuši vairs tikai 64 bataljoni, kamēr kreevu pusē
tanī pat laikā bija 3 reizes vairāk — ap 180 ba-
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taljonu. Artilērijas un citu eeroču pārspēks turpretim,
bija vācu pusē: drusku vairāk artilērijas un labi prāvs

ložmetēju un tranšeju leelgabalu pārspēks. Tā tad —

vāci savu aizsargāšanos dibināja uz pārāku techniku

un uz poziciju noceetinajumeem.

Tādēļ ģen. Radko-Dmitrijevs bija nodomājis izdarit

tādu uzbrukšanas veidu, kur techniskee līdzekļi nespēlē

galveno lomu. Šī uzbrukuma plāna izstrādāšanu viņš

bija uzdevis ģenerālim — toreiz vēl pulkvedim —

Auzanam. Uzbrukumam vajadzēja notikt bez artilē-

rijas sagatavošanas un palīdzibas. Šo ideju, kā esmu

dzirdējis, bija licis preekšā 1. Daugavgrīvas strēl-

neeku pulka kapitans Breedis. Ģen. Radko-Dmitri-

jevs bija ļoti nopeetni uzņēmis un apspreedis šo preekš-
likumu, kuj-a eetērpšana reālā plānā nu peedereja

ģen. Auzanam.

Tā kā abu šo ģenerāļu vārdi veenumēr būs sai-

stīti ar Zeemassvētku kaujam, tad nevaru neminēt par

teem pāra vārdus.

Radko-Dmitrijevs savā jaunibā cīnijees par savas

tēvijas — Bulgārijas — brīvibu un spēlējis leelu lomu

Bulgārijas revolūcijas cīņās. Kad vēlāk ar vācu pa-
līdzibu Bulgārijā nodibinājās monarķija, Radko bija

jāatstāj dzimtene. Viņš emigrē uz Kreeviju un tur

eestājas kaj-adeenestā. Vēlāk eestājas ģenerālštāba aka-

dēmijā, pēc pabeigšanas vēl ilgu laiku deen

kreevu armijā, līdz dabū atļauju atgreeztees dzim-

tenē. Bulgaru-turku kafā Radko parādās par apdā-
vinātu un spējigu karavadoni. Eesākas pasaules kar,š,

un kad Bulgārija paleek neitrāla, Radko dodas uz Kree-

viju, lai peedalitos cīņās pret teem, kurus viņš ar-

veen vēl turpina skaitit par savas tēvijas brīvibas

apspeedejeem un eenaidneekeem. Būdams par 12.

armijas komandeeri Rigā, Radko daudz palīdzēja
mūsu strēlneeku pulku formēšanai un ar leelu sirs-

nibu nāca pretim visām mūsū polku vajadzibam.
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Beeži veen, kad dažādu formelu eemeslu dēļ tika

traucēta pulka formēšana vaj apgādiba, greežoteeš
teeši pee Radko, varēja atrast visātrāko ceļu visu

kavēkļu novēršanai.

Radko bija leels cilvēku pazinējs. Šaī ziņā tam

bija apbrīnojamas spējas. Savā armijā viņš pazina
neveen visus augstākos virsneekus un pulku koman-

deerus, bet ari bataljonu komandeerus. Pee tam tik

labi, ka zināja, kam ko var uzdot un uzticēt. Viņš
sevišķi ceenija un uzticējās mūsu strēlneeku pulkeem.

Tāpēc, kad bija jāizstrādā preekšdarbi Zeemas-

svētku kauju plānam, Radko šo uzdevumu uzticēja
Auzanam. Peerādidams ar to, ka latvju pulkvedim

viņš uzticas vairāk, nekā pats savam armijas štābam,

jo uzbrukuma sagatavošana bija jatura leelā slepenibā.
1919. gadā šis goda vīrs un brīvibas cīnitajs, kā

to ziņo eebrauceji no Kaukāzas, komunisteem eebru-

kot Pjatigorskā, ar zobeneem sakapāts gabalos. Latvju
virsneekeem viņa vārds veenmēr paliks dārgā atmiņā.

Zeemassvētku uzbrukuma idejas darbos pārvērsejs
— pulkvedis Auzans, pārnākdams uz latv. strēlneeku

pulkeem, bija pārnācis uz zemāku deenesta amatu,
lai tikai gotu eespēju cīnitees par latveešu interesēm.

Apbrīnojama ir Auzana enerģija, viņa plašās zi-

nāšanas un leelā iniciative, kā organizācijas, tā kaujas
darbibā. Šīs spējas padarija Auzanu par izcilus stā-

vošu personu starp augstakeem 12. armijas daļu ko-

mandeereem. Un reizē ar to par Auzanu ikveens

atsaucās kā par cilvēku „ar dzintara tīru sirdi".

Dabūjis uzdevumu izpētit vācu fronti, pulkvedis
Auzans, pa leelakai daļai kopā ar kapteini Breedi

un kapteini Ozolu, apstaigā visu gafo vācu poziciju
preekšliniju un izbreen visus Tīreļa purvus, lai per-

sonīgi izzinātu un novērotu, kur atrodamas visizde-

vīgākās uzbrukuma veetas. Uz šo savu novērojumu
un eevākto ziņu pamata Auzans vispārējos vilceenos
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sastāda uzbrukuma plānu, kujš galvenos pamata vil-

ceenos ari teek peeņemts no armijas komandeera.

Ar kādu apbrīnojamu uzmanibu bija jāstrādā pee

uzbrukuma plāna sagatavošanas, par to jau pec kau-

jam dzirdēju šādu raksturigu faktu, kuj-am bija ļoti
leela nozīme.

Kā zināms, no musu uzbrukuma varēja gaidit sek-

mes tikai tad, ja viņš pretineekam nāktu pilnigi ne-

gaidits. Tāpēc nu vajadzēja gādāt, lai nejaušibas ele-

ments tiktu pilnā mērā sasneegts. Bet panākt to

Rigas frontē bija gandrīz neeespējami, jo Rigā sija
daudzums vācu aģentu un draugu. Pat armijas štāba

atbildigakās nodaļas, kā gāja deezgan pamatotas bau-

mas, nebija tīras no speegeem. Tāpēc saprotams, ka

mums nebija eespējams slepeni sagatavot šo uzbru-

kumu.

Te nu Radko bija izleetojis ļoti asprātigu paņē-

meenu, lai peemānitu visus šos aģentus. Proti tanī

laikā, kad sākās uzbrukuma faktiskā sagatavošana

(dažu pulku koncentrēšana, lādiņu peevešana v. 1.1.),
Radko bija nosūtījis paša roku rakstitu „ļoti slepenu"
un „ļoti steidzošu" pavēli kādam Sibirijas korpusa
komandeerim, lai tas tūliņ ķeras pee visu nevaja-

dzigo jeb mazvajadzigo leetu pārdošanas, izda-

rāma 10 deenu laikā. Tanī pašā laikā korpusam

bija ari jaeesneedz ziņas par viseem leekeem krā-

jumeem, kufus bija pavēlēts nodot citeem korpuseem.
Ari šī „ļoti slepenā" pavēle bija nonākusi vācu

štābā. Un tas nu viņu ari bija sapratis tā, kā to

veenigi tikai ari varēja iztulkot. Tas ir, ka visdrī-

zākā laikā ir sagaidāma ša korpusa pārvešana uz

citu fronti. Bet lai šo pārvešanu noslēptu, tad teek

itkā rīkots demonstrativs uzbrukums.

Acimredzot tikai tāpēc vācu štābs nebija peegreezis
nekādu vēribu viseem teem sagatavošanas darbeem,
kas notika mūsu frontē.
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Un ka teešam ar šo neecigo, bet asprātigi izdomāto

paņemeenu Radko bija pilnā mērā sasneedzis ne-

jaušibas izdošanos, par to mēs pārleecinajamees vē-

lāk, — ejot uzbrukumā un ari pēc tam no gūstā sa-

ņemteem vācu virsneekeem.

Bet šim paņēmeenam bija ari otra, preekš mums

nelabvēliga puse. Jo lai vācu štābs pilnigi noticētu

tam, ka no mūsu puses gaidāms nevis nopeetni do-

māts uzbrukums, bet demonstrācija, — mums visa

uzbrukuma sagatavošana bija jādara tā, itkā tai teešam

no ārpuses būtu tikai demonstrācijas raksturs. Tā-

pēc tad ari mēs nevarējām peelaist eepreekšeju leelu

spēku koncentrēšanu uzbrukuma rajonā. Taisni ar

šo ir izskaidrojams tas rezerves spēku trūkums pir-
mās kauju deenās, un tāpēc ari no latveešu pulkeem

sasneegtee panākumi palika pa leelakai daļai neiz-

mantoti. Otrkārt, tāpēc ari bija nolemts pirmo uz-

brukuma periodu eerobežot ar Kalnceemaun Mūrneeku

eeņemšanu. Ja pēdējais nenotika, tad pee ta ir vai-

nīga dažu preekšneeku rīciba, kā tas būs redzams

tāļakā aprakstā.
Uzbrukums bija organizēts deezgan plašā frontē

— apmēram 30 verstu garumā, t. i., no Olaines līdz

leelajam Tīreļa purvam aiz Leelupes. Viņa izpildī-
šanai bija nolemti pavisam 78 bataljoni, bet tā kā

28 no viņeem nedabūja teešu uzdevumu, tad pats uz-

brukums pirmā deenā tika izdarits ar 50 bataljoneem.
Par uzbrukuma veetam, uz pulkveža Auzana pētijumu
pamata, bija izredzētas tās veetas, kufām vāci pee-

greeza mazāk vēribas, turēdami tās vasaras laikā par
pilnigi nepeeejamām viņu staignuma dēļ, bet zeemā
— par grūti peeejamām, t. i. purvi.

Pēc kaujas plāna uzbrukumu izdarija uz reizi se-

košās veetās:

1) Aiz Leelupes — leelā Tīreļa purvā — sākumā

gāja uzbrukumā sestā atsevišķā kreevu brigāde,
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kura 1916. gada vasarā bija formēta nosūtišanai

uz Francijas fronti no sevišķi laba un izlasita ele-

menta. Viņa skaitijās par veenu no labākām kara-

spēka daļām armijā.

2) Starp Babitezeru un Ložmetēju kalnu gāja uz-

brukumā 3. Sibirijas divizija.

3) Pa purvu starp Ložmetēju kalnu un Mangaļu mež-

sarga māju — otrā latveešu strēlneeku brigāde.

4) No Mangaļeem uz rīteem — pirmā latveešu bri-

gāde.

5) Pee „Strīdus kalniņa", kas ir vidū starp Manga-

ļeem un Olaini — 14. Sibirijas divizija.

6) Pee Olaines — 5. Sibirijas divizija.
Pēc uzbrukuma plāna vajadzēja izlauztees cauri no-

stiprinātām pirmām pretineeku linijam un eedziļina-
tees viņu aizmugurē apmēram līdz linijai — Kalnceems-

Klīves muiža, nepeegreežot vēribas dažeem apceetina-
teem punkteem pretineeka pirmā linijā, kuri pēc tam

paši par sevi kristu zem mūsu rezervu siteeneem.

Tā tam pateesi ari vajadzētu notikt, ja vismaz četri

no sešeem treeceenu kulakeem būtu izpildijuši savu

uzdevumu, jo tad mūsu karaspēka daļas, eeņēmušas
vācu aizmugures galvenos punktus, pilnigi pārtrauktu
visu satiksmi un sakarus frontē palikušām pretineeka
daļām ar viņu augstāko komandējošo personālu un

apgādibas eestādem, un viņām tad nekas cits neat-

liktu, ka padotees mūsu rezervu speedeeneem. Bet

no sešeem sagatavoteem kulakeem savu uzdevumu

izpildija tikai divi, un šee divi bija — abas latveešu

strēlneeku brigādes. No visām kreevu karaspēka da-

ļām, kuras gāja uzbrukumā, sekmes bija veenigi 14.

Sibirijas divīzijai, kura no sākuma eeņēma 2 ap-

ceetinatās pretineeku linijas un pavirzijās pat vēl tāļak,
bet jau pulksten 11 no rīta visi sasneegtee panākumi
bija likvidēti ar neleelu eenaidneeka pretuzbrukumu.
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Ja runājam par eemesleem, kufi izsauca kreevu pulku

neveiksmes, tad jāsaka, ka daja vainas krīt uz aug-

stāko komandējošo personālu (diviziju un pulku ko-

mandeereem) par neleetderigu uzbrukuma organizē-

šanu, — peemēram — trešā Sibirijas divizijā un sestā

atsevišķā brigādē, bet galvenais eemesls bija kaujas

disciplinas trūkums, kā pee zaldateem, tā ari pee

zemākā komandējošā personāla.
Latveešu pulkos bija pavisam citāds stāvoklis. Tee

kareivji, kas bija eestājušees pulkos pee viņu sa-

formešanas, bija labprātigi sapulcejušees latveešu kau-

jas veenibā, lai atsvabinātu savu dzimteni no eenaid-

neeka. Dzīti no nacionālās sajūtas, strēlneeki

reiz tikai ar ļoti leelām gfūtibam varēja atsvabinatees

no kreevu daļām. Veseleem bareem viņi steidzās uz

Latviju. Šee strēlneeki „gribeja" redzēt savas tēva

mājas atbrīvotas. Starp strēlneekeem bija daudz kur-

zemneeku, kufu peederigee bija vaj nu aiz vācu fron-

tes, jeb ari bēgļu starpā gaidija savu māju atsvabi-

nāšanu.

Ejot uz pozicijam, es, sarunajotees ar kādas rotas

strēlneekeem, eeminejos par to, vaj redzēsim rītā

Jelgavu? Tūliņ kāds strēlneeks man atbildēja, ka

viņš Jelgavā neapstāšotees, bet atpūtišotees tikai

Bauskā, — tur bija viņa tēva mājas. Es biju tiktikko

atbraucis Rigas frontē un maz vēl pazinu mūsu strēl-

neeku gara stāvokli, bet veenas deenas bija deezgan,
lai pārleecinatos, ka pulks tic savam spēkam un ir

pārleecinats par sekmēm... Bet tas jau ir viss, kas

pee toreizejeem apstākļeem bija tik vajadzigs mērķa
sasneegšanai.

Es jau minēju, kur abām latveešu strēlneeku bri-

gādēm, uz eepreekšejas izlūkošanas pamata, bij no-

zīmētas uzbrukuma veetas. Pēc izlaušanās caur pirmo
stipri apceetinato liniju, bija uzdots eedziļinatees pre-
tineeka aizmugurē, ņemot vērā, ka pirmai brigādei
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būs jāvirzās tāļak uz Klīves muižu, bet otrai —

uz Kalnceemu. Uzbrukuma sākums pirmai vācu linijai
viseem pulkeem bija noteikts pulksten sno rīta 23.

decembri. Pulku sakopošana uzbrukuma rajonā bij

jāizdara naktī no 22. uz 23. decembri. Tā kā 22. de-

cembri gandrīz visi pulki atradās dažādās veetās,
10—15 verstes tāļu no pozicijam, tad šis nakts gā-
jeens uz pozicijam teeši pirms paša uzbrukuma, ir

jāņem vērā pee kauju novērtēšanas, jo pēc šī gājeena

kaj-avlri nevarēja būt nenoguruši jau pašā kauju sā-

kumā. Vairakeem pulkeem pee tam bij jaeet pa veenu

ceļu, pa kufu bez tam veda leelgabalus un lādiņus,

tādēļ šis gājeens stipri veen nokavējās, un daži pulki
tiktikko eespēja atnākt līdz uzrādītām veetam, kad

jau bez kautkādas atpūtas bija tūliņ jaeet uzbrukumā.

Pirmās latveešu strēlneeku brigades uzbrukums.

Pirmās latveešu strēlneeku brigādes preekšgalā gāja
Pirmais Daugavgrlvas un Trešais Kurzemes pulki, pee

kam trešais pulks bija sadalits divās daļās: pirmais
bataljons zem kapteiņa Klinsona komandas bija pee-

veenots Pirmām pulkam zem kopējas pulkšeža Karl-

sona komandas. Šāds sadalijums bija izskaidrojams ar

to, ka galvenais treeceens bija nodomāts no Manga-

ļeem uz austrumeem. Tāpēc še tika koncentrēti gan-

drīz visi brigādes spēki, bet, lai peevilktu pretineeka
uzmanibu pašam Mangalu rajonam, uz vakareem no

viņa, tad Trešā pulka otram bataljonam bija uzdots

uzbrukt rajonā no Mangaļeem uz vakareem.

Iztīrit uzbrucejeem ceļus pretineeka drāšu aizžogo-

jumos, vēl pirms uzbrukuma eesākšanas, bija uzņēmees
kapteinis Breedis. Pulkst. 1 naktī, tā tad 4 stun-

das pirms uzbrukuma sākuma, viņš kopā ar pirmās
un trešās rotas izlūkeem izeet uz drāšu greešanu.
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Šāds paņēmeens ir ļoti riskants un tikai kapteinis

Breedis, kufš ļoti labi pazina savus strēlneekus, va*

reja tā rīkotees. Vācu drāšu aizžogojumi sastāvēja

no 3—4 joslām, katra no 4—B veetu rindām, tā

tad preekš katra ceļa bija jasagreež apmēram ap 20

drāšu seenu. Palaistees, ka izdosees to izdarit preti-
neekam pavisam nemanot, ir ļoti grūti, bet ja pre-

tineeks eeraudzls šo darbu, tad viņš sakopos pret
novērotām veetam spēkus jeb nostādīs tanī virzeenā

ložmetējus, tā tad pee vismazākās neuzmanibas —

jau daļa no nejaušibas elementa pašā uzbrukuma sā-

kumā jau būs zaudēta. Pa daļai tā varbūt ari notika.

Kauju aprakstā ir teikts, ka pret kreiso trešās rotas

spārnu ceļš ir bijis gatavs, bet pret tās pašas rotas

labo spārnu pretineeks ir eeraudzijis mūsu darbu un

sācis apgaismot to veetu ar raķetēm un atklājis flinšu

uguni, kādēļ darbs ir bijis jaatleek uz 20 minūtēm,
kamēr viss apklusis.

Pee ceļu tīrišanas pirmā rotā noticis tas pats, bet

te ir atrasts veens caurejas gaņģis, kas bijis ee-

taisits preekš vācu izlūkeem, kādēļ nolemts uzbru-

kuma laikā izleetot šo gaņģi. Uzbrukuma aprakstā
eet runa par to, ka drāšu greešana pee ceļu papla-
šināšanas uzbrukuma laikā ir bijusi jādara ne tikai

zem flinšu, bet ari zem ložmetēju uguns. Varbūt, ka

te ložmetēji nebūtu šāvuši, ja ceļu tlrišana būtu no-

tikusi kopā ar uzbrukumu.

Pulksten 5 un 20 minūtēs kapteinis Breedis dod

signālu ar divām sarkanām raķetēm. — Tas nozīmē,
ka ceļi ir gatavi un uzbrukums sākas.

Ar to eesākas vesela rinda sīvu kauju, kurās ņēma
dalibu pirmās brigādes pulki, un kuj-as velkas visu

deenu līdz vēlam vakaram. Visas šis kaujas noteek

mežā, kur ir tikai daži neleeli laukumi. Tāpēc orien-

tetees pa kauju laiku ir ļoti gfūti un tas padara visu

kaujas gaitu ļoti komplicētu.
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Stādit sev preekšā visus šo kauju sīkumus ir gan-

drīz neeepējami un šimbrīžam nav vēl peeteekošu
materiālu.

Lai dabūtu vispārigu, daudz maz pareizu ēespaidu

par šo ciņu deenu, visu pirmās brigādes kauju ra-

jonu var sadalit atsevišķos sīkākos rajonos, kufos
notika galvenās cīņas. Šādi rajoni botu:

1) Eelaušanās veeta vācu pirmā eerakumu linijā. Ee-

laušanās teek izclnita no pirmā pulka un trešā

pulka un pirmā bataljona.

2) Apceetinatais Mangaļu mežs — teek izcīnits pa-

preekš no 'trešā pulka pirmā bataljona, pēc tam

no ta paša pulka otrā bataljona kopā ar pirmo
9. Sibirijas pulka bataljonu un divām 10. Sibi-

rijas pulka rotām.

3) Četru 4,2 collu leelgabalu baterija, kura atradās

pusotras verstes aiz Mangaļeem. Viņas eeņem-
šanā peedalas trešā pulka pirmais bataljons, divas

rotas no otrā pulka pirmā bataljona un veena rota

no pirmā pulka.

4) Apceetinatais Skangaļu mezglis ar 3 sešcollu leel-

gabaleem — teek eeņemts no Pirmā, Otrā un

Trešā pulka rotām. Vēlāk še pat, pee aizsargā-
šanās no pretuzbrukumeem, ņem dalibu ari Cetur-

tais Vidzemes pulks.

5) Rajons uz austrumeem no eelaušanās veetas, kur

visu deenu turpinās eenaidneeka pretuzbrukumi.
Še visu deenu cīnās Otrā Rigas pulka otrais ba-

taljons. Pēc pusdeenas viņeem peeveenojās 9. un

10. Sibirijas pulku pirmee bataljoni.
Bez tam kaujas noteek dažās veetās mežā, kur vāci

mēģina aizstāvēt katru soli, nostādidami ložmetējus
pat uz kokeem. No tādām veetam jāmin tā sauktais

artilērijas „mērķis Nr. 69", kur atradās vācu 16.

landšturma pulka štābs, kufš teek eeņemts no Ce-

turtā Vidzemes pulka.
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Kaujas gaitas īsumā šādas: Pirmais pulks un Trešā

pulka bataljons, pretineekam pavisam nemanot, sa-

pulcējās 300 soļu attāļumā no vācu eerakumeem.

Pulksten 5 un 20 minūtēs viņi eeņēma šos eera-

kumus un ar roku granātu palīdzibu iztīrija viņus
no pretineeka, kurš atkāpās uz mežu. Preekšgalā
eet Pirmā pulka pirmā un trešā rotas ar kapteini
Breedi. Pēc tam viss pirmais pulks dodas taisni uz

preekšu uz pretineeka aizmuguri, cīnotees mežā āf

atkāpjošos pretineeku.
Tanī pašā laikā Trešā pulka bataljons pagreežas

uz labo pusi un eesāk cīņas Mangaļu mezglā.
Pirmām pulkam seko Otrais Rigas pulks. Viņa uz-

devums eeņemt Mangaļus, bet šā pulka pirmais ba-

taljons aizraujas līdzi Pirmām pulkam. Tikai šā ba-

taljona pēdējai rotai pulka komandeers eespēj dot

sevišķu uzdevumu — aizsargāt caurlaušanās veetu.

Bet tikko pirmee pulki aizeet uz preekšu, no kreisās

puses sākas vācu pretuzbrukums, un pulkvedis Pe-

niķis peespeests izleetot savu otro bataljonu šā pret-
uzbrukuma likvidēšanai. Divas bataljona rotas ar kap-
teini Jankovski eet uzbrukumā, saņem gūstekņus un

pavirzās uz rīteem ap pusotras verstes. Virzotees

uz preekšu rodas starp abeem pulka bataljoneem leels,
no pretineeka neiztīrits apgabals, un pulka koman-

deers, lai eeņemtu šo apgabalu, izleeto savas pēdē-
jās divas rotas.

Trešā pulka pirmais bataljons zem kapitana Klin-

sona komandas eeņem Mangaļus, bet tāļak virzitees

nevar, jo 200—300 soļus aiz Mangaļeem eet otrā

vācu eerakumu linija, no kureenes sāk šaut vairāki

vācu ložmetēji. Apejot šī eerakuma spārnu, trešā

pulka rotas, kopā ar veenu pirmā pulka rotu, uz-

brūk eerakumeem pa daļai no sāneem, pa daļai no

muguras, eeņem viņus, saņemdamas gūstā 1 virs-

neeku, 20 kareivjus un 3 ložmetējus. Pēc tam ba-
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taljons eet tāļak un, kopā ar otrā pulka divām rotām,

zem podporučika Pinkas komandas, uzbrūk baterijai
Nr. 114. Še teek saņemti 4 leelgabali un daudz cita

kāja laupijuma.
Pēc baterijas eeņemšanas bataljons sateekas ar

pirmā pulka pirmo bataljonu kapitana Breeža vadibā.

Pēdējais ņem visas dažādu pulku rotas zem savas

komandas un organizē tāļaku uzbrukumu Skangaļeem.
Pirmais pulks eet pa labi, lai apeetu Skangaļus no

vakareem. Trešā pulka rotas eet taisni pa ceļu, otra

pulka rotām kreisā spārnā. Šī uzbrukuma sākumā

teek eevainots kapitans Breedis. Uzbrukums turpi-

nās un ap pīkst. 11 no rīta Skangaļi teek eeņemti

un kopā ar viņeem, aiz kalniņa uz rlteem no Skan-

gaļeem, eeņem smago 6-collu bateriju ar 3 leelga-
baleem un daudz citeem kāja materialeem.

Ar Skangaļu eeņemšanu preekš pirmās latveešu

brigādes pulkeem eestājas, no kaujas redzes stāvokļa,
interesants moments, kad stipri jārēķinās ar cilvēku

psichi un kad kaujas spēki nav vairs aprēķināmi ne

ar kādeem skaitļeem. Leelā kafā šādi momenti nāca

beeži veen preekšā, bet gandrīz līdz kafa beigām

augstākais kreevu armijas komandējošais personāls

nespēja šos momentus pareizi saprast un radit tādus

apstākļus, kuri vestu pee uzvaras, lai gan tas šad

un tad pilnigi bija eespējams.
Kā mēs jau redzējām, visi latveešu pulki, visu pa-

gājušo nakti pa dziļu sneegu brida uz pozicijam. No

agra rīta viņi breen pa purveem, kaudamees eeņem

2 apceetinatās kaujas linijas, 2 baterijas, kūjas aiz-

sargātas ar ložmetejeem, saņem gūstekņus, paši ceeš

leelus zaudējumus. Viss tas intensivais darbs, izvests

ļoti leelā sajūsmā, prasa milzigu fizisku uzupurēšanos
un izsauc tādu nogurumu, ka cilvēki ne tikai paleek
par kaujas nespējigeem, bet vēl vairāk — tādos mo-

mentos sajūsma drīz pāreet tādā veenaldzibā pret
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visu, kas noteek apkārt, ka cilvēki ir veenaldzigi pat

pret savu likteni un dzlvibu. Apceetinato poziciju

kaj-ā, kur kaujas ilgst ne stundām, bet beeži veen

deenam, — praktiķa ir peerādijusi, ka kaj-avīri, kufi
ir bijuši darbā jau 24 stundas, nav vairs kaujas spē-

jīgi — viņi ir jāapmaina.

Ja rezerves viņu apmaiņai nav dabūjamas, tad vis-

mazākais ir jāgādā, lai turpmākā aizsargāšanās dar-

bība tiktu organizēta tā, ka veena daļa no kafavlreem
varētu dabūt atpūtu un eespētu eevest eerindas kār-

tibu. Tas sevišķi ir vajadzigs tur, kur samaisitas da-

žādas karaspēka daļas, kā tas bija Skangaļos. Par

nožēlošanu še uz veetas nebija neveena apveenojoša
preekšneeka, kas varētu to organizēt, sadalot uzde-

vumus un sastādot kaut mazas rezerves daļas visādām

varbūtibam.

Darit to no muguras puses, kad sakaru linijas
beeži teek pārrautas un kad apstākļi mainās ik mi-

nūtes, — nav eespējams.
Paskatisimees, kā bija ar rezervēm pirmā brigādē.

Brigādes rezervē palika Ceturtais Vidzemes pulks.
Kaujās, ko līdz frontē cīnošās daļas virzas uz preekšu,
frontes platums aug, jo jāaizsargājas ir ari no sāneem.

Tā ari še. Jau pulksten 7 peeprasa rezerves. Ce-

turtais pulks saņem uzdevumu papreekš izsūtit veenu

bataljonu Pirmā pulka komandeera rīcibā, bet otro

Ceturtā pulka bataljonu peedot Trešam pulkam uz-

brukšanai Mangaļeem. Bet reizē ar to izrādās, ka

vāci no kreiseem sāneem jau sākuši pretuzbrukumu
Mangaļeem. Tāpēc abi Ceturtā pulka bataljoni pee-
veenojas Pirmām pulkam. Ceļā uz Pirmo pulku viņi
uzbrūk 16. vācu landšturma pulka štābam, eeņem
to pēc īsas kaujas un pēc tam nostājas kreisi no

Pirmā pulka ar fronti uz deenvidrīteem. Tas viss

noteek vēl preekš Skangaļu eeņemšanas. Kad fronte

aizeet līdz Skangaļeem un vēl tāļak, dabigi rodas jauns



18

caurums frontē, kurjs nekavējoši jāaizpilda. Sevišķi

tādēļ vēl, ka visas cīņas noteek mežā, un vāci veenu-

mēr turpina speedeenu no kreisās puses.
Pulksten deviņos no rīta pee brigādes štāba peenāk

pirmais 10. Sibirijas strēlneeku pulka ešelons. Peenā-

kušais bataljons teek nekavējoši nosūtits pulkveža Pe-

niķa rlcibā, eepreekš minētai vajadzībai. Drīzi pēc
tam teek izsūtits ari 10. Sibirijas pulka komandeers

ar vēl atlikušeem diveem bataljoneem, ar uzdevumu

eeņemt Mangaļus.
Tomēr izrādās, ka frontes vajadzibas Skangaļu ra-

jonā ir leelakas. Tāpēc preekš Mangaļu eeņemšanas
teek izdalitas tikai divas rotas. Sešas rotas aizeet uz

preekšu un nostājas frontē līdzās Ceturtam pulkam.
Tas noteek pēc pulksten 12. Tā tad fronte ir izaugusi

jau tik gar,a, ka peenākušee peeci bataljoni teek visi

nostāditi frontē, nespēdami nomainit tos, kas cīnida-

mees ir jau par daudz noguruši.
Vēlāk peenāk vēl 9. Sibirijas strēlneeku pulks. Pēc

visai īsas atpūtas veens ša pulka bataljons teek pee-

dots Trešajam Kurzemes pulkam preekš Mangaļu ee-

ņemšanas.
Pee Mangaļeem pa to starpu norisinājās sekošais:

Trešā Kurzemes pulka otram bataljonam bija uzdots

jau no paša rīta uzbrukt vācu pozicijam, lai pēc pir-
mās vācu apceetinajumu linijas eeņemšanas pagreeztos
uz kreiso pusi un virzitos pret Mangaļeem. Tanī pat
laikā otram Rigas pulkam bija jauzbrūk Mangaļeem
no austrumu puses.

Bet mēs jau zinām, ka Otrais pulks bija speests
izpildīt citu uzdevumu. Trešā pulka otrais bataljons
bija izsūtijis drāšu greezejus pulksten 2no rīta. Ap
pulksten peeceem bataljona komandeers kapteinis Elsis

dabū zināt, ka ceļš ir gatavs tikai pirmā aizžogojumu
joslā un ka greešanas darbi teek turpināti. Bet jau
pulksten 5,30 sākas Pirmā pulka uzbrukums, un mūsu
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artilērija eesāk apšaudit pretineeku. Vāci nu sāk ap-

gaismot preekšā esošos drāšu aizžogojumus ar raķetēm,

eerauga mūsu greezejus un apšauda viņus ar ložme-

tejeem. Visi izlūki-drāšu greezeji teek apšauditi. Ba-

taljons tomēr eet uzbrukumā, bet ceeš milzigus zau-

dējumus — vairāk kā pusi no sava skaita, — un

atkāpjas.
Pēc tam uzdod uzbrukt Mangajeem Ceturtā Vid-

zemes pulka otram bataljonam un vēlāk — 10. Si-

birijas pulka bataljonam, bet mēs jau redzējām, ka

apstākļi noveda viņus uz kreiso spārnu. Tāpēc tikai

ar 9. Sibirijas strēlneeku pulka eerašanos ir eespējams
galigi organizēt šo uzbrukumu.

Ap pulksten diveem pēc pusdeenas Devitā pulka

bataljons, kopā ar divām rotām no Desmitā Sibirijas

pulka, uzbrūk Mangaļeem no deenvidrīteem, un

Trešā Kurzemes pulka otrais bataljons no zeemeļeem,
— eeņem Mangaļus un saņem gūstā 260 vācus.

Tomēr paeet ne vairāk kā pusstunda, un vāci no

jauna uzbrūk Mangaļeem, — ari no divām pusēm, —

un saņem gūstā visus sibireešus.

Kapteinis Elsis izskaidro šo notikumu ar to, ka

Sibirijas pulku strēlneeki, pēc Mangaļu eeņemšanas,
neko nav darijuši, lai nostiprinātos eeņemtās pozicijās
un aizsargātos no pretuzbrukuma, bet gan nodarbo-

jušees visu laiku ar vācu eerakumu aplaupišanu, spirta
meklēšanu v. t. t.

Kad parādijušees vācu kareivji, no jauna pāreedami
uzbrukumā, sibireeši nebija pat domājuši aizsarga-
tees, bet gan vēl peedraudejuši ar nošaušanu teem

latveešeem, kuj-i mēģinājuši uzbrukumu atsist, kas ne-

būt nebijis grūti izdarāms. Šis gadijums tā tad ļoti
spilgti peerāda disciplīnas trūkumu kreevu kaj-a pulkos.

Lai nenokļūtu gūstā, leelakā daļa no mūsu strēl-

neekeem bija speesta atkāptees. Līdz ar viņeem at-

kāpās no visām sešām sibireešo rotām tikai ap 80 dl*
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veku. Tā tad Mangaļu mezglis jau otrreiz pārgāja

atpakaļ vācu rokās — ap pīkst. 7 vakarā. Nu stā-

voklis frontē bija tāds, ka visas peenākošās rezer-

ves bija steigšus jānosūta frontes eeņemšanai, bet

nevis nogurušo daļu nomainišanai.

Protams, ka stāvoklis būtu bijis pavisam citāds, ja
14. Sibirijas divizija nebūtu atkāpusees, jo tad peenā-
kušee pastiprinājumi varētu turpināt uzbrukumu, tāpēc
ka tad nebūtu jāapsargā sāni.

Kauju gaitai turpinotees pulki paleek savās veetās

un atsit jau vairākus vācu pretuzbrukumus. Bet tā kā

dažadee bataljonu un rotu strēlneeki cīņās ir sajau-
kušees un kauju turpināšanai ir jaeeved eerindu kār-

tība, tad pēc sibīriešu ienākšanas frontē, pēc pulk-
sten 12, pamazam eesākas rotu atvilkšana uz Skan-

gaļeem un „artilerijas mērķi Nr. 69" un 10. Sibirijas
pulks eeņem plašāku rajonu.

Tanī pat laikā uz vācu aizmuguri teek izsūtits

veens jātneeku eskadrons. Bet viņš tūliņ atgreežas un

neko neziņo par savu izlūkošanu.

Ap pulksten 4 deenā sākās nopeetns vācu pret-
uzbrukums. Sibireeši to neiztura un sāk atkāptees.
Gan mūsejee mēģina tos aizturēt, bet tas izrādās par

neeespējamu. Tāpēc ari mūsu nogurušee kareivji sāk

atfkāptees no Skangaļeem. Ap pulksten 7 vakarā visas

mūsu daļas salasās pirmā vācu apceetinajumu linijā
un paleelk tur līdz rītam.

Vakarā armijas stabs izdod rīkojumu par Latveešu

brigāžu padošanu 3. Sibirijas divizijas ģen. Triikov-

s,kim, kufš pulksten četros no rīta 24. decembrī pavēl

atkāptees uz mūsu vecajām pozicijam.
No šī apraksta redzams, ka galvenais eemesls, kā-

pēc pirmai latveešu brigādei bija jāatkāpjas — bija
mūsu kaimiņu, sevišķi 14. Sibirijas divizijas neveiksmes.

Viņas no sākuma sekmigo uzbrukumu vāci likvidēja
jau ap pīkst. 11. Ar to nu vāceem atsvabinājās spēki,
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kurus tee izleetoja pretuzbrukumeem Skangaļeem. Ja
14. Sibirijas divizija botu noturejusees jau eeņemtā
otrā vācu apceetinajumu linijā, tad latveeši botu varbūt

iztikuši tikai ar saveem spēkeem veen un eeņēmuši

Leelupes krastu pee Kllves muižas. Saprotams, bija
dažas kļūdas ari latveešu daļu darbibā, bet tikai sīku-

mos, neatstāja eespaidu uz vispārīgo kaujas
gaitu.

Pirmajā kauju deenā pirmā latveešu brigāde bija

zaudējusi: nošautus: 8 virsneekus un 477 strēl-

neekus; eevainotus: 37 virsneekus un 1572

strēlneekus; kontuzētus: 5 virsneekus un 284

kareivjus; bez vests pazudušus: 3 virsneekus

un 359 strēlneekus. Pavisam zaudēts: 53 virs-

neeki, 2692 kareivji. Eegūtas trofejas: gūstā

saņemti: 3 virsneeki, 357 kareivji. Eegūti: 8 leelgabali,
1 minumetejs, 14 ložmetēji. Bez tam vel daudz citi

dažādi kaj-a peederumi.

Otras Latveešu strēlneeku brigades uzbrukums.

Otrās brigādes uzbrukums, kufš ari bija nozīmēts

divās veetās, nebija tik komplicēts. Pirmā uzbru-

kuma veeta atradās apmēram 1 versti uz vakareem

no Mangaļeem. Šaī veetā starp mūsu un vācu po-

zicijam bija tikai apmēram 300—500 soļi. Tā kā te

apkārtne nebija purvaina, bet daudz veeglak peeejama,
tad vāci te bija sacēluši daudz stiprākus drāšu aiz-

žogojumus un te teem bija pozicijās stiprāki spēki.
Otrā uzbrukumam nozīmētā veeta atradās purva

vidū starp Mangaļeem un Ložmetēju kalnu. Te at-

tālums starp mūsu un eenaidneeku linijam bija ap-
mēram pusotras verstes.

Brigādei ejot uzbrukumā pirmā linijā bija nozīmēti

5. Zemgales un 7. Bauskas pulki. Zemgales pulka
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komandeers — pulkvedis Vāceetis — sava pulka virs-

neeku vārdā izvēlējās eet pirmā no uzdoteem vir-

zeeneem, t. i. tuvāk pee Mangaļeem. Šis pulks dabūja
uzdevumu pulksten peecos no rīta izlauztees aizrā-

dītā veetā caur vācu pirmo apceetinajumu liniju, ee-

ņemt vācu bateriju, kas atradās apmēram pusotras
verstes uz zeemeļvakareem no Skangaļeem, un pēc
tam virzitees uz Skangaļeem.

Veenigais uzglabajees Zemgales pulka oficiālais

kauju apraksts ir ļoti īss un skan šādi: „Pulksten 4

un 30 min. bija izsūtitas izlūku un spridzinātāju ko-

mandas drāšu aizžogojumu greešanai un ceļu iztai-

sīšanai. Pulksten peecos gāja uzbrukumā pulka pirmā
rota, aiz viņas — otrā, trešā un ceturtā. Otram ba-

taljonam vajadzēja eet uzbrukumā aiz pirmā.

Drāšu pārraušana notika zem pretineeka apšaudī-
šanas un pirmā rota steidzigi pa ceļu caur drātim

uzbruka brustveram.

Tanī pat laikā, starp uz kartes uzzīmeteem artilē-

rijas mērķeem 13 un 15, gāja uzbrukumā 7. Bauskas

pulks. Pār vācu eerakumu brustveri zem stipras flangu
uguns pārlēkušos zemgaleešus vāci saņēma ar pret-
uzbrukumu daudz leelakos spēkos. Tāpēc, neskato-

tees uz Zemgales pulka pašaizleedzigo uzbrukumu,
brustveri eeņemt neizdevās.

Septitais Bauskas pulks pa labi no zemgaleešeem,
virzijās pa mežu uz vakareem. Bet septitā pulka
rota, kufa atsvabināja vācu eerakumus taī pusē, kur

zemgaleeši gāja uzbrukumā, līdz pulksten astoņeem
no rīta nevarēja izdarit speedeenu uz vāceem, jo vāci

tur stipri pretojās.

Ap pīkst. 2 p. p. vāci, apmēram veenas rotas vai-

rumā, pa neitrālo mežu mēģināja pāreet pretuzbru-
kumā, bet tika atsisti no Zemgales pulka ceturtās

rotas.
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Spārnu aizsargāšanai bija nozīmēts pa pusrotai no

astotās rotas. Pusrota, kura aizsargāja labo spārnu,
ari pārrāva vācu drāšu aizžogojumus un peedalijās
uzbrukumā vācu blokhauzim, kas atradās labā spārnā.

Lai apklusinātu eenaidneeka ložmetējus, kuri sava

no blokhauza, bija sastādita ugunsbaterija no bunib-

metejeem, tranšeju leelgabaleem un 8 ložmeteječfn.
Ar šeem drošsirdigeem uzbrukumeem 5. Zemgales

pulks acimredzot saistija pee sevis visas brīvās vācu

rezerves, atveeglinadams ar to septitā un astotā pulku
darbibu.

Šinī uzbrukumā Peektais Zemgales latveešu strēl-

neeku pulks ceeta ļoti leelus zaudējumus: nošauti 8

virsneeki, eevainoti — 12. Strēlneeku kritušu un ee-

vainotu kopā 750 cilvēku, tas ir — gandrīz puse no

pulka eerindu sastāva."

Tas ir viss, ko min oficiālais kauju apraksts. Šinī

lakoniskā aprakstā trūkst jebkādu datu un faktu, kas

varētu cik necik attēlot zemgaleešu kaujas bildi.

Veens ir skaidrs: zemgaleeši gāja uzbrukumā va-

ronigi un pašaizleedzigi, nebīdamees ne no kādām

nāves breesmam. Ar savām asinim tee peerādija savu

uzticibu tēvijai. Bet ja mēs uzstādām citus jautā-

jumus, peemēram, tādus, kas atteecas uz šīs kaujas
vadišanu un leetderigu kaujas paņēmeenu izleetošanu,
tad atbildes šaī aprakstā mēs nevaram atrast. Tikai

veens, otrs sīkums šaī aprakstā norāda, ka atbilde

uz šeem jautajumeem ir māksligi noslēpta, lai nebūtu

oficiāli jānes atbildiba par varbūt velteem Peektā Zem-

gales pulka upureem.

Septitais Bauskas pulks, pulkveža Goppera vadibā,
dabūja uzdevumu purva vidū, starp Mangaļeem un

Ložmetēju kalnu, izlauztees cauri vācu pirmai apcee-
tinatai linijai un virzitees tāļak un eeņemt otro preti-
neeka liniju, kura varot būt apmēram pusotras ver-

stes aiz pirmās, ņemot vērā tāļako virzišanos uz Kaln-
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ceemu. Ari šim pulkam, uzbrukums vācu pirmai li-

nijai bija jaeesāk pulksten peecos.

Tā kā pulkam bija jaizeet krūmu rajons neitrālā

joslā esošā purva vidū, un janoeet apmēram pusotras
verstes pa purvu, tad pulks izgāja jau pulksten četros

no rīta.

Pulkam 200—300 soļus pa preekšu gāja drāšu gree-

zeji, un starp teem strēlneeku posmi baltos apģēr-

bos, jo bija nodomāts, izejot no krūmu rajona, pulku
mazleet apturēt, kamēr greezeji tiks ar drāšu žogeem

galā. Un gadijeenā, ja būtu vajadziba, pulks tūliņ

pastiprinātu drāšu greezejus.
Pulka izeešanas momentā pee pretineeka viss bija

klusu, bet kad greezeji tuvojās krūmeem peeaugušajara
mežiņam, vāci tos sāka apšaudit ar nevisai stipru
flinšu uguni. Tas nāca pavisam negaidot, jo šinī me-

žiņā, kā man agrāk bija ziņots, bija bijuši mūsu

izlūki, un viņš nekad nebija bijis eeņemts no pre-

tineeka. Turpretim otrā, mazākā egļu mežiņā, pus

versti uz rīteem, kādas reizes bija redzēta vācu aiz-

kārtne, kādēļ ari uz šo mežiņu tika nosūtita Astotā

pulka izlūku komanda.

Protams, ka vācu vājā apšaudišana nevarēja aiz-

turēt pulka virzišanos uz preekšu, kaut gan ļoti ne-

patīkami bija tas, ka mūsu uzbrukums, vēl pirms

viņa eesākšanās, bija jau no pretineeka atklāts.

Bez tam ari preekšā esošais krūmu rajons bija
daudz plašāks, nekā tas bija apzīmēts mūsu plānos.

Viņš bija vismaz pusversti dziļš un pee tam tik beezs,
ka pulks viņam caurejot sajauca visu kaujas kārtibu,

jo kareivjeem bija jaeet rindās, citam aiz cita.

Beidzot, kad krūmi bija izeeti, bija skaidri sare-

dzamas, apmēram 300 soļu attāļumā, eenaidneeka po-

zīcijas, no kuj-ām viņš tūliņ sāka mūs deezgan stipri
apšaudit. Tā tad pretineeka aizkārtne jeb izlūki bija

paspējuši jau atkāptees uz pozicijam, galigi paņem-
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dami mums eespēju izleetot šaī uzbrukumā nodo-

māto nejaušības elementu. Sakarā ar to, tad ari Sep-
titā Bauskas pulka stāvoklis palika deezgan grūts.

Un nu vēl beidzot peeveenojās tādi apstākļi, kas

šo stāvokli padarija kritisku, proti, — ejot caur krū-

meem pulks vairs nebija kaujas kārtibā, jo nu strēl-

neeki rotās bija sajaukušees cits caur citu. Un gal-
venais — izlūki un drāšu greezeji bija, krūmus iz-

eedami, novirzijušees pārak uz labo pusi, un nu tee

visi atradās aiz pulka labā spārna.
Pārvest greezejus pulkam preekšā jeb pārveetot visu

pulku uz labo pusi zem eenaidneeka apšaudišanas
vairs nebija eespējams, jo kamēr pulks izdaritu šo

komplicēto manevri, pee tam vēl zem vācu lodēm,
— pēdejee paspētu noorganizēt pret mums ložmetējus.
Un tad vairs nevarētu būt runas par drāšu greešanu.

Atleekas vairs tikai veena izeja, vaj nu virzit visu

pulku uz neizgreeztām drātim, ko varēja ari darit,

jo pusei no viseem strēlneekeem, uzbrukumā ejot,

bija izdotas drāšu greežamās šķēres, jeb — bija jā-
atsakās no uzbrukuma un jāatkāpjas zem eenaidneeka

lodēm. Bet ari to vairs nevarēja izdarit bez zaude-

jumeem.
Pēc dotās komandas viss pulks dodas uz preekšu.

Pretineeka šaudišana papreekšu paleek stiprāka, bet

pēc tam, kad mūsu spēka preekšejās rindas ir jau

peenākušas pee drāšu žogeem un sāk tos iznīcināt,
apšaudišanās no pretineeka puses paleek arveen vā-

jāka. Beidzot, kad pēc nedaudz minūtēm mūsu strēl-

neeki jau šur un tur ir izlauzušees caur pirmām di-

vām aizžogojumu linijam, — vācu šāveeni sāk pa-

visam apklust, un pēdējo žogu joslu strēlneeki eeņem

gandrīz bez vācu pretošanās. Eeņemot eerakumus

tur pretineeku vairs neatradām. Acim redzot ta vācu

daļa, kas bija bijusi šaī rajonā, redzēdama mūsu pār-
svaru un drošširdigo uzbrukumu, — bija aizbēgusi;
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pareizāki sakot — aizbraukusi pa lauku šaursleežu

dzelzsceļu, jo aiz leelā eerakumu vaļņa atradās dzelzs-

ceļa sleedes. Bez tam daļa mūsu strēlneeku un virs-

neeku, būdami vēl eerakumos, bija dzirdējuši troksni,

līdzigu dzelzsceļa vilceena rīboņai.

Eeņemot pirmās eenaidneeka linijas, Septitais pulks
bija zaudējis eevainotus: 5 virsneekus un 212 strēl-

neekus. Pēdējo starpā nedaudz nošauti.

Pee pirmās linijas eeņemšanas, kamēr pretineeks
vēl nebija atjēdzees, bija jāgādā par kārtibu eerindās,
kurās bija sajaukušās dažādu rotu strēlneeki, palee-
kot tādā pūlī tāļakā cīņa bija neeespējama. Bet jau

eepreekš katrai rotai bija nozīmēti atsevišķi uzde-

vumi.

Tādēļ tad nu ari tūliņ aiz vaļņa strēlneeki sa-

lasās atsevišķos pulciņos pee saveem rotu koman-

deereem. Tas aizņem ne vairāk par četrām līdz pee-
cām minūtēm, pēc kam atkal viss pulks virzās tāļak
— dažas rotas uz preekšu, dažas sāņis, skatotees pēc

saņemteem uzdevumeem.

Rotas, kuras novirzās sāņus, lai paplašinātu un

nostiprinātu eelaušanās veetu, tūliņ uzsāk cīņu ar

tuvakeem apceetinateem vācu blokhaužeem. Pee tam

septitā rota jau pašā pirmā blokhauzī saņem lož-

metēju, no kura vāci, pa pulka uzbrukuma laiku,
nebija paspējuši vēl izšaut neveenu lodi.

Divas rbtas, izpildot viņām doto pavēli, paleek še

uz veetas trīs deenas, un gfūtā cīņā ceeš smagus

zaudējumus: krīt abu rotu komandeeri un veens no

viņu veetneekeem. Vēl tās pašas deenas pēcpusdeenā
šīs rotas teek pastiprinātas ar Sestā Tukuma pulka
rotām, kura ari še cīnotees ceeš zaudējumus.

Pārejās sešas Bauskas pulka rotas, paeedamas ap

500 soļus uz preekšu, paslēpjas mazeem krūmeem

apaugušā rajonā un paleek tur kādu stundu, kamēr

izdodas noorganizēt sakarus ar aizmuguri ar pa
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dodas uz preekšu uzbrukumā.

Uz mūsu kartēm nepilnu versti no pirmās linijas

bija atzīmēta meža mala, kur bija gaidāma vācu ap-

ceetinajumu otrā linija. Bet pateesibā izrādijās, ka

leels gabals meža, kas bija apzīmēts uz mūsu kar-

tēm, bija izcirsts. Tāpēc pulks, izsūtot izlūkus, vir-

zās tāļak. \ •
Paejot apmēram veenu versti uz preekšu, pulku

sāk stipri apšaudit vācu artilērija no Sileneeku pu-

ses. Zem artilērijas šāveeneem pulks noeet vēl ap-
mēram versti, un nu tikai vēl eesākas mežs. Bet reizē

ar to apklust ari vācu artilērija. Jo izrādās, ka pašā
meža malā, augstos kokos ir bijis vācu artilērijas

novērotāju punkts, kas, pēc meža eeņemšanas, vairs

nevar darbotees. No artilērijas apšaudīšanas pulkam
vairs nebija leeli zaudējumi. Starp citeem eevaino-

teem bija ari otrā bataljona komandeers — toreiz

kapteinis, tagad pulkvedis Manguls.

Ejot mežā pulks atkal apstājas uz neilgu laiku, lai

l: atjaunotu sakarus ar Astoto pulku, kuri*atkal bija pār-

traukti, un lai sagaiditu gaismu, jo tumsā un mežā

ir ļoti grūti orientetees un uzturēt sakarus savā starpā.
Gaismai eestājotees pulks pavirzās uz preekšu vai-

rāk kā versti un tikai tad uzduras uz otrās vācu apcee-

tinajumu linijas, kura ir nostiprināta tikpat pamatigi,
kā pirmā linija. Bet viņa ir gandrīz no vācu ka-

reivjeem pavisam neeeņemta.
Tikai dažās zemnicās bija eeveetojušees uz dzīvi aiz-

mugures jeb artileristu saimneecibas komandas, kuras

pretim neturējās.
Še Bauskas un Valmeeras pulki apstājas un nosti-

prinās, izsūtidami uz preekšu apsardzibas aizkārtnes

un izlūkus. Grūti bija izrakt eerakumus sasalušajā
zemē. Bet tā kā taī veetā bija smilts zeme, tad jau
pēc pāra stundām eerakumi bija gatavi. Pee tam

27
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muguras puse teek apsargāta no atsevišķām rotām ar

aizkārtnēm. Šis rotas tanī pat laikā varēja būt par

rezervēm, ja pretineeks uzbruktu no frontes jeb sā-

neem. Abi pulki teek apveenoti zem veenas koman-

das un paleek šādā stāvoklī divas deenas. Vācu pret-

uzbrukumu gandrīz nemaz nav, izņemot veenu, kuni

atsit mūsū aizkārtne, un bez tam nejauši mūsu ee-

ņemtā rajonā eenāk vācu telefonistu komanda, kura,

pametot savus aparātus un vadus, eespēj aizbēgt.
Astotais Valmeeras pulks dabūja uzdevumu pee-

veenotees Bauskas pulka kreisam spārnam, pēc tam,
kad viņš bija izlauzees pirmai vācu linijai, turpinot

kopigu uzbrukumu, virzotees uz Grabeem un uztu-

rot sakarus starp Peekto un Astoto pulkeem.
Astotā pulka veens bataljons izeet no mūsu eera-

kumeem ap pulksten peeceem, bet tā kā viņš bija
pazaudējis sakarus ar Septito pulku, tad novirzās no

ceļa uz labo pusi, kādēļ viņam nu ir patstāvigi ja-
uzbrūk jaunā veetā vācu pirmajai apceetinajumu li-

nijai, ceešot no vācu apšaudišanās no Ložmetēju kalna

puses.

Pirmā linijā viņš sateek Septitā pulka trešo rotu,

kura, virzotees uz labo pusi, apsargā mūsu eelauša-

nās veetu vācu eerakumos, pastiprina šo rotu ar

pusrotu no sava pulka un tad, noejot gar Septitā pulka
aizmuguri, peeveenojas ša pulka kreisajam spārnam.

Otrais astotā pulka bataljons, eedams pa to pašu
ceļu, ceeš vēl leelakus zaudējumus, sevišķi peektā
rota, kura ir novirzijusees par daudz pa labi, uzbrūk

atsevišķi veenai vācu blindažai un saņem 10 gūstek-
ņus. Otrais bataljons peenāk apmēram pusstundu vē-

lāk, kad pirmais bataljons, kopā ar Septito pulku,
ir jau aizgājuši uz preekšu.

Redzēdams, ka zemgaleeši vēl nav izlauzušees, Val-

meeras pulka komandeers — apakšpalkavneeks Imaks

— ar savu pirmo bataljonu, nu virzas uz deenvidus
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rlteem, lai, eeņemot meža malu ta rajona aizmugurē,

kuram uzbrūk zemgaleeši, atveeglinatu viņu darbibu.

Pee tam bataljona otrā rota (apakšporučiks Bajārs)
uzbrūk veenām blindažam vācu galvenā linijā, kas

ar savu apšaudīšanu kavē bataljona manevri.

Eeejot mežā bataljons stipri atraujas no Septitā

pulka, kādēļ sakaru uzturēšanai starp Septito pulku
un savu labo spārnu eesūta frontē otrā bataljona
veenu rotu.

Otrais Valmeeras pulka bataljons, virzotees gar vācu

pirmo liniju, eeņem dažus blokhaužus un saņem gū-
stekņus taī rajonā, kas atradās pa daļai pretim Zem-

gales pulkam, bet nespēj virzitees tāļak, jo mūsu

artilērija apšauda vācu pirmo liniju. Tāpēc nu ba-

taljons pamazam novirzās uz deenvideem, lai atjau-
notu sakarus ar pirmo bataljonu, kur,i nu bija jau

stipri pārtraukti.

Vēlāk še peenāk Sestā Tukuma pulka divas rotas.

Pirmais Valmeeras pulka bataljons pa mežu eedams

uz preekšu, nonāk pee otrās vācu apceetinajumu li-

nijas. Še netāļu bija atradusees vācu baterija, kura,

pamanot mūsu uzbrukumu, bija aizbraukusi. Bate-

rijas apsardzibas nodaļa eelaidās ar mums kaujā, tika

apeeta un saņemta gūstā (ap 50 cilvēku), tāpat ari

7 zirgi un 2 lādiņu rati.

Pēc tam Astotais pulks peeveenojās Septitam zem

kopigas komandas un nostiprinājās, kā jau agrāk bija
aizrādits.

Pēc Septitā un Astotā pulka izlaušanas vācu pir-
mai linijai, eenaidneeks peelika visus spēkus, lai ee-

tjemtu atpakaļ mūsu caurlaušanās veetu. Divas Sep-
titā un veena Astotā pulka rotas, kas te atstātas,
ceeš leelus zaudējumus un nespēj aizturēt stipro vācu

pretuzbrukumu. Tāpēc šis veetas aizsargāšana teek

uzdota Tukuma pulkam.
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Ap pulksten 9 teek izsūtits šā pulka pirmais ba-

taljons zem kapteiņa Krustiņa vadibas. Viņš pavēl
divām savām rotām eet uzbrukumā gar pirmo vācu

liniju uz Mangaļu pusi, bet otras divas rotas izsūta

palīdzēt Astotā pulka otram bataljonam, kurš meža

malā ved cīņas ar pretineeku. Pirmās divas rotas

eeņem dažus blokhaužus un ceeš leelus zaudēju-
mus. Eevainoti teek abu šo rotu komandeeri. Vēlāk

šo rotu uzbrukums teek aizturēts no kāda vācu div-

stāvu blokhauža, no kureenes šauj vairāki ložmetēji,
Tanī pat laikā pretineeks ved uzbrukumu ari no

Ložmetēju kalna puses. Turpu teek izsūtita veena otrā

bataljona rota un pulka mācibas komanda. Divas otrā

bataljona rotas eeņem un apsargā mūsu pirmo
liniju.

Ap pulksten 3 pēc pusdeenas atnāk 10. Sibirijas
strēlneeku bataljons. Kopā ar viņu uz caurlaušanās

veetu eet Tukuma pulka komandeers pulkvedis Leel-

galvis un brigādes staba preekšneeks kapteinis Ozols.

Ar šā bataljona palīdzibu galigi izdodas eeņemt stipro
divstāvu blokhauzi un jau daudz maz nodrošināt caur-

laušanās veetu. Citi eeņemtee blokhauži ari teek ee-

rīkoti preekš aizsargāšanās no vācu pretuzbrukumeem.
Sestā Tukuma pulka, tāpat ari 10. Sibirijas pulka

bataljona cīņās 28. decembrī ir daudz sīkāku kau-

jas incidentu un momentu, bet, materiālu trūkuma

dēļ, tos visus nav eespējams sīkāki aprakstit.
Tāds stāvoklis bija Otrā brigādē, kad beidzās pirmā

Zeemassvētku kauju deena. Vakarā brigādes koman-

deers pulkvedis Auzans paziņoja man, ka Pirmā bri-

gāde atkāpusees un ka ģenerālim Trikovskim uz-

dota kopigā tāļakā abu latveešu brigāžu virspavēl-
neeciba. Trikovskis bija licis ari Septitam un Asto-

tam pulkam atkāptees.
Es paziņoju pulkvedim Auzanam, ka Septitā un

Astotā pulka stāvoklis ir drošs un ka tagad, būdami
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eerakumos, mēs varam atsist katru pretuzbrukumu;
tikai lūdzu peesūtit mums konzervus un patronas.

Pēc kāda laika no jauna saņēmu paziņojumu, ka

rīt, 24. decembrī, peenākšot rezerves spēki uzbru-

kuma turpināšanai, kādēļ mums stipri jaturotees ee-

ņemtās veetās.

25. decembra uzbrukums.

Visu 24. decembra deenu stāvoklis frontē palika
bez pārmaiņām, jo apsolitee rezerves spēki bija pee-

nākuši pee otrās Latveešu strēlneeku pulku brigā-
des štāba tikai šīs deenas rītā.

Sūtit viņus deenas laikā pa purvu uz Septitā un

Astotā pulku noceetinašanās veetu nebija eespējams,

jo viņi varētu ceest smagus zaudējumus no pretineeka
artilērijas. Tāpēc uzbrukuma turpinājums tika atlikts

uz nākamo nakti.

Pulkvedis Auzans, dabūjis savā rīcibā 16. un 53.

Sibirijas strēlneeku pulkus, vispusigi eepazlstinaja šo

pulku komandeerus ar mūsu un pretineeka stāvokli un

ar turpmāk veicameem uzdevumeem.

Tā kā visu pagājušo deenu un nakti eenaidneeks

neizdarīja nopeetna uzbrukuma ne Septitam, ne Asto-

tam pulkeem, varējām spreest, ka viņeem nekādas

jaunas rezerves nebija peenākušas, un ka tās viņu
karaspēka daļas, kas izceeta mūsu 23. decembrī iz-

darītos uzbrukumus, ir par daudz ceetušas un nogu-

rušas, lai viņas vēl varētu izleetot jaunam uzbru-

kumam. Tā tad no astoņu jaunu vēl kaujās nebijušu
bataljonu eevešanas frontē Otrās Latveešu brigādes

rajonā vēl varēja gaidit sekmes. Tāpēc uzbrukums

tika organizēts tā:

Astotais Valmeeras pulks paleek uz veetas, lai aiz-

sargātu eeņemto rajonu no Skangaļu puses. Septitais
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Bauskas pulks eet uzbrukumā pret pretineeka otro

apceetinajumu liniju, virzeenā uz Vltiņeem, eeņemot
tanī pat laikā ar svabadām rotām stāvokli uz deen-

vidus rlteem, tas ir pret Grabe-Peķa liniju, lai tādi

aizsargātu operācijas kreiso spārnu.
53. Sibirijas strēlneeku pulks eet uzbrukumā no

Septitā latv. pulka labā spārna pār purvu uz Vītiņeem.
16. Sibirijas strēlneeku pulks ar trim saveem ba-

taljoneem uzbrūk, gar pretineeka pirmo eerakumu

liniju, Ložmetēju kalnam, un ar veenu savu batal-

jonu nomaina Sestā Tukuma pulka rotas pret Man-

gaļeem, pēc tam pārnāk Septitā pulka koman-

deerarīcibā. Uuzbrukuma sākums pulksten vienos naktī.

Tanī pat laikā Trešai Sibirijas strēlneeku divīzi-

jai (11. un 12. pulkam) jāturpina savs 23. decembra

uzdevums.

Vakarā, ap pulksten desmiteem, pulkvedis Auzans

ar savu stabu un 53. Sibirijas pulku pārnāk pee Sestā

pulka staba, kas apmetas pee ugunskura, eeņemtā ra-

jona vidu, kur vēl reizi teek apspreesti visi uzbrukuma

sīkumi. Izrādās, ka Septitais pulks uzbrukuma iz-

darīšanai var izdalit tikai četras rotas, jo divas ir

vēl pirmā vācu eerakumu linijā, veena atrodas aiz-

kārtnē, bet veenai japaleek līdzšinējos eerakumos. No

otrās, ceturtās, sestās un astotās rotām un izlūku

komandas sastāvošo bataljonu komandē kapteinis
Vītols.

Tā kā uzbrukuma veeta ir šaura, tad uzbrukumā

pa preekšu eet tikai veena ceturtā rota zem poručika

Stulpiņa komandas. Šo rotu pastiprina ar diveem

ložmetejeem un grenadeeru un izlūku komandām.

Vāci turas pretim tikai kādā blindažā, kuj*ai mūsejee
uzbrūk, apšaudidami to ar ložmetejeem, apmētādami
to rakās granātam, urā kleegdami.

Tas klusā Zeemassvētku naktī, meža vidū, saceļ
tādu gaviļu troksni, ka pretineeks izmisumā bēg no
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veenas blindažas uz otru, atdodams gandrīz visu savu

otro apceetinajumu liniju bez pretošanās. Tanī pat
laikā šis trokšņainais uzvaras gājeens tā sajūsmina

sibireešus, ka viņi pār visu purvu līdz kalnainai meža

malai noskreen gandrīz tikai skreešus, uzbrukdami

ar tādu pat sajūsmu vācu otrai linijai pretim Vītiņeem,
kur sibireeši sastapās ar septitā latveešu pulka preek-

šejo rotu.

Gandrīz tikpat sekmigi norisinājās 16. Sibirijas
pulka uzbrukums pret vācu pirmo liniju. Ari rezultāti

tādi pat. Vāci no visa apceetinatā rajona izmisumā

bēg pa kāpām gar Leelupes malu, no Kalnceema līdz

Ložmetēju kalnam. Bēg pāri Leelupei pār ledu, at-

stājot mūsu rokās 30 smagos leelgabalus ar lādi-

ņeem un patronam un milzigu vairumu visāda kara

materiāla.

Bēgšana ir tik peepeša, ka daži eenaidneeki bija

atstājuši zemnicās pat savas virsdrēbes. Pārejee, kas

nebija eespējuši jeb nebija gribējuši izbēgt, teek sa-

ņemti gūstā. Viņu skaits nav visai mazs, jo gūstekņu

kopskaits ir vairāk simtu leels.

Bet bagātais kaujas laupijums, kā jau gandrīz veen-

mēr kreevu pulkos, tā ari še, izsauca uz laiku kau-

jas disciplinas sabrukumu, jo ne ar ko citu nav iz-

skaidrojama ta nolaidīgā uzbrukuma apstāšanās, kas

notika 25. decembra rītā.

Kā jau minēju, tanī pat laikā ari Trešai Sibirijas

divizijai bija jaeet uzbrukumā starp Ložmetēju kalnu

un Babitezeru. Bet viņa savu uzbrukumu bija sākusi

tikai pulksten peecos no rīta, tas ir tad, kad jau
pretineeks visus rajonus bija atstājis. Bez kaujam
eeņēmuši pirmo nostiprināto eerakumu liniju, Sibi-

rijas divizijas pulki pavirzās uz preekšu tikai līdz

Sileneekeem, tas ir tikai apmēram divas līdz trīs

verstes, pēc kam tee apstājas.

Septitais un Astotais pulki, atrazdamees deenvidus
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vakaros un atsisdami dažus pretineeka pretuzbruku-

mus, kuri sākās vēl nakti, nodrošināja operācijas kreiso

spārnu un gaidija, lai Sibirijas strēlneeku pulki vir-

zitos uz Kalnceemu, atstādami gar Leelupes krastu

aizkārtnes, kas nodrošinātu viņu labo spārnu. Tas

bija ļoti veegli izdarāms, bet tomēr tā nenotika. Es

vairākas reizes, sateekotees ar šo pulku preekšstāvjeem,

interesējos par šo jautājumu, bet neveenu reizi ne-

varēju dabūt kaut cik apmeerinošu atbildi. Kā tas

bija jo veegli izdarāms, par to leecina kādā no 3.

Sibirijas divizijas pulkeem konstatēts fakts: Veens

podpraporščiks ar savu izlūku nodaļu, pulkam uz-

brukumā ejot, bija dabūjis uzdevumu apsargāt pulka
labo spārnu gar Leelupi. Pamazam uz preekšu ejot

un redzot, ka no tās puses pulkam nekādas breesmas

nedraud, podpraporščiks ar savu komandu bija at-

rāvees no pulka un gar Leelupes krastu atnācis Kaln-

ceemā, pēc tam pār ledu pārgājis pār upi un ap-

staigājis Mūrneekus uz kreiso Leelupes krastu, bijis
tur vācu rentejā, bet nekur neveena vācu kareivja

nebija saticis. Pēc tam, redzēdams, ka citas pulka

daļas uz preekšu nenāk, podpraporščiks ar izlūkeem

bija atgreezees atpakaļ uz pulku.

To, ar kādu uzcītibu pa šo laiku sibireešu pulki

bija strādājuši eeņemtā rajonā, man bija izdeviba pār-
leecinatees naktī uz 25. decembri, kad, pārnācis ar

pulku šaī rajonā, meklēju kareivjeem telpas un ap-

skatīju vairākas vācu atstātās zemnicas. Starp citu

redzēju bijušo vācu, acim redzot ļoti bagatigi ap-

gādātu apteeku, kuj-a vārda pilnā nozīmē bija pār-
vērsta sadauzitu stiklu kaudzē; pee kam viss, kas ne-

bija uz reizi iznicināms, bija izmētāts visapkārt pa

sneegu. Tāda pat nekārtiba valdija pee katras zem-

nicas.

Ta tad šajās kaujas kreevu kareivju laupišanas in-

stinkts bija pārspējis tik ļoti vajadzigo kaujas dis-
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ciplinu. Un tas, kā man rādās, ir veenigais eemesls,
kādēļ ar tik leelām gfūtibam un pašaizleedzibu latvju
strēlneeku kaujās sasneegtee panākumi netika izman-

toti. Ar to tad ari pilnigi atkrīt visas tās baumas

par „cara ģenerāļu nodevibu", kufas ar jo leelu uz-

cltibu no dažādām personām teek izplātitas mūsu

sabeedribā.

Še japeezlmē, ka ar Kalnceema un Mūrneeku ee-

ņemšanu vāci zaudēja savus pēdējos apceetinatos
punktus, un, tā kā mums tanī laikā nāca klāt re-

zerves spēki (38. divizija), turpretim pretineekam ne-

bija eespējams tik ātrā laikā savākt no savas spē-
keem nabagās frontes vajadzigās rezerves, Jelgavas
un varbūt visas Kurzemes atbrīvošanai vairs nebūtu

bijis sevišķu šķēršļu, jo nu jau visas Daugavas kra-

sta pozicijas vāceem būtu jāatstāj pašeem no sevis.

25. decembris bija visu Zeemassvētku kauju vis-

svarigakais un visnozīmīgākais moments. Tikai, kā

jau redzējām, viņš augšā minēto eemeslu dēļ palika
neizmantots. Tāpēc vāci, atjēgušees no izmisuma, sūta

49. Landvera pulku, kuj-š bija atkāpees pār Leelupi,

jaunā uzbrukumā. Landesveristi eeņēma atpakaļ Mūr-

neekus un Kalnceemu, kas no mums bija palikuši

neeeņemti, un nostiprinājās tur vēl tajā pat 25. de-

cembri. Bet ģenerāļa Trikovska štābs, kufam uzdota

tāļakā kauju vadiba, sagatavo plānu turpināt uzbru-

kumu tikai naktī no 26. uz 27. decembri.

Tāļakās kauju gaitas ir jau mazāk interesantas un

visā īsumā attēlotas, norisinājās šādi: pulksten de-

viņos no rīta, 25. decembrī, Pirmais Daugavgrivas
pulks nomainija Septito Bauskas pulku, kurj; līdz va-

karam palika turpat brigādes rezervē. Vairāk reizes

vāci uzbrūk Astotam Valmeeras pulkam. Veena no

nomainitām Septitā pulka rotām uzbrūk vāceem no

kreisā spārna, izdaridama uzbrukumu ar štikeem. Vāci

bēg, atstādami ložmetēju un gūstekņus.



Par 3. Sibirijas divizijas panākumeem un stāvokli

2. Latv. strēln. brigādes stabā nebija nekādu ziņu,

kādēļ pulkv. Auzans izsūta Vltiņu virzeenā 3. Kur-

zemes latv. strēlneeku pulku pulkv. Kalniņa vadibā,
lai noskaidrotu stāvokli rajonā starp Ložmetēju kalnu,
Sileneekeem un Vltiņeem. Pulkam peeveeno savu

staba preekšneeku kapteini Ozolu. Pulks plašā ķēde
izeet līdz Leelupei Vītiņu rajonā, pēc tam pagreežas

Lediņu un Sileneeku virzeenā, sagūsta dažus vēl ne-

aizbēgušus vāceešus un no viņeem atstātos slimos,

atstāj aizkārtnes uz ceļeem un gar Leelupi un at-

greežas ar ziņojumu, ka viss minētais rajons no ee-

naidneeka atstāts.

Pulksten četros pēc pusdeenas saņemam jau ģe-

nerāļa Trikovska štābā izstrādātu dislokāciju, ar kuru

Otrās latveešu brigādes pulki un Pirmās brigādes1
Pirmais un Trešais pulki teek nomainiti, lai dabūtu

mazu atpūtu. Bet Sibirijas strēlneeku pulkeem, kuņ

stājas mūsu pulku veetā, ir uzrādita linija no Vīti-

ņeem pār purvu uz mūsu eelaušanās veetas kreiso

spārnu. Šo liniju ari Sibirijas pulki eeņēma. Reizē ar

to fronte teek atvilkta no meža uz klaju purvu ar

kailu aizmuguri, atstājot pretineekam visu mežu. Šīs

Trikovska pavēles leetderiba ir stipri apšaubāma, jo,
lai gan ar to frontes linija tika padarita taisnāka

un īsāka, tomēr, ņemot vērā tāļako uzbrukumu, mēs,

šīs rīcības dēļ, nevajadzigi zaudējām otro vācu ap-

ceetinajumu liniju, mežā, kufa varēja būt neveen iz-

devīga, bet ari vajadziga uzbrukuma turpināšanai.
Nomainitee latveešu strēlneeku pulki pārnāk Lediņu-

Sileneeku un Ložmetēju kalna rajonos. Trīs naktis un

deenas pavaditas bez meega mežā pee 15° aukstuma.

Viņas ikveenā kareivī ir izsaukušas tādu nogurumu,

ka tee, tikko pārkāpuši puslīdz siltās zemnicas sleegsni,
krīt gar zemi, kā miruši, un aizmeeg stiprākā meegā.
Tikai ar leelām pūlēm izdodas uzturēt kaut kādu ap-

36
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sardzibu, mainot dežurējošos ik pusstundu. Bija vai-

rāki gadījumi, kuļ-us var saprast tikai tee, kas paši
šādu nogurumu pārdzīvojuši. Es, peemēram, redzēju,
ka pulkvedis Auzans, stāvot pee galda, diktēja savam

adjutantam divas rindiņas gafu ziņojumu veselas div-

desmit minūtes, jo pee ikkatra uzrakstitā vārda viņi
abi tāpat, kājās stāvēdami, aizmiga, kamēr ziņnesis
tos atkal no jauna uzmodināja.

26. decembrī sarīko jaunu uzbrukumu, pee kam

Sibirijas pulkeem ir jaeet uzbrukumā pa Leelupes labo

krastu uz Kalnceemu. Septitam un Astotam pulkeem

japāreet uz Leelupes kreiso krastu un jauzbruk Mur-

neekeem. Vēl tāļak pa labi eet uzbrukumā 110. di-

vizija, kuj-a, pēc mums pasneegtām ziņām, jau esot

eeņēmusi vācu pirmās linijas eerakumus aiz Leelupes.
Zem stipras vācu artilērijas apšaudišanas, Septi-

tais un Astotais pulki pee Lediņeem pāreet pār Leel-

upi un eeņem pee Pārupes krūmus un mežu. Bet

mūsu izdaritā izlūkošana peerāda, ka vāci mežā aiz

Leelupes vēl eeņem savas vecās pozicijas. Protams,
ka šis apstāklis izmaina visu uzbrukuma gaitu. Pulki

nu maina virzeenu un dodas uz mežu, lai aizeetu pre-
tineekam aizmugurē. Šāds manevris peespeež vācus

atkāptees uz otro liniju — fortu Vinneken, par kuru

mums agrāk trūka jebkādu ziņu. Tāļakas cīņas no-

risinās ap šo fortu un turpinās veselas trīs deenas,

kuj-ās Septitais un Astotais pulki eeņem daļu no vācu

apceetinajumu otrās linijas, bet pats forts paleek pre-

tineeka rokās.

2Q. decembrī Septitais un Astotais pulki teek iz-

mainiti ar 110. divizijas daļām un ateet rezervē uz Sloku.

Sibirijas pulku uzbrukumam Leelupes labā krastā

nav nekādu sekmju, un fronte tur paleek gandrīz
tai pašā veetā, kāda bija eeņemta 25. decembrī.

Pirmās Latveešu brigādes pulki pēc 25. decembra

eeņēma pa daļai mūsu vecos eerakumus, pa daļai
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jauno liniju pa purveem no Mangaļeem līdz Vītiņeem.

27., 28. un 29. decembrī šinī rajonā pretineeks izdara

stiprus pretuzbrukumus, bet tee visi teek atsisti. Jan-
vāra sākumā ari šee pulki tika nomainiti un aizsaukti

rezervē uz Rigu.
Ar to izbeidzās tā sauktās ~Zeemassvētku kaujas",

latveešu strēlneeku pulki dabūja desmit deenas ilgu

atpūtu, pēc kam tos no jauna izsauca uz vecām

kaujas veetam, kur nu sākās vēl asiņainākās janvāra

kaujas.

Runājot par leelajām latveešu strēlneeku pulku cī-

ņām, nevar paeet gafam kādas eestādes darbibai,
kufā visspilgtāk izpaudās tautas atteecibas pret sa-

veem cīnitajeem-strēlneekeem.
Šī eestāde bija ~Latveešu strēlneeku pulku apvee-

veenotā slimnica". Izaugusi strēlneeku bataljonu for-

mēšanas laikā no tautas labprātigeem zeedojumeem,

viņa Zeemassvētku kauju laikā jau bija tapusi par

tādu ārstneecibas eestādi, kuj-ai nevarēja līdzi tikt

neveena cita no kaj-a laika slimnicam Rigā. Visu ee-

vainoto virsneeku un strēlneeku karstākā vēlēšanās

bija — tikt eeveetotam dzeedinašanai savā latveešu

slimnicā. Slimnicas personāls, doktora Jankovska un

vecākās māsas M. Celmiņ vadibā, ar visleelako sirs-

nibu, uzmanibu un pašaizleedzibu gādāja par ikveenu,
ko liktenis veda pār slimnicas sleegsni. Ari Zeemas-

svētku kaujās eevainotee kareivji te nāca simteem; te

veenmēr visas veetas bija aizņemtas, kāpēc ari no

viseem Zeemassvētku kaujās eevainoteem mūsu strēl-

neeku pulku kafavīreem te varēja uzņemt tikai 72

virsneekus un 235 strēlneekus.

Šimbrīžam apveenoto strēlneeku pulku slimnica pār-
vērtusees par Latvijas Sarkano Krustu, un ar tādu

pat līdzjutibu turpina dzeedet tautas brūces, audzināt

palikušos kareivju bāriņus, apgādāt invalidus
...
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,,Skolotajā Kalēja peedzīvojumi".
Romāns 110

12. Eglits, V. ,,Jānis Poruks un Fallijs". Divas

monogrāfijas 90

13. Gjellerupa, K. ,,Kalna dzirnavas" 145

14. Fenelons „Telemaka peedzīvojumi". Romāns

Tulk. E. Stērste 140

15. Franss, Anatols „Eņģeļu dumpis". Romāns.

Tulk. J. Sudrabkalns 85

16. Grīns, A. „Krustneša gaitas" 25

17. Hedins, Svens „Nāves tuvumā". Ceļojums pa

Vidus Āzijas tuksnešeem 30

18. Jēkabsons, K. ,,Muižneeka meita"
. . .

.120

19. Jēkabsons, K. „Šūpoles" 200—260



Cena rb|.

20. Koņuss, Uzdevumu vingrin. un jautājumu krā-

jums (1001) praktiskai mūzikas elementarijas
mācibai. Tulk. B. Valle 120

21. Koņuss, G. Uzdev. vingrin. un jautājumu krā-

jums (1001). Papildinājums. (Atbildes). Tulk.

B. Valle 43

22. Kroders, A. „Domas par latveešu kultūru".
.

20

23. Lerbergs, „Pans". Komēdija. Tulk. J. Ezeriņš 40

24. Marie de Frans. „Lais'i." Vecfranču noveles 20

25. Merimē Prospers „Karmena". Novele. Ilustr.

A. Apsits 70

26. „Mūžiba". Tautas pasaka. Ilustr. H. Skulme 30

27. „Pasaka par glupo brāli". Ilustr. N. Strunke 40

28. Prevo Antuans. „Manonas Lesko un kavaleera

de Grijē peedzīvojumi". Romāns. Tulk. K.

Egle. Ilustr. Z. Vidbergs 120

29. Rimski-Korsakovs ,,Praktiska harmonijas mā-

ciba". Tulk. B. Valle. IEeseeta 150

30. Rokas grāmata dzimtsarakstu nod. vaditajeem.
Sast. Šmēmans 140

31. Rozits, P. „Divas sejas". Romāns
....

70

32. Zvaigznite. „Maleneeši". Satira. Ilustr. E.

Brencens 30

33. Silfilds Čarls „Prerijā pee Jacintas." Romāns

Ilustr. A. Apsits 50

34. Stērste, E. „Eizebijs un Florestans". Dzejas 35

35. Strāls, K. „Karš". Romāns 130

36. Strāls, K. „Uguņainee krasti" 85

37. Vesels, J. „Aklais ezers". Fant 50

38. Vesels, J. „Zem vācu jūga" 35

39. Virza, Ed. „Franču lirika XIX. g. s."
...

75





I un IILatviešu Strēlnieku

brig. stāvoklis naktī

no 22-23 decemb.l9l69.
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