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CĪŅAI SVĒTĪTIE
Lieldienu piezīmes

Latviešu karavīrs — šiem divi vienkāršajiem vārdiem mūsu tautas izpratnē ir tikpat

dziļa nozīme un saturs, kā svētajam jēdzienam — tēvzeme, kas sevī aptver visu latvieša

sirdij un garam tuvo, mīlējamo un cienīja mo. Ikviens mēs zinām un saprotam, ka bez

latviešu karavīriem mums sen jau vairs nebūtu tēvzemes, un nebūtu vairs arī mūsu

pašu. Tikai cieša vīru griba — aizstāvēt savu dzimto zemi un tautu, viņu drosme un

cīnās spars, viņu pašaizliedzība un ticība uzvarai ir tie stiprie tilti, kas mesti mūžības

ceļā no
sentāl'ās pagātnes uz nākotni pār nedienu posta un asiņu upēm, lai pāri tiem

varētu staigāt tautas nemirstība. Tādēļ liela ir latviešu mīlestība un cieņa saviem

karavīriem, liela ir mūsu paļāvība un ticība viņiem visos laikos un jo sevišķi smagu pār-

baudījumu dienās, kad viņu ieroči runā tau tas vārdā. Un arī šodien, kad latviešu jau-

nekļi un viri blakus vācu cīnītājiem droši stāv austrumu frontes kauju ugunīs, — aiz

viņiem un ar viņiem ir visa mūsu tauta, un, uz saviem varoņiem raudzīdamies, mēs lū-

dzam Visuvareno — Dievs, svētī Latviju!

Latviešu karavīrs nav profesionāls cīnī-

tājs, kuru valdzina kara dēkas un svešas

zemes vai bagātību ieguvums. Viņš ķeras pie

ieročiem un dodas cīņa tikai tad, kad tēv-

zemei draud briesmas, lai aizstāvētu senču

atstāto mantojumu, lai aizsargātu tēvutēvu

iekopto zemi un latviešu tautas materiālās

un garīgās vērtības, par kurām katra pa-

audze atbildīga nākošo priekšā.

Lūk, kādēļ liela ir latviešu pašuzupurē-

šanās un varonība kaujas laukā, vienalga,

vai tas būtu zemnieks vai strādnieks, stu-

dents vai tirgotājs, mākslinieks vai zināt-

nieks, jo cīņās tos visus vada apziņa, ka ti-

kai tēvzemē darbam ir svētība, ka še vien

tiem var klāties labi, un ka vienīgi pašiem

savu dzīvi vadot un veidojot, tā var iet aug-

šup __ līdzi visas tautas labklājībai un

kultūrai.

Ar Latvijas sauli sirdī un savu mīļo -se-

jām gara acu priekšā latviešu karavīrs arī

šodien cīnās par savas tēvzemes drošību un

latvju tautas nākamību. Viņš cīnās tur —

austrumfrontes sniegotajos laukos, lai, sa-

triecot sātaniskā boļševisma varu, mūsu ze-

mei un ļaudīm nekad vairs nevarētu draudēt

1940. gada 17. jūnijam sekojošo mēnešu asi-

ņainās drausmas un negantais posts.

Ka latviešu karavīrs godam cīnījies visos

laikos un karos, to liecina senas chronikas un

vēsture; un ka viņš tikpat krietni cīnās arī

tagad, to stāsta viņa kaujasdraugi — vācu

cīnītāji un tie latviešu brīvprātīgajiem pie-

šķirtie Dzelzs krusti, kas rotā tikai izcilu va-

roņu krūtis. Tauta to zina, tauta to saprot.

Lieldienu sestdienas vakars. Arā jau dziļa

tumsa, un Lauciņu saime taisās doties

pie miera, lai rīt agri varētu braukt uz diev-

namu.

Te pagalma lerejas suns un, ķēdei žva-

dzot, raujas tikt vaļā no būdas.

Saimnieks klausās noautu zābaku rokā,

un kad beidzot durvīs noskan drošs klauvē-

jiens, — uzrauj zābaku kājā un ceļas, lai

ietu ielaist.

„Bez noprasīšanas vaļā neslēdz!1*
— saim-

niece bažīgi piekodina.

«Zinu jau, zinu," — Lauciņu tēvs apspies-

tu balsi atmet un paņem durvju kaktā pie-

slieto bozi, kas ne reizi vien jau paglābusi

viņu no nikniem suņiem un ļauniem cilvē-

kiem. Tagad jau tādi laiki, ka dažkārt uz-

klīst nelūgti ciemiņi, kuriem pats nelabais

aiz ādas.

„Kas tur klauvē?"

«Latviešu karavīrs!" Aiz durvīm atskan

nogurusi, tomēr gaiša balss, kas mirklī izklī-

dina visas aizdomas.

Boze iekrīt atpakaļ kaktā, saimnieks at-

slēdz durvis, droši atver tās un saka tumsā

tikko-saskatāmajam siluetam: «Lūdzu, nākiet

vien iekšā!"

Slieksni pārkāpj jauneklis latviešu kara-
vīra ģērbā un, roku cepurei pielicis, sasit

papēžus:

«Labvakar, saimniek!"

«Labvakar, dēls!" — Lauciņš sniedz pre-

tim savu darbā aprepējušo roku. „Vai nakts-

mājas vajadzēs, vai?"

„TS ir, saimniek. Sorit iznācu no slimnī-

cas un līdz vakaram gribēju aizkulties pie

mātes, bet kājām nav vēl tā spēka • •. legrie-

zos še, — sak, atpūtīšos un rīt agri staigāšu
tālāk."

«Vai tad tālu vēl bija jāiet?"

«Visai tālu jau vairs nav — kilometru

desmit... bet nudien nejaudāja vairs..."

„Labi vien ir," — saimnieks ņem zem ro-

kas vēlo viesi un ved dziļāk istabā. «Atvel-
cies un atpūtini kājas... Siev, — klāj galdu

un liec virsū visu, kas tev ir!"

Un kāmēr saimniece ar kalponi tek savu

nasko tecēšanu no virtuves un pieliekamā uz

galdu un atpakaļ, sirmais lauku tēvs ar lat-

viešu karavīra drānās ģērbto jaunekli sēd

blakus uz sola un sarunājas tik sirsnīgi kā

veci pazīstami. Tā nav viņu dzimtāpuse vien,

ap ko vērpjas sarunas pavediens; jo vairāk

tā ir fronte un cīņas, kur latviešu vīri kal-

dina savas tēvzemes drošības vairogu un

nākotnes atslēgas. Un viņu valodas dzird

nevien Lauciņiene un Kate, bet tās kāri uz-

tver ari kalpavīrs Juris, kas kaktā aiz mū-

rīša piecēlies savā gultā sēdus.

Kad viesis gana izstāstij ies un pamielo-

jies ar visu, kas vien svētku galdam gata-

vots, saimnieks draudzīgi uzsit viņam uz

pleca un saka:

„Tu nu vēl šo to iebaudi; es tikām ap-

ģērbšos un sajūgšu zirgu: aizvizināsim tevi

pie mātes vēl šonakt, lai ilgāk varat pabūt

kopā."

«Lauciņu tēv!" — karavīrs pielec kājās,

un acīs tam iedzirkstas trauksmains prieks.

„Tas jau nu būtu pārāk daudz no tavas la-

bās sirds, bet, jāatzīstas, — patīkami gan..."

Un kad pēc stundas vieglas kamanas,

zvārguļiem džinkstot, iebrauc Garklāvu pa-

galmā, un saimniece rauj vaļā logu, lai rau-

dzītu, vai tas varbūt nav boļševiku aizvestais

vīrs, kura pārnākšanu viņa gaida dienu no

dienas, — Lauciņš sauc tai pretī:

„Ej, — viņumāt! Nāc nu laukā: es atvedu

tavu dēlu!"

Un to viņš saka tādā lepnumā, it kā at-

vestais būtu viņa paša dēls .
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Agrā Lieldienu rītā pie svētku galda sēd

māte ar divi dēliem: viens jau gadu des-

mit, bet otram tikko trīs. Mazajam visvairāk

patīk Lieldienu olas; daudz to tur nav, bet

tās skaisti nokrāsotas un tik vilinošas, ka

rociņas klāt vien sniedzas. Bet tad mazais

ierauga ģīmetni, kas nolikta uz galda, bla-

kus vāzei ar pūpoliem; tā rāda nopietna un

cieta vīra seju, kas ļoti atgādina abu zēnu

vaibstus.

„Tētis!" — puisēns iesaucas un domīgs ap-

raujas, lai pēc brīža nedroši ievaicātos: „Kā-
īab tētis nenāk?"

Māte apvalda spēju nopūtu un, miklām

acīm dēlu uzlūkodama, noglāsta gaišo gal-

viņu:

«Tētis ir karā, manu dēliņ..."

„ ...
un kad es paaugšos," — sparīgi ie-

runājas vecākais brālis, „es iešu tētim pa-

līgā karot."

Māte pasmaida un noglāsta arī viņu: „Tu

jau man arī vēl mazs, un kāmēr pieaugsi —

karš jau sen būs galā, un tētis atkal pie
mums."

„Bet es gribu kafot! Un tētis man teica,
ka es drīzi būšot karavīrs."

„Būt jau būsi, — visi zēni reiz izaug par

karavīriem; un ja jau vajadzēs, tad iesi ka-

rot ari tu."

„Nu ja, ka iešu!... Un tad tu noliksi uz

galda ari manu fotogrāfiju, un Kārlītis brī-

nēsies — kālab es nenāku mājās. Bet es ka-

rošu, — šaušu ar lielgabalu — bumm!"

Te viņam satrūkties un apklust liek ska-

ņā zvana iedžinkstēšanās pie durvīm.

„Tētis!" — iesaucās mazais un, norausies

no krēsla, tek pakaļ mātei, kas steidz ielaist

agro viesi. Bet tētis tas nav; tur svētku vie-

sos atnākuši viņa darba biedri — gados ve-

cāki vīri ar savām sievām, un katram rokā

Foto Daugavas Vanagi

dāvanu sainītis —- kā mazajiem, tā viņu
mātei...

Gan svētku galds par šauru viņu uzņem-
šanai, taču karavīra sievas sirdī vietas diez-

gan lielajam priekam, kas atnācis līdz Šiem

negaidītajiem ciemiņiem. Un drīz vien arī

abi zēni jau sadraudzējušies ar tiem, un kā-

mēr Kārlītis priecājas par tikko uzdāvāta-

jām rotaļlietām, viņa brālis nopietni stāsta
sirmūsainam meistaram, ka nemaz tālu ne-

esot tas laiks, kad arī viņš iešot karot un

šaušot ar lielgabalu — bumm!"

*

Tā neredzamas saites savijušas latviešu

karavīrus ar tautu, un frontes cīnītāju pie-
derīgie šai vienībā ieslēgti ciešāk kā jeb-
kad. Lai mūsu karavīri zina. ka, cik tālu ari

būdami, tie allaž paliks tuvi savai tautai, un

tuvs būs ikviens, kas viņus svētījis cīņai.

Viņi gatavojas cīņām austrumu frontē

Svētku veltes cīnītāju ģimenēm
levainotos latviešu karavīrus Lieldienās

apmeklēja daudz mīļu ciemiņu. Tie visi

reizē ar labākiem novēlējumiem nesa līdzi

arī bagātīgas veltes. Sarkanā krusta un

pārējās Rīgas slimnīcās, kur mūsu karavīri

dziedē frontē gūtos ievainojumus, jau svētku

priekšvakarā ieradās brīvprātīgo organizā-

cijas galvenās komitejas pārstāves ar olu un

ābolu groziem un dažādiem saiņiem. Katrs

ievainotais karavīrs saņēma 5 ābolus, 20 pa-

pirosu, 2 olas, 0,5 kg cepumu un vienu pu-

deli augļu sulas.

Svētku dienās ievainotos apmeklēja viesi

no mūsu zemes dažādiem novadiem. Rīgas

spirta fabrikas strādnieku un darbinieku

saimes pārstāvji ieradās Sarkanā krusta

slimnīcā un apdāvināja tur novietotos ievai-

notos. Šie ciemiņi bija atnesuši grāmatas,

papirosus, ievārījumu un medu. Skaistas

Lieldienas svētku veltes — 26 glītus grozi-

ņus ar krāsotām olam — bija atsūtījuši

Siguldas pagasta Jūdažu pamatskolas au-

dzēkņi. Bagātīgo dāvanu birumu līdz ar lau-

ku skolēnu rakstisku sveicienu nodeva sirma

māmiņa. Rūpīgi gatavotus dāvanu saiņus ka-

ravīri saņēma no Tautas Palīdzības Baldo-

nes iecirkņa. 30 kg dažādu garšīgu cepumu

ievainoto karavīru launagam nodeva Liel-

vārdes maizes ceptuves īpašnieks Liekniņš.
Gaišākus brīžus Lieldienu svētkos sa-

gaidīja ari karavīru apgādājamie piederīgie

un kritušo cīnītāju ģimenes, saņemot dāva-

nas produktos. Brīvprātīgo organizācijas gal-
venās komitejas svētku devu saņēma varoņa
nāvē kritušā Kikjauka sieva un meitiņa,

Lezdiņa — dēls, māte un vecmāmiņa. Svētku

dāvanas palīdzēja mazāk izjust apgādnieka

zaudējumu arī kritušā Matveja ģimenei, ku-

ras jaunākā locekle — 4 gadus vecā meitiņa

patlaban saslimusi ar plaušu karsoni. Tāpat
dāvanas saņēma kritušā cīnītāja Ceimera

māte un divi bērni, Hendriksona sieva un

4 g. v. dēliņš un Mežinska dzīves biedre un

6 g. v. meita.

Vairāk kā 100 atsevišķu dāvanu sainīšu

un prāvu olu daudzumu ievainotie vācu un

latviešu karavīri saņēma no Mežotnes un

Ceraukstes pagasta iedzīvotājiem. Dāvanu

vākšanu bija noorganizējušas vietējo lauk-

saimniecības biedrību mājturības sekcijas.

: Abu pagastu lauksaimnieču pārstāves ar

Zemgales skolēnu pārstāvi dāvanas personīgi
izdalīja karavīriem.

Bez tam komiteja apdāvināja ari divas

brīvprātīgo karavīru ģimenes, kam tēvzemes

sargu rindās stājies vienīgais apgādnieks.
Balvas saņēma brīvprātīgā Aņisimova sieva

un 5 bērni un Sukas sieva, bērniņš un mā-

muļa.
Katrs apdāvinātās ģimenes loceklis saņē-

ma: vienu vistu, apm. 2 kg svaigas teļa ga-

ļas, 1 kg speķa, 0,5 kg sviesta, 7 olas, 400 g

ievārījuma un zivis.

Svētdien pirmā radio-

pusstunda karavīriem

Rīgas radiofons jau paspējis noorganizēt

pirmo radiopusstundu latviešu karavīriem.
Tā notiks svētdien, 12. aprīlī, no pl. 19.15—

19.45. Pusstundas programma jau sastādīta

un izmēģināta, pagaidām gan skaņu viļņus
nelaižot ēterī, bet dodot iespēju tos uztvert

vienīgi radiofona speciālistiem. Kā program-

mas sastādītāji aizrāda, pirmā pusstunda ie-

turēta nopietnā stilā. Nākošajās humoru un

jautrību varēšot mērīt jau siekiem.

Pusstundu arvien ievadīs fanfaru signāls,

atskaņojot motīvu no J. Graubiņa dziesmas

~Daugavas vanagi".

Pirmās pusstundas programma būs šāda.

Fanfaru signāliem izsskanot, dzirdēsim Dzim-

tenes sveicienu (pēc V. Plūdoņa dzejoļa

«Svešumā klīstot"). Mūzikas fonā sveicienu

lasis L. Liepiņš. Sekos J. Norviļa «Mūsu ze-

me" dubultkvarteta, „Tēvija" atskaņojumā.

Turpinājumā — uzruna latviešu karavīriem.
J. Graubiņa «Daugavas vanagu dziesmu" iz-

pildīs latviešu kārtības policijas koris un

orķestris diriģenta P. Bahdera vadībā. Milda

Brechmane-Stengele dziedās Lūcijas Garūtas

«Zaļais lauks"; pie klavierēm autore. Jāņa
Vītoliņa Latvju tautas dziesmas izpildīs ra-

diofona deju kapella Arn. Kornēliusa vadī-
bā. «Tēvija" dziedās J. Cimzes «Nu ar Dievu,
Vidzemīte". L. Garūtas «Nes krūtīs saules

spēku, latvi", dziedās M. Brechmane-Sten-
gele. Pēc tam uzrunu karavīriem frorttē teiks

dzimtenes meitene. Noslēgumā J. Norviļa
dziesma «Svēts mantojums šī zeme mūsu

tautai».

Uzvedumu vadīs Leons Liepiņš. Turpmāk
raidījumi latviešu karavīriem notiks katru
svētdienu no pl. 19.15—19.45.

Latviešukaŗavīrudziesma

Pēteris Palape

- No Ventas, Daugavas, Gaujas,

No Lubāna klaniem mūs sauc

Par Eiropu pēdējās kaujas,

Sarkanās Maskavas drauds.

Nāk zemnieks no vientuļas mājas,

Nāk pilsētnieks ieroci tvert;

Un varoņu pulkos tie stājas

Un atriebes grib dzert.

Gail durkļos mums dvēs'les, kas kautas,

Trīs šautenēs mocekļu vaids,

Un pāri mums visās tautās

Kā ugunsgrēks izplešas naids.

Tiem jāgaist, kas Latviju smēja,

Kas nāca mūs bendēt un gfaut;

Kas nāvi un asaras sēja,

Lai nāvi tagad steidz pļaut.

Par jaunu zem karoga spoža,

Kas sarkanbaltsarkans mirdz,

Mums niknākās cīnās droša

Un karsta kā saule būs sirds.

No Ventas, Daugavas, Gaujas,

No Lubāna kareivji trauc

Uz austrumu tālēm, kur kaujas

Mūs cīņā par tēvzemi sauc.

Ko lasa mūsu zēni frontē
Ja arī austrumu frontes karavīram nav

tik daudz brīva laika, ka viņš nezina, ko da-

rīt, tad tomēr katram pa laikam gadās savs

brīvāks brīdis. Kā izmanto šos brīžus, pa-

stāsta kādas latviešu SS vienības kapr.
L. Seliga:

„Miera laika karadienestā vairums jauno
puišu ar dažādiem līdzekļiem, pat sodiem jā-

pamudina uzturēt kārtībā apģērbu un iero-

čus. Frontē šai ziņā neviens nav jāskubina.
Mandžūrijas kara dalībnieku valodā runājot,
te šauteni spodrina un glabā rūpīgāk kā

sievu.

Bet ne jau nu katru dienu ieročus pulē,

pogas šuj un vēstules raksta. Atliek laiks ari

„sirds uztaisīšanai", vai puišu vārdiem sakot

— kultūrālai atpūtai. Tā gan nenotiek pēc

„brīvo" padomju karavīru parauga: ar kaza-

čokiem, „īsā kursa" studijām un slavas dzies-

mām un tostiem lielajam Kremļa ūsainim.

Mums sākumā laiku kavē mūzika. Bez lielī-

šanās var apgalvot, ka katrā telpā ir vismaz

pa vienam patafonam. levadījumā marši.

Bet tā kā plašu nav daudz, tad drīz vien

skan skumjās melodijas. Tango «Rudens lie-

tus" daudzus padara domīgus. Tāpēc drīz

seko ierosinājums — šādas sirds mocības iz-

beigt.
Kā visur, kur kopā puiši, netrūkst „acītes"

un «zolītes", pa retam šacha. Bet kad šiem

laika kavēkļiem nodota sava tiesa, seko rak-

stītā vārda lasīšanā. Lasa visu — grāmatas,

laikrakstus, žurnālus un pat ietinamo papī-

ru. Tik viena nelaime — lasāmvielas maz,

sevišķi grāmatu. Tāpēc ne reti gadās, ka vie-

nu romānu reizē lasa 2 un 3, skatotaes viens

otram pār plecu.

Pēdējā laikā saņemam samērā daudz laik-

rakstu un žurnālu. Par to lai pateicība Resnā

kundzei, kas savam dēlam rēgulāri piesūta
visu jaunāko. Praksē iegājies tā, ka katru

žurnālu vai laikrakstu lasa vismaz trīs reizes.

Pirmo reizi izņem cauri svarīgāko, bet otro

reizi izlasa visu pēc kārtas pamatīgi. Tad,
kad trūkst jaunas lasāmvielas, interesantāko

pārlasa vēlreiz. Šoreiz neizlasītus neatstāj
arī sludinājumus un reklāmas. Sevišķi rūpīgi

gan atsevišķi, gan kopīgi pārlasa vietas, kur

pieminēta pašu vienība.

No latviešu izdevumiem saņemam «Tēvi-

ju", «Laikmetu". Kā jau teikts, grāmatu krā-

jumi niecīgi. Sākumā bija viena grāmata par

pulkv. Kalpaku, pāris Kurts-Māleres romā-

ni un dažas praktiska satura grāmatas. Vē-

lāk šis tas saņemts no mājniekiem klāt, bet

arī tad vēl krājumi ir niecīgi. Sis mazumiņš
iet no rokas rokā.

Ar jaunsaņemtām grāmatām tā: viens

vēl nav beidzis lasīt, kad tā jau aizrunāta
otram, trešam, ceturtam. Tad jāgaida rindā

kā Leņingradas sievām pēc reņģu galvām.
Labāk sviežas vācu valodas pratējiem.

Blakusvienību vācu karavīri mums piedāvā
visbagātīgākos lasāmvielas krājumus.

Parādījušies arī daži lielāku apmēru ro-

māni mātes valodā, bet tiem nav lielas pie-
krišanas. Trauksmainos apstākļos, kur vaņ-

kas ne reti uzmācas bariem gluži kā Ķemeru
odi, grūti iedziļināties lielākos darbos. Labāk

lasās samērā īsi un vieglāka satura darbi.

Tā samērā banālajam romānam ~Nevainīgā
mīla" jau atdalījušies vāki, un stūri salieku-

sies gredzenā, — vai nu no biežas lasīšanas,

vai arī svelmainā satura. Mājniekus un tau-

tiešus lūdzam sūtīt vairāk draiska un roman-

tiska satura grāmatas, kaut vai par lielmāti

Ģenovevu vai Priežukalna Rozi.

Pēdējās dienās padzirdējām, ka labi drau-

gi dzimtenē ziedojot daudz grāmatu nosūtī-

šanai frontei. Tāpēc jāsteidzas izvilināt „Čo-

miņus" ātrāk no tuvākiem krūmiem, lai tad

varētu netraucēti iepazīties ar sūtījumiem."
Dzimtene la\ zina, ka grāmata frontē ar-

vien būs ļoti gaidīts viesis. Karavīru prasī-

bas nav lielas. Taču tie prot cienīt ari no-

pietna satura grāmatas. Karavīrs T. pastāsta,
ka viņš jau izlasījis Zentas Mauriņas «Dzīves

vilcienā", Anšlava Eglīša „Līgavu mednie-

kus", Ersa stāstus „Rīgas kungi", Jaunsudra-

biņa «Makšķernieka piezīmes", Jāņa Lapiņa
«Ezeru acis" un citas. Patlaban viņš Rīgā an-

tikvariātā iegādājies ūn vedīšot līdzi uz fron-
ti 2 gadu «Svaru" komplektu, 1000 anekdotu

krājumu «Velna pipardoze" un Skalbes

«Ziemas pasakas". Nu tikai būšot zēniem

izlasīšanās.

Tādas ir grāmatas un literātūra, ko lasa

karavīrs. Te valda tik pat liela dažādība, cik

dažādi ir paši zēni. Lai tikai neapsīkst grā-

matu sūtījumi!

Aicinājums latvju
tautai

Latviešu brīvprātīgo karavīru organizāci-
jas galvenā komiteja, rūpējoties par tālāku
mūsu karavīru un viņu ģimenes locekļu ap-

gādi, publicējusi uzsaukumu latvju tautai.

Atgādinot izšķirošo notikumu tuvumu un

latviešu kaujas bataljonu līdzdalību izšķīrējā
cīņā pret žīdiskā boļševisma varmākām, gal-
venā komiteja aicina tautu mobilizēt visus

spēkus uzvaras nodrošināšanai. Latviešu tau-

ta aicināti ik brīdi domāt par mūsu varoņiem
un viņu ģimenēm, ziedojot it visu, kas tiem

varētu noderēt. Sai darbā aicinātas saimnie-

ciskas iestādes un organizācijas, fabrikas un

darbnīcas un katrs latvietis.

Radiouztvērēji Frontei un

slimnīcām

Vēlēdamies sagādāt mūsu tēvzemes sar-

giem patīkamākas atpūtas stundas, vairāki

'izņēmumi ziedojuši brīvprātīgo karavīru or-

ganizācijas galvenajai komitejai radioaparā-
tus. Pirmie ziedotāji ir: Ventspils tirdzniecī-

bas uzņēmums un radiofirma «Biedriņš», Rī-

gā. Firmas īpašnieks Biedriņš ziedojis pilnīgi

jaunu, modernu 5-spuldžu uztvērēju ar no-

vēlējumu to uzstādīt Rīgas Sarkanā krusta

slimnīcā, kur veseļojas latviešu ievainotie.



STURBULIS

Peteris Atspulgs

LedtPs griezēji strādāja pagriezuši mugu-

ras vējam, kas ezera līdzenumā ieskrējies,

šķieda ūdens šļakatas pāri āliņģa malai.

Kaut gan diena bija auksta, viņi nometa sil-

tos puskažokus, lai varētu veiklāk vadīt sa-

vus zāģus, ar kuriem tie atšķēla biezus, četr-

stūrainus ledus gabalus. Tie aizpeldēja brīvā

ūdenī un viņu gludās malas zalgoja kā krā-

sains stikls.

Pa laikam, sliecēm Čirkstot, piebrauca da-

ži pajūgi. Vīri garos kātos piestiprinātiem
dzelzs ķekšiem izvilka sadalīto ledu un ie-

krāva ragavās. Braucēju vidū bija tumšse-

jains, slaids puisis un jauna, padrukna meiča

zilām, niķīgām acīm. Likās, ka viņa ik brīdi

grib ko sacīt, bet apvaldās, klusu iesmieda-

mās. Viņi abi katru dienu satikās kopīgā

darbā, un' bieži viņu starpā notika sīvas vār-

du cīņas (un, varbūt, arī vēl kas cits), kurās

meiča vienmēr palika uzvarētāja. Tāpēc

puisi ne reti pārņēma žultainas dusmas, kā

allaž pie nenosvērta rakstura cilvēkiem, un

tad viņš bija gatavs visu dragāt, plosīt, sa-

ārdīt. Šodien viņš bija drūms un katrs vārds

to uztrauca. Meiča to, laikam, zināja un visu

laiku zobgalīgi smaidīja.

īgnais puisis strauji piegrieza zirgu, ceļa

kailām rokām klučus uz koka slidām un at-

spiedis pret krūtīm, bīdīja augšā. Viņa drē-

bes apledoja. Smaidīgā meiča beidzot pa-

teica:

«Andrejs strādā kā ledus lācis."

Tā varēja būt uzslava. Bet puisis apsvie-

dās kā dzelts, viņa seja kļuva vēl tumšāka,

nevaldāmas dusmas viņā sāka kūsāt kā ne-

gaiss. Izlauzās kā satrakota straume, kā zi-

bens. Viņš paķēra pātagu un sita tik ātri,

ka kustības kļuva neredzamas. Divi pātagas

cirtieni viens pēc otra nosvilpa gaisā. Zirgs

salēcās un sāka rikšot. Meiča rokām aizse-

dza seju. Vīri viņā blenza kā parādībā. Pa

tam puisis ar savu pajūgu aizbrauca. Visi

klusēdami skatījās, kamēr vezums ar brau-

cēju veica līdzenumu un iegriezās krasta

līkumā, kurā auga kailu apšu birzs.

„Kas tev notika?" pēdīgi prasīja vecākais

zāģētājs.
Meiča - lēnām atņēma rokas. Viņa bija sa-

vilkusi seju kā zobu sāpēs vai piespiestā

smaidā. Dziļš sārtums slēpa sitiena svītru

pāri mutei un vaigam. Pie lūpām karājās
divi asins pilieni.

„Vai tev iesita?"•
Jaunava neteica ne vārda, pārvilka ar

plaukstu pār muti, ieraudzīja asinis un no-

sarka vēl vairāk. Varēja redzēt, ka viņa vi-

siem spēkiem valda satraukumu. Kņadā, kas

tagad izcēlās, viņa klausījās ar acīm redza-

mu nicināšanu. Daži smējās, teikdami, ka

mīlestība un pēriens esot nešķirami jēdzieni,

ja mīlniekiem neesot remdenas sirdis. Citi

bija nepatīkami pārsteigti, pārējie vienkārši

ziņkārīgi. Sis vīriešu pulciņš, saradies it kā

uz nelaimi, meičai likās kā vilku bars, gatavs

viņu saplosīt.

Pēdīgi vecā zāģētāja zīmīgā balss pārska-

nēja citas.

„Ne te ko smieties, ne brīnīties," viņš

skaidroja. «Vecais vienmēr sacīja, ka Taruļu

Andrejs nav tāds kā mūsu cilvēki, jo viņu
dzimts ieklīdusi no svešatnes, tāpēc tiem

asinīs dūc visi pasaules vēji. Nevar teikt, ka

būtu slikts cilvēks, bet viņam tāda daba:

ātrs kā pulveris. Paskataities viņā: dažreiz

acīs tāda uguns kā zvēram; var redzēt, ka

asinis vārās. Tādi cilvēki var palaist vaļā

(„Wiener III.*)

visus velnus, kas mitinās viņu dvēselēs. Ve-

cais Tarulis, šā tēvs, kas pazuda pasaules
karā, tāpat bija liels trakulis. Viņam bija
varmācīga daba un viņš mīlēja spriest tiesu

un pats izpildīt sodu gluži kā kāds vagaris.
Dusmu trakumā viņš pastrādāja darbus, par

kuriem kauns stāstīt. Bet viņa vectēvs bijis
gluži pēc pus zvēra. Tas bijis liela auguma

vīrs un stiprs bez gala. Teic, ka visi viņam
griezuši ceļu, jo bez ķildas tas nespējis pār-
mainīt ne divus vārdus. Novaru aizmirst no-

stāstu, ka meitu, kas pie viņa negribējusi
nākt, viņš kailu pie egles piesējis skudru
pulī, kur to otrā rītā atraduši siena pļāvēji.
Sakropļojis nabaga sievieti uz mūžu, jo tāds
nedomā par otra ciešanām. — Tāda ir tā ģi-
mene, trakulīgi un neapdomīgi ļaudis. An-

drejs, redzams, ir vairāk aptēsts, viņš mēģi-
na valdīties, bet ne vienmēr tas izdodas. Tur
vajaga cietākas gribas, lai pārspētu savas

asinis. Viņš ir un paliek sturbulis."

Vīri piekrita. Bet visiem likās savādi, ka
jaunava, kura bija tik nekrietni apvainota,
vēl arvien neizrādīja sašutumu. Tam dabīgi
un nepieciešami vajadzēja nākt, tāpēc viņi
gaidīja. Tomēr veltīgi. Pēdīgi viņa spītīgi
pateica to, ko neviens negaidīja:

„Tās ir blēņas. Andrejs nav tāds mežo-

nis, kā jūs domājat. Un ja viņa vectēvs

kādu sēdinājis skudrās, tad viņa to būs pel-
nījusi. Bet jūsu vectēvs? Tas, droši vien,
staigāja zirgus zagdams!"

~Dzirdēji!" kāds iesaucās. „Tad ari tu,
droši vien, biji pelnījusi ar pātagu nevien

pa dibenu, bet taisni pa muti!"

„Varbūt ka biju," viņa vīzdegunīgi at-
cirta.

Tā viņi aizbrauca, un zobgalības kā bites

dzēla sārto meiču. Vecais" ledus griezējs no-

spļāvās, pateicis vienu vienīgu vārdu:

„Ermi!"
Visu dienu pūta ziemelis, aukstums pret

vakaru kļuva skaudrāks. Kad braucēji at-

griezās ezerā, ziemas saule jau sārtoja kokus.

Vīrus uzjautrināja Andreja samulsušais

izskats Viņš strādāja gausāk kā parasti un

dažreiz apstājās, it kā aizmirsis, kas jādara.
Meiča brīžiem jautādama viņu uzlūkoja. Vi-

ņā kā uz svariem šūpojās neskaidras izjūtas.
Puisis bija tai dīvainā afektācijas stāvoklī,
kad cilvēks nevēro, kas apkārtnē notiek. Ne-

droši viņš piegāja jaunavai, kas vēl aizvien

viņā skatījās kā brīnīdamās, un klusu vai-

cāja:

„Vai vari man piedot?"

Viņa ievilka elpu un dziļš saviļņojums
tik loti nomāca viņas balsi, ka tā izlikās

sveša, it kā runātu cits cilvēks:

„Nē, nekad."

Visu laiku viņas skatiens urbās puisī.

Viņas acis staroja.

Viņa redzēja, ka Andreja seja satumsa

gluži kā pirmīt, un aizsargādamās pacēla
roku. Viņš atmuguriski atkāpās dažus soļus,
neskaidrā balsī izrunādams vārdus, kurus

nevarēja saprast. Tad viņš pagriezās un ie-

lēca āliņģī. Acumirklī ūdens šļāces sakļāvās

pār viņa galvu, un visi redzēja tikai tumšu,

mutuļainu atvaru. Smiekli aprāvās, aukstā

klusumā jaunavas balss likās spalga, tanī

dzirdēja vienīgi kailas, neprātīgas bailes:

«Glābjat, glābjat!"

Andreja ziemas cepre, galva un pleci drīz

atkal parādījās virs ūdens. Kā ronis viņš
brīdi grozījās pašā atvara vidū starp vaļē-
jiem ledus gabaliem. Tad viņš cieši saķēra
pamesto ķeksi un izrāpās malā. No drēbēm

pludoja ūdens, viņš drebēja kā pārbiedēts

zirgs. Zobi sāka klabēt kā niknam suņam.

„Andrej!"

Puisis neklausījās. Aizmirsis piekrauto
vezumu, viņš lieliem soļiem sāka steidzīgi iet

pa ziemas ceļu arvien tālāk un ātrāk. Viņa
seja, mati, rokas pamazām apledoja, drēbes
sasala cietas kā bruņas, un visu augumu no

kāju pirkstiem līdz pakausim sāpīgi žņaudza
un stindzināja briesmīgs aukstums. Viņam
Šķita, ka ķermenis iespīlēts mocekļu spailēs
un ik brīdi kāds ciešāk piegriež skrūves, kas
beidzot sadragās miesu un salauzīs kaulus.

Viņš sāka skriet kā neatmaņā. Rietošās sau-

les gaismā sārtie sniega pakalni it kā pacē-
lās gaisā, griezdamies milzu apļos un pēkšņi
kaut kur nogrimdami. Tad blāvā klajumā iz-
nira vientuļš koks, mājas ar kūpošiem dū-

meņiem. Kaimiņi. Vajadzētu iet sasildīties,
pārģērbties. Bet viņš pamanīja atceļā zir-

gus — viņu gribēja panākt, viņš dzirdēja
meičas skanīgo balsi. Un zobus sakodis 1

skrēja tālāk.

Tā, vairākus kilometrus noskrējis, viņš
sasniedza māju, nosarmojis un ledū iesalis.

Mājnieki saskrēja ap viņu, piebīdīja pie kar-

stas krāsns, palīdzēja plēst, lauzt un griezt
sasalušās drēbes. Viņam likās, ka atģērbša-
nās ilgst veselu mūžību.

Pēdīgi, kad viņš gulēja gultā ar tādu sa-

jūtu, kā tikko būtu pamodies no ilgas un

smagas slimības, ienāca jaunava, kuru viņš
turēja par vainīgo visā šai notikumā, nesda-

ma rokā karstas tējas glāzi. Viņš cieši pa-

skatījās tat acīs un redzēja tur starojot dzi-

ļu, kvēlu, tīru mirdzumu. Viņš beidzot sapra-
ta: tā bija mīlestība

— Ko stāvi te?! Mūc labāk, citādi tev

tūlīt uzgāzīsiet koks!

LUSTĪGADZĪVOŠANA

Lusles pa atslēgas caurumu noskatījies un bildēs līcis Fricis KJavīnS

Ir viena tāda cilvēku suga, kas nekad nav

apmierināta. Tās pārstāvji vai visbiežāk pār-

stāves, noskaņotas pesimistiski:

„Ak, kas tagad par laikiem! Kūkas tikai

uz kartiņām! Un lillā žoržetu visā Rīgā ne-

atradīsiet! Es nemaz nerunāšu par šarmēz-

blūzītēm. Ach, ziniet!..*
Tāda dzīva neapmierināto pārstāve ir ma-

na personīgā māsīca Olga. Nupat pirms svēt-

kiem satikāmies.

„Ješka," viņa nekavējās tūliņ ņemt mani

darbā, „kas tagad par laikiem? Kas tagad
par Lieldienām? ledomājies, — man mājās
tikai sešas olas! Vai tās kādas Lieldienas?"

„Ko tu raudi," no tiesas noskaitos. „Kā tev
nav kauna! Tev mājās sešas olas, bet man

— tikai divas, un es nesaku nekā."

Sliktu paredzēdams, tāpēc šķīros no Olgas
un citiem pesimistiem un uzmeklēju gaišākus
ļaudis. Un tā, neskatoties uz visiem kara-
laika ierobežojumiem, pavadījām īsti lustīgas
Lieldienas.

Svētku svinēšanas sākumu realizējām pie
mūsu rotas kaprāļa Valža Dzeņa. Mūsu Dzeņa
autors — vecais Dzenis — tā sakot kaprāļa

Dzeņa tēva kungs, varen priecājās par mūsu

ierašanos. Svētku galdu mums par godu bija

noorganizējis kā miera laikos:

„Šitas šķiņķītis no Jelgavas krusttēva,
svētkos atvests, un putraimu desas atsūtīja

krustmāte Lavīze no Jūrmalas. Ņemiet nu

par labu. Jā, un to šņabīti Valdis tepat Rīgā,

Dzērienu pārvaldē izplēsis. Nu, zēni! Nīci-

niet tik ārā šitos laicīgos labumus!"

Mums divreiz nebija jāsaka. Metāmies pie

galda.

„Ediet ēdiet, puiši!" vecais Dzenis nerimās

mūs mudināt. „Lai tiek spēks kaulos, kad

būs ar vaņkām jāsitas! Prozit!"

Tādam aicinājumam mēs vienbalsīgi atbil-

dējām: „Prooost!"

Tomēr tas nebūtu nekāds svētku mielasts,

ja paietu b?z svinīgām runām. Kareivis Nat- ļ

riņš ir viens no mūsu rotas snaiperiem, bet

rotā viņam palama — spīkers. Privātā dzīvē

viņš atslēdznieks, bet ja tiek pie runāšanas
— lej kā no mucas!

„Silentium! Cien. namatēvs!" viņš sāk

savu runu, ieņemdams veca salona lauvas po-

zu. „Nu, puikas! Vai būsiet klusāki! Es

tagad runāšu.

Cien. namatēvs! Šodien mums tas gods

būt kopā priecīgā Lieldienu ofensīvā, un, kā

jūs paši redzat, galds plok plakdams. Zēni,
vai būsiet klusāki! Tur ārā, vaņķu zemē,

mēs vienmēr atcerēsimies, ka mājā mūs gai-
da draudzīgi svētku mielasti un tādēļ — cen-

tīsimies iespējami īsākā laikā tikt ar visiem

vaņķām galā, lai atkal varētu te kopā būt un

mieloties. Prost!"

„Prost!" mēs piekritām.

„Mana runa vēl nav galā. Un tagad es jūs

iepazīstināšu ar jaunākiem notikumiem ār-

politikā," Nātriņš deklarēja, bet pie tālākas

runāšanas lāga zēns netika.

„Mēs jau zinām, kas tālāk nāks. Tu jau

aizvakar pie Baloža .stāstīji. Zinām tavu ār-

politisko informāciju. Zinām, ka Ruzvelta

kundze uzņēmusies Ņujorkas Mopra vadību;

zinām ari, ka bezpartejiskais boļševiks —

Kenterberijas archibīskaps salīdzis pie Staļi-
na par ērģelnieku ..."

Nātriņš izbrīnējās: «Vai tiešām es būtu to

jau stāstījis?"

„Met un brauksim! «Valdis mūs mudināja.

«Jāapciemo vēl mana Nellija."

„Jā, vedekla jau piekodināja, lai tu svēt-

kos savus zēnus arī paņemot līdz," vecais

Dzeņa tēvs apstiprināja.

Gatavojāmies jau doties ceļā, bet vecais

Dzenis vēl tāds nemierīgs:

„Man te viens pusstops noglabāts no ve-

ciem laikiem, ko kājas iesmērēt, kad reima-

tists sāk lauzīt..." Un vecais vīrs velk no

pūra lādes laukā vienu veco četrdesmit grā-

dīgo. «Lai iet, zēni, ceļa kāja!"
Nu varējām doties tālāk ciemos pie Nel-

lijas. Nellija, starp mums runājot, Valdim

skaitās brūte. Baznīcā jau uzsaukti. Kāzas

būšot pa Jāņiem.

«Priecīgus svētkus, latviešu zēni," nākošā

Dzeņa kundze — Nellija — mūs apsveic. «Nā-
ciet tik iekšā! Jums būs mazs pārsteigums!"

Gājām iekšā. Tiešām priekšā mazs pār-
steigums: piecas zeltenes kā magones bikli

skatās zēniem acīs un iepazīstoties saka:

«Velta Liepiņa, Aina Strazda. Millija Vālo-

dze .. •

lenāk arī Nellijas māte un, mums sark-

stot, saka: „Skaf, kas manam znotiņam par
brašiem draugiem!" Bet znotiņš taisnojas:

«Teiksim labāk, — kas par skaistām draudze-

nēm manai Nellijai."

Smejamies visi kā mazi bērni. Bet tad

jau jāķeras pie kafijas un smaršīgiem pīrā-

dziņiem.

Tērzējot stundas paiet nemanot. Tikai ne-

gals ar Nātriņu. Zēnam iepaticies tango
„Nāc atpakaļ", un to viņš jau devīto reizi liek

atskaņot patafonam. Un kāda sagadīšanās!
Veltas jaunkundzei, kas ir Nātriņa galda kai-

miņiene, arī aplam patīk šis pats tango: „Tas
tik ir gabaliņš, taisni kā bez kauliem," viņa
jūsmo.

Nekas zem saules nav mūžīgs. Jaukais va-

kars iet uz beigām. Mēs solāmies meitenēm
rakstīt no frontes. Viņas solās rakstīt mums.

Bet man personīgi liekas, ka Nātriņš ar

Veltas jaunkundzi ar rakstīšanu vien cauri
netiks. Esmu ar mieru derēt uz pāris «Spor-
tiem", ka tūliņ pēc Dzeņa laulības ostā ie-

brauks arī Nātriņš. Kāpēc viņS atvadoties tik
ilgi spieda yeltas roku un nevarēja dabūt ne
vārda pār lupām? A, ko?

Mēs bijām pavadījuši tiešām jaukas Liel-
dienas. Kad nākamā dienā mūsu vecais, tas
ir virsseržants, noprasīja: «Nu, puiši, kā pa-
vadījāt svētkus?" mūsu atbilde bija- Lus-
tīgi!" " "

Ka tā šoreiz taisnība, par to galvo
Jēkabs Spalviņš

ārā pa logu, lai bēgtu. Bet viņai nelaimējās — A

kailā „nāra" ieskrēja tieši nama ārpusē dežū«ij
rējošā policista rokās. Tagad laulātajam vīranvjfl
kura sieva griezusies pie tiesas, un jaunajai
lētājai jāpārdomā savas dēkas cietumā. No visflM
palikušas tikai «saldas atmiņas". %:

— Vakar man kāda nama kāpņu telpā
redzēt šādu notikumu. Tas bija ceturtā tūvā. •
Kāda sieviete stāvēja uz palodzes un spodrinljlM
atvērto loru. Pēkšņi viņa zaudēja līdzsvaru

gazas lejup no palodzes. Bet par laimi viņa tiklfl
cauri tikai ar pāris zilumiem.

— Ko nu stāsti -nieku»!
— Kas par niekiem! Viņai vienkārši laimē* J]

Jās krist uz iakšpusi.

Profesors pie galda stāsta blakus sēdētajai ļ
par kādu savu skolnieku, kurš uz jautājumu, 1
kas sarakstījis ~Hamletu", bailīgi atbildējis, ka 1
viņš tas neesot bijis.

Dāma šķelmīgi pasmaida:
Un pie tam viņi tomēr bija vainīgais, ši» \

rezgahs, vai nē? \ ļ

Matrozis biedram: — Vai zini, es nupat sa-H

runājos, ar pašu admirāli! |
— Nu, un ko ta' šis tev teica? \
— Paejiet taču nost, jūs man stāvat prieksij»

Pavasarīgas rīmes

Upes palo. Saule silda.

Strazdi svilpo. Cīruls dzied.

It kā feja staigā Milda,

Sārtās lūpas, vaigi zied.

Tam, kam viņa uzsmaidīs,

Sirds uz vietas izkusīs!

Magnets pievelk puisi klāt. —

Sāk tas meitu kutināt.

lekaist mīlā ļaudis jauni, —

Amors lādē tik un šauj.

Tramīgi kļūst kūtī auni,

Mīlēt, mīlēt tikai ļauj!

Slāpst pēc mīlas jauns un vecs,

Un pat vardes pāros lec .. I

Puisis meitai pazvēr tā:

..Samaksāšu Valmierā..!"

Desmitiem un simtiem buču

Daža meita puisim dod;

Bet kad meita iet uz Čuču, —

Sis vēl vairāk prasīt prot.

Abi salīgst pusgraudā, —

Ir jau labi ari tā
...

Beidzot jūt pats rīminleks.

Ka viņš mūzai vairs rav lieks.

Līvu Jurka

Liepājnieku asprātīgs atradums
Bušanas un nebūšanas dzimtenes novados

Liepājnieki laikam gan ir vispieklājīgākie
cilvēki Latvijā. Atliek tikai paskatīties «Kur-

zemes Vārdā", kur ik dienas redzami lepni

laimes vēlējumu sludinājumi. Draugs vēl

laimes draudzenei vārda dienā, saimnieks

īrniekam 10 gadu laulības jubilejā un pat

vecāki savai meitai. Vai nav augstākā pieklā-

jība? Ja tēvs sveicina laikrakstā savu meitu,
tad taču tūliņ visa pilsēta to uzzina. Aha,

Puķīšu Bertai, vai Ķimeņu Fricim šodien

dzimšanas diena! Plakstiņu Rūdis vai Mei-

muru Žanis savukārt ar sludinājumu atpēr-
kas no ierašanās. Sludinājums taču no-

zīmē, ka vizīte izdarīta. Tēvs vairs meitai

nedāvina cepuri vai kurpes, bet apsveic to

tā,'lai dzird visa pilsēta. To pašu dara krust-

mātes un draudzenes. Lūk, kā vajaga kopt

pieklājības stādiņu arī kara apstākļos, kad

viesošanos ierobežo kartiņas!

Smiltenes laikraksts visā nopietnībā sā-

cis cīņu ar vecpuišiem, vai, kā viņi paši
saka — „vecpuicismu". Izrādās, ka Smiltenes

apkārtnes kādā pagastā šis „vecpuicisms"

pilnos ziedos. Vīri dzīvojot «vienā mierā",
ausis neceldami par to, kas notiek ārpus

mājas. Esot sacerēta pat sava vecpuišu him-

na, kas sākoties vārdiem: „Kā putniņš spār-

nus nolaidis, es guļu savā lizdiņā" ... Sazini

nu, ko ar to spārnu nolaišanu šie zeļļi domā,

taču lāga tā lieta nav. Kamēr citi strādā, lai

pārvarētu kara radītās grūtības, šie grib

gulēt lizdiņās. Vai pie gadījuma nederētu

pakutināt? Bet labāk lai to dara tās pa?as

meitas. Karavīram frontē ko kutināt diezgan

i „vaņku", i citu dzīvu radībiņu...
Latviešu karavīrus frontē drīz solās ap-

ciemot frontes teātris. Tas ir gaužām jauki

un patīkami, tikai puiši, jau tagad padomā-

jiet, kādā kārtībā iesiet skatīties. Lai neiz-

nāk tā, kā tas noticis Sabilē. Tur ierīkots

viens pamatīgs kino, bet lielas bēdas ar iek-

šā tikšanu. Atnāk, teiksim, vienkāršāk ģēr-

bies pilsonis. Svabadas palikušas tikai ložas,

bet šim biļeti nepārdod. Kamēr cilvēks pu-

kojas, skaties, nāk kungs ar bebrādas ap-

kakli. Tam loža vaļā. Tādu būšanu sabilieši

laikam mācījušies, no Čerčila. Jaunajā Ei-

ropā valda citi tikumi. Tā, zēni, iet pa aiz-

muguri. Nākošo reizi ceru pastāstīt prie-

cīgākas lietas.

Jūsu

Žanis Žepers

Dzimteneunfronte

Latvjuzemei

Vilma Selga

Saulē margo rudzu stati,
Zila debess pāri smej.

Latvju zeme, tu man pati
Sirdī dziļu prieku lej.

Atkal šeit es esmu mājās,
Atkal mani birzis sveic.

Un kad rokas darbā stājas,
Lūpas līksmus vārdus teic.

Mīļas mežmalas un lauki,

Mīļa jūra, kāpu smilts.

Mani auklē sapņi jauki,
Tēvu sētas pavards silts.

Karavīrsungrāmata

Rīgas atbrīvošanas dienā es lekšpilsētā

iepazinos ar vācu karavīru, kas sēdēja uz

drupām un lasīju Rilkes dzejoļus. Viņš bija
daudzas dienas bez pārtraukuma gājis kau-

jās. Degošo pilsētu atblāzma vēl spīdēja viņa

acīs, bet šai klusajā pievakarē viņam bija
īss brīdis jaunu spēku iekrāšanai, un tos

viņš atrada dzejā.
Karš un dzeja, vispārīgi karš un grāmata

dažkārt likušās nesavienojamas lietas, un to-

mēr tās ir tuvas. Jo karš vairs nav kails va-

ras akts vien, bet svēts pienākums pret

tautu, ideju un cilvēci, un arī grāmata nav

tikai laika kavēklis, bet gara spēka avots.

Tas jaunais vācu varonis, kuru atrada kri-

tušu Daugavas tilta galā ar rokas granātām
aiz jostas un Goethes grāmatu kabatā, man

liekas it kā simbols visai Viktorijas vaiņago-
tai Lielvācijas armijai, šautene un grāmata
tajā slēdz derību. Abas tās palīdz klāt ceļu
jaunam kultūras laikmetam.

Un tagad, kad latviešu brīvprātīgais cīnī-

tājs austrumu frontes ugunīs ieņēmis savu

sargā vietu, arī viņa gars slāpst rast veldzi

savas tautas dvēseles visdziļākos un daiļā-
kos avotos. Nāvi nicinādams un mūžīgi savu

acu priekšā redzēdams mīļoto dzimteni, lat-

viešu kājotājs viņā nonāk caur savas tautas

grāmatām, kurām kā pērkons dun cauri mū-
su senču asiņu runas un atskan tautas meitu

siltās valodas.

Runā ieroči, runā ari grāmatas. Un kas

gan varētu sacīt, ka atpūtas brīžos pēc kau-

jām latviešu karavīram grāmata nesagādātu
'prieku?

Cīņu troksni aizmirzdams, viņš mierīgi
noliecas pār ..Lāčplēsi" vai „Kalpa zēna va-

saru". Cik daudziem tā dus asinīs. Tad

gaiša kļūst kajavlra seja, viņš jūt un zina:

Tur runā dzimtene.

Un citādāk kā mierīgā ikdienā cīnītājs

uzņem un izjūt grāmatā rakstīto, un pat kar-

stākā cīniņā pēkšņi kā zvans iedunas savas

tautas rakstnieku darbos lasītās rindas. Tās

deg kā uguns paegļu sārtā, un, kaujām lies-

mojot, mūsu karavīram ir silti apzināties, ka

to cīņās pavada grāmatas, stāstīdamas par

senajiem un tagadējiem latviešu tautas lik-

teņiem un laikiem.

Grāmata uzmudina kafavīru, tā aizved

! viņu uz brīdi citā pasaulē. Te aru priekšā
patādās tēva sēta, pļavas, lauki, ezeri, jūra,
tautas teiksmas. Spīgo upe niedrājā, māsa

klāj audeklu pļavmalā. Tad atkal Daugavas
krāces, kurši, zemgaļi, latgaļi nāk no tālas

pagājības.

Grāmata runā un stiprina, un tās spēks ir

varens. To latviešu karavīrs apzinās un, sir-

snīgi pateikdamies, saņem ik rindu no savas

tautas gara apcirkņiem. Viņš grib zināt arī,
ko tagad rada mūsu dzejnieki un rakstnieki,
vai jaunais laikmets atbalsojas viņu darbos.

Viņš grib dzīvot līdzi tautas sapņiem, tautas

tālajām noskaņām zilajā vakarā, jauno dzej-

nieku spārnotajam lidojumam un beidzot vi-

sas Eiropas lielo milžu domām un tēliem.

A. A.

Rīb kaŗa rati...
Nakts. Lasītā grāmata beidzot aizvērta un

nolikta pagalvī. Zaļā spuldze nodzisusi. Ista-
bā iestājusies absolūta tumsa, jo pa nosegto

logu neiespīd neviens gaismas stariņš. Un

kur tas lai rastos, ja ārā piķa melna nakts.

Neredz nevienas zvaigznes, un no debesīm

sijā smalks, bet biezs lietus.

Miegs mani sāk tīt savā mīkstajā villai-

'najā seģenē. Apziņa lēni apdziest, dodot vie-

tu pusnomoda sapņiem, kurus pēc brīia vēl

nomainīs pilnīgs miega stāvoklis.

Bet te manu gaistošo apziņu sniedz

kāds troksnis no ārpasaules. It ka kaut kur

tālumā nepārtraukti grautu pērkons. 0$
troksnis kā vilnis aug stiprumā, un tad ska-

ļā dārdoņa aiz loga mani galīgi. atgriež no-

modā.

Uz telas tejft dārd smagi kara rati un

skan zirgu pakalu klcAjēlßT-i. Sasniedzis lie-

lāko skaļumu, troksnis atkar pamazām no-

plok. Taču jau pēc mirkļa tuvojas jauns
dārdu vilnis. Un pēc tam vēl vairāki citi.

Rīb kara rati... Tur lejā gar manu Logu
aizbrauc pajūgu rinda. Tie ir smagie kara
rati, kas ar kravu naktī dodas pretim savam

noteiktajam mērķim. Un es savu gara acu

priekšā redzu šo braucēju karavānu tur ārā,
tumsā, un lietū, — tādu, kādu es to bieži at-

ceros redzējis Rīg?s ielās gaišā dienas laikā.

Sprauslodami un krēpes purinādami, divi

meļņi cērt pakavus pret gludo ielas segu.

Dubļi šķīst ap zirgu spalvainajām kājām un

ap lielo riteņu lokiem. Bet ratu priekšā, ap-

kakli sacēlis, sēž pavecāks karavīrs. Grožus

viņš saņēmis vienā rokā, un mazā pīpīte vi-

ņa zobos laiku pa laikam izmet kuplus dūmu

mutuļus. Līst lietus, un ratu kulbas pārsegs

no slapjuma kļuvis gluži tumšs.

Rīb kara rati... Rikšo kara zirgi... Kas

lai pasaka, kur tie sākuši savu pēdējo ceļo-

jumu un kur viņi to nebeigs. Kas lai .zina,
kādus tuvus un tālus Eiropas ceļus jau ka-

pājuši šo meļņu pakavi, gan šķiezdami ap

sevi dubļus, gan sniega mākuļus? Kādās

grambās kratījušies lielie riteņi? Kas lai pa-

saka, cik nakšu un dienu grožus turējis šis

karavīrs, gan cīnīdamies ar saules svelmi un

putekļu mākoņiem, gan vairīdamies aukas

triektu lietus straumju.
Varbūt tieši šos ratus vilka divi bēri, ku-

ru kauli tagad balo kādā tālā ceļmalā, bet

karavīrs, kas tos toreiz turēja grožos, veica

?ayu pēdējo braucienu šajā saulē, un kāda

dzēlīga svina bite vai granātas šķēpele iz-

beidza viņa ceļojumu uz visiem la'kiem.
Kas to lai pasaka... Bet vienmēr un vi-

sur arī šie karavīri ar saviem kara zirgiem
un kara ratiem veic savu uzdevumu, kas tā-

pat nepieciešams, lai lielo cīņu varētu sek-

mīgi galā vest, un kuri tāpat bieži spiesti
likt ķīlā savu dzīvību, lai uzvarētu taisnība.

Tie ir vīri, kurus mēs parasti pieminam un

atceramies daudz retāk nekā kauju vilkus,
kas cīnās pašās karstajās ugunīs. Bet viņu
sniegums un veikums nav zemāk vērtējams.

Melna nakts. Līst smalks un biezs lie-

tus
...

Un aiz mana loga rīb kara rati...
M. Der.

HUMORS
Amerikāņu fermeris nopircis ilgi atmatā stā-

vējušu zemes srabalu un sāk to apstrādāt. Arot
viņš uzduras cilvēka priekšzobam, pēc brītiņa —

dzeroksnim un vēl pēc pāris desmit metriem — §
veselai sērijai priekšzobu.

— Vai vilks, cik baigs un spokains apvidus,
— domā fermeris un aizraksta fcemes pārdevē-
jam vēstuli — lai atmaksā nirknma maksu, šis
gribnt pirkt tīrumu, ne — kapsētv.

Jau nākošā rītā klāt agrākā īpašnieka tele-

gramma:
— Varat mierīgi strādāt tālāk. No spokiem

nebaidieties. Nav kapsēta, bet tikai izbijis fut-
bola laukums.

Arnolds ar savu sievu Emīliju sēž operā, Aj>>
noīdam patīk primadonna:

— Cik tai brīnišķīga kolorātūra!
Bet Emīlija atrūc:
— Būtu labāk klausījies, kā viņa dziedi

*

— Stāsta, ka laulātiem ļaudīm pēc ilgākai I

kopdzīves bieži vien esot vienas un tās pašas do» I

mas. Vai tas tiesa?

•— Ir gan. Piemēram, pašreiz mana sieva do-

mi par to, ko viņa teiks, kad sešos rītā pārra*
dīšos mājā; un es domāju par to pašu.

* • '
'

M

Ar laulību likumiem fašistiskajā Itālijā nevaf |
jokot, un mīlas dēkas Bokačio garā vēl pastāv vļ

vienīgi literātūrā, bet ne praksē. Ja kādam mī- j

lētajam gadās izlēkt šinī ziņā, tad lieta parasti I

nebeidzas labi. Tā ari izgāja kādam mīlas

rim Romā. Viņš —• 40 gadus vecs precēts vīrs™

ar bērniem; viņa —■ jauna, skaista meitene, pār-J
cēlusies uz Romu no provinces pilsētas Ternija**B
Abi samīlējušies bija iekārtojuši sev kādā dzī««

voklītī slepenu „lizdiņu", kur vīrs parasti ieriuß
dfis ap pl. 1 nakti.

Bet kādu nakti — abi mīlnieki tikko bija kri-i
tuši viens otra apkampienos — pie durvīm klau*»

vēja policija. Meitene, noprasdama, kas to gai»J
da, nekavējās ne mirkli un levas tērpā mētāsi]



Boļševiku milzu zaudējumi
virspavēlniecības ziņojumi par

operācijām austrumu frontē rāda,'ka te iestā-
jies jauns pagrieziens. Kaut gan boļševiki
vēl joprojām turpina neatlaidīgus uzbruku-

mus, kas noasiņo vācu un sabiedroto atvai-

rīšanas ugunīs, arvien plašākas izvirzās pašu
uzbrukumu operācijas. Šajos uzbrukumos
v icu spēku operātīvā_ vadība kavē boļševikus
sagatavoties operācijām pavasara apstākļos
un savukārt rada izejas pozīcijas izšķīrēja
uzbrukuma sākšanai. Gatavojoties pēdējam,
enerģiski turpinās frontes iztaisnošana un

aizmugures iztīrīšana no boļševiku spēku
atliekām.

Tuvojoties pavasarim, kad saule saplacina

biezos, sniega kalnus, kas apklāja līķu kau-

dzes, var tuvāk apvērtēt boļševiku zaudēju-
mus nemitīgajos ziemas uzbrukumos. Šā

gada pirmajos trijos mēnešos saņemti
100.000 gūstekņi. Bet pašas cīņas pierādīju-
šas, ka smagajās noasiņošanas kaujās uz

katru gūstekni jārēķina vismaz 10 kritušo
un ievainoto. Tātad padomju armijas zaudē-

jumi šajā laika sprīdī pārsniedz 1 miljonu
vīru. Līdz ar to boļševiki kopš kafa sākuma

zaudējuši gandrīz 20 miljonu cīnītāju.
Milzīgi ir arī materiālie zaudējumi. No

kara sākuma līdz marta beigām iznīcināts
vai iegūts 23.712 tanku, 34.700 lielgabalu un

20.476 lidmašīnas. Šos ārkārtīgi smagos zau-

dējumus ne boļševiku cilvēku rezerves,

nedz ari kara rūpniecība nespēs aizstāt. Jau

tagad atklājies, ka ziemas karā Staļins nāvē

dzinis pa lielākai daļai 16—17 gadu vecus

jauniešus vai arī vecākus vīrus, ap 5Ū—6O

gadiem.
Citās operācijās austrumu frontē vācu

aviācija bombardējusi svarīgus bruņošanās

rūpniecības centrus un apgādes ceļus, boļše-

viKu aizmugurē. Sevišķi labi panākumi gūti
uzbrukumā transporta kuģiem pie Murman-

skas, kur piedalījušies arī vācu kara flotes

spēki. Jāatzīmē arī boļševiku flotes atlikušo

spēku iedragāšana Baltijas jūrā, kas nozīmē,
ka tai drīz draud pilnīga iznīcināšana.

Cīņās Ziemeļafrikā turpinājušies izlūko-

šanas un aviācijas spēku uzbrukumi angļu
lidlaukiem un karaspēka koncentrēšanas

vietām. Joprojām dienu un nakti bombardēta

Maltas sala. Sekmīgi vācu aviācijas un zem-

ūdeņu uzbrukumi vērsti pret angļu un ame-

rikāņu apgādes kuģniecību.

Operācijās Burmā un Klusā okeāna joslā
dienvidaustrumos no Austrālijas un Dien-

vidjūras salu rajonā japāņu bruņoti spēki
guvuši tālākas sekmes. No pēdējām ienaid-

nieka atliekām iztīrīta Sumatras sala,Burmas
frontē ieņemta Promes pilsēta, un Burmas

piekrastē Angļu Indijas Arakanas apgabala

galvaspilsētā un Akiabas ostā izcelts japā-
ņu desants. Japāņu aviācija jau uzbrukusi

dažām pilsētām Madrasas provincē, kas visā

Bengālijā radījis lielu nervozitāti. Oficiālās

angļu aprindas, kā redzams no spertajiem
aizsardzības soļiem, nopietni rēķinās ar ja-
pāņu invāziju Bengālijā. Japāņu aviācijas
uzbrukumi vērsušies arī pret Ceilonas salu.

Jauni dokumenti par

izsūtītajiem
No vietējiem notikumiem pag. nedēļā at-

zīmējams kads neparasts atklājums Latvijas
bankas vērtību glabātuvē. Tur atrasti doku-
menti ar boļševiku termiņcietumā ieslodzī-

to un vēlāk uz padomijas darba nometnēm
izsūtīto vārdiem un nometņu vietu apzīmē-
jumiem. Vairums izsūtīto ir sievietes, un tās

nogādātas uz Sibiriju un polārapgabaliem.
Uz „Siblāgu" pie Ncvosibirskas nosūtītas 4

sievietes, uz „Temtlāgu" ziemeļos, Ļeņingrā-
das apgabalā — 51, uz Vorkutsku, Archan-
gelskas apgabalā —

46 vīrieši, uz Vjatku un

apkārtni, kā arī uz Omsku — 8, bet uz da-
žādām darba nometnēm — pāri par 70 sie-

viešu un vīriešu.

20 bij. Latvijas armijas karavīru pirms
Lieldienām atgrie/.u.šies dzimtenē no gūstek-

ņu nometnēm Vācijā.
Lauku darbos šovasar obligāti būs jāstrā-

dā visu mācības iestāžu audzēkņiem. Par
to šinīs dienās izdoti sīki noteikumi, kas no-

kārto jauno talcinieku darba laiku, apstāk-
ļus un dzīvi lauku saimniecībās.

Notikumiārzemēsīsumā

Sākusies prāva Ankarā pret atentāta rī-

kotājiem uz Vācijas sūtni f. Papenu. Uz ap-
sūdzēto sola atrodas divi Dienvidslāvijā dzi-
muši turkiun divi padomju pilsoņi. Boļševi-
ku apsūdzētie atteikušies ar turkiem sēdēt uz

viena sola. Prāvā gaida atklājamies sensācio-

nālas lietas.

Kripsa priekšlikumus noraidījusi indie-

šu nacionāla padome ar 37 pret 16 balsīm.
Kripss patlaban apspriežas ar ģen. Vēvellu.
Indija notiek arī plaši militāri manevri. Kā-

mēr viss tas norisinās, tikmēr japāņi pienāk
arvien tuvāk Indijai. Pēdējās ziņas vēsta, ka
tie ieņēmuši Akiabas ostu, no kuras lidmašī-
nās pusotrās stundās sasniedzama Kalkuta.

«Boļševiku lidmašīna bombardējusi Zie-
melzviedrijas pilsētu Haparandu. Nomestas
8 bumbas. Zviedru valdība iesniegusi Mas-
kavai protestu.

Sakņu dārzus parkos ierīkos Budapeštā.
Tā tagad izmanto katru stūrīti apgādei.

Bērns ar divi galvām piedzimis serbu

zemniecei Petrijai. Galvas stāvējušas atse-

višķi uz diviem kakliem, kas saauguši kopā.
AI i r-'-.-u mutesj ausis, acis un deguni bi-
juši vienādi. Citādi bērns bijis normāls, ti-
kai tas dzemdību laikā noslāpis.

121 gada vecumu sasniegusi kāda nēģe-
riete Argentīnā. Tagad tā mirusi, līdz pašam
pēdējam acumirklim paturot gaišu sapra-
šanu.

Amerikāņu sievietes kara psiehozē pār-
vērtušās par hijēnām. Līdzīgi tām viņas
sturme veikalus un pērk visu, kas vien ga-
dās pie rokas — korsetes, kosmētiku, gumi-
jas preces v. t. t., pie tam tādos vairumos,
ka ar tam varētu apgādāt arī bērnu bērnus.
Viņas daudz nedoma, ka tad varbūt ļaudis
nekā par korsetēm negribēs zināt, un kos-

mētikas ražojumi sen būs sabojājušies. Bet

ekstravagantās sievietes, bieži vien gaidotj
pie veikalu durvīm visu nakti, par to neprā-I
to, jo loģiska domāšana Amerikā vispārīgi ļ
nav modē.

Dzimtene vienmēr nomodā par

saviem dēliem
Ar katru dienu pieaug ziedojumi latviešu

brīvprātīgajiem karavīriem un viņu ģime-
nēm. Sevišķi daudz pārtikas produktu, ap-
ģērba piederumu un citu priekšmetu saņēma
Latviešu brīvprātīgo organizācijas galvenās

komitejas birojs pēdējās priekšsvētku dienās.

Ziedojumus sūta lauku ļaudis un pilsētnieki,
katrs pēc savas rocības. Dāvanu kaudzēm

strauji augot, labi jāpadomā, kur novietot

saiņus un atsevišķos priekšmetus līdz to iz-

sūtīšanai uz karavīru novietnēm.

lepazīstoties ar piesūtīto saiņu un kastu

saturu, jāatzīst, ka dāvinātāji labi apsvēruši

jun zina, kas frontes karavīriem nepieciešams.
Domāts par visu

—
i miesai, i garam. Bez

sviesta, speķa un dažādiem cepumiem, kas

sastopami gandrīz katrā sainī, dāvina arī

tādus gardumus, kā svaigus un žāvētus ābo-
lus, ievārījumus, kautus putnus, olas.

Ziedojumi saņemti no pagastiem, Tautas

Palīdzības vietējām komitejām, uzņēmumiem,
to strādniekiem, atsevišķām personām, bet

sevišķi daudz no skolām. lepriekšējā «Dau-
gavas Vanagu" numurā atzīmēto skolu pie-
mēram sekojušas Ainažu pilsētas, Turaidas,

Stelpes, Lazdonas, Vīpes v. c. pagastu pa-

matskolas. Gandrīz visos skolēnu nodotos sai-

ņos bez pārtikas produktiem atrodamas ari

grāmatas, vēstuļu papīrs, pastkartes, aploks-
nes un rakstāmpiederumi. Skolēni, gatavoda-
mi saiņus, domājuši arī par to ārējo izskatu.

Rīgas Jūrmalas pamatskolas audzēkņi savas

dāvanas novietojuši glītās kastiņās, kas grez-
notas ar pūpolu saišķi. Citas skolas sūtītc

kasti grezno glīts, ornamentiem ielogots uz-

raksts: «Latviešu brīvprātīgajiem frontē"

Ziedojumu sarakstos arvien biežāk redzami

grāmatu nosaukumi.

Latviešu brīvprātīgo karavīru organizāci-

jas galvenās komitejas birojā blakus ziedoju-
miem mantās ikdienas ieplūst arī ziedojumi
naudā. Naudu brīvprātīgo un viņu ģimeņi
atbalstīšanai nodod nevien uzņēmumi, iestā-

des un sabiedriski pasākumi, bet arī daud2

atsevišķu personu. Ziedojumu kopsuma līdz

šodienai pārsniedz 24.000 RM.

Sabiedrības lielā atsaucība liecina, ka lie-

lajā cīņā latviešu tauta dodas cieši vienota

Mājās palicēji ik brīdi domā un gādā, la:

dēliem, vīriem un brāļiem frontē būtu viss

lai kļūtu liekas ikdienas rūpes, un viņi visi

enerģiju varētu ielikt cīņā un godam pastā-

vēt, ejot blakus ar slaveno vācu karavīru ur

citu Eiropas tautu brīvprātīgajiem cīņā prel

cilvēces lielāko ienaidnieku — boļševismu.
Latviešu zēni, dzimtene ir nomodā par jums

ZIEDOJUMI LATVIEŠU FRONTES

LAIKRAKSTAM

Atbalstot latviešu karavīru frontes laik-

raksta izdošanu, vairāki labvēļi nodevuši

ziedojumus naudā. Bez laikraksta 2. numurā

minētajiem ziedojumiem 10 RM ziedojis
A. Ozoliņš. Karavīru vārdā — ziedotājiem
sirsnīgs paldies.

Latviešu kaŗavīrs vecos rakstos un nostāstos
Latviešu karavīrs visos laikos, pat visgrūtākos

un kritiskākos apstākļos nekad nav zaudējis
aukstasinību un humoru. Ja būtu savāktas at-
miņas un nostāsti, kas pauž karavīru izdomu un

asprātības, varētu uzrakstīt daudzas grāmatas.

Sevišķi tas sakāms par latviešu strēlniekiem un

cīņām pret boļševikiem 1910. gadā.

SITU PAR VISU BANKU!

1919. un 1920. gadā latviešu karavīru cīņu
gaitas pret boļševikiem sevišķi slaveni kļuva mū-
su izlūku gājieni Latgalē. Bieži vien latvieši

nokļuva tālā boļševiku aizmugurē, no kurienes
katru reizi atgriezās ar bagātīgu kara laupījumu.

Kādā ziemas naktī, kad sniega pārslas griez-
damās ietina latviešu knravīrus-izlūkus baltos
apvalkos, viņi nokļuva kādā boļševiku sādžā.

Latvieši ielenca māju, kurā atradās boļševiku
mītne. Divi no latviešiem klusi atvēra mājas
durvis un iegāja iekšā. Daļa ienaidnieku gulēja.
Pārējie sēdēja pie galda un spēlēja „acīti". le-
roči stāvēja salikti kaktā. Spēlētāji bija tā aiz-
rāvušies, ka svešinieku ienākšanu nemaz nepa-
manīja. Bankotājs bija uztraucies un drebošām
rokam atklāja kārti. Viņš vinnēja un vaicāja, kas
veļoties spēlēt „uz visu banku". Kaut gan uz

• galda bija sakrautas padomju papīra naudas
kaudzes, nevienam boļševikam nebija dūšas ris-
kēt pazaudēt.

Pēkšņi viens no latviešu izlūkiem piegāja pie
galda un krieviski iesaucās: „Situ par visu
banku!"

Tas bija kā pērkona spēriens no skaidrām de-
besīm. Telpā boļševiki pārsteigti vaļējām mutēm
vērsās uz izlūku kā uz kādu spoku. Tad viens
no tiem iesaucas: „Baltie!" >

Mazliet attapušies, daži gribēja pieceltie*, lai

ķertos pie ieročiem, bet latviešu izlūks ne-

kliedza: „Ne no vietas! Rokas- augšā!"
Tā latviešu izlūki bez neviena šāviena sa-

gūstīja 17 boļševikus.

KRIETNI VIRI CIENA VIENS OTRU
Tas bija pēc pirmā pasaules kara, Latvieši

labprāt brīvā laikā apmeklēja ārzemes, lai ie-

pazītos ar citu tautu dzīvi un mācītos. Sapro-
tams, pirmais ceļojumu mērķis bija Vācija, kur

bijā daudz ko vērot.
Šādā ceļojumā reiz kāds latviešu sabiedrisks

darbinieks nokļuva Minchene. Kad visievēroja-
mākais bija redzēts, viņš vakarā iegriezās kādā

nomales restorānā iebaudīt vakariņas un iedzert
kausu bavāriešu alus. Bet visas vietas pie gal-
diem bija aizņemtas. Kamēr svešinieks lūkojās,
kur varētu piemesties, pie viņa piesteidzās 10

gadu vecs zēns un teica:

„Man» tētis> lūdz jūs pie sava galdiņa!"
Latvietis apsēdās norādītā vietā, pasūtīja va-

kariņas un alu. Pamazām sākās sarunas. Kad
svešinieks bija pateicis, ka viņš ir latvietis no

Rīgas, mazā zēna tēvs izsaucās: „0! Arī es lat-
viešus pazīstu. Savā laikā cīnījos Rīgas frontē."

Latvietis jau nobijās, ka tam var klāties

slikti, jo strēlnieki bija sirdīgi vācu pretinieki.
Taču viņa galda biedrs piesauca vairākus drau-

gus, lika piepildīt kausus un teica: . ~Latvieši
savā laikā bija dūšīgi karotāji. Šovakar mūsu
vidū viesojas viens no šiem latviešiem. Tādēļ
tagad, pēc kara, varam draudzīgi sadzert!"

Un tūlīt zālē atbalsojās sparīgi saucieni:

„Hoch! Hoch! Hoch!" Tie apliecināja, ka krietni
karavīri prot cienīt viens otru.

Cīnītājiuzslēpēm

Dziļā sniegā austrumu fronte uzbrukumiem

un izlūkošanai plaši izmanto slēpotāju vie-

nības. Kādu dienu mēs, 12 vīru, saņēmām

pavēli — doties izlūkošanā cauri boļševiku lī-

nijai, lai nodibinātu sakarus ar kādu mūsē-

jo daļu, kas palikusi aiz tās.

Jāiet pa mežainu apvidu, kur mūs katrā

acumirklī var pārsteigt ienaidnieka uguns.

Tāpēc līdzi ņemam, arī vienu patšauteni.
Diena ir spoža un saulaina. Visapkārt

dziļš klusums. Saklausām tikai dobjus sirds-

pukstus savās krūtīs. Uzdevums ir riskants,

— to apzināmies visi. Cieta apņēmība redza-

ma vīru sejās.

Viegli pāri pakalniem sasniedzam mežu.

Tam otrā pusē klajš lauks. Nav šaubu, ka

ienaidnieks te var pamanīt katru mūsu kus-

tību. Tomēr mūsu sirdis ir drošas, un mēs

dodamies tieši pāri sniegotajam klajumam.

Gluži kā bites ap galvām sāk sīkt pirmās lo-

des. Tā tad ienaidnieks grib mūs aizkavēt.

Priekšā, sānos un aiz muguras noputeņo snie-

ga vērpetes, bet mums liekas, ka mūs sargā
neredzami gari. Jūtamies kā baltā, bezga-

līgā tuksnesī un paļaujamies uz tiem.

Tikai droši uz priekšu! esam latvie-

ši! Drīz vien slēpes mūs pārved pāri lau-

kam, un viens pēc otra mēs sasniedzam no-

rādīto vietu, kur mūs jau gaida. Zēniem, kas

pirmo reizi devās šādā gājienā, tas bija
krietns pārbaudījums. Viņi to godam izturē-

juši, un turpmāk uz viņiem varēs paļauties
vēl riskantākos pasākumos. Drošsirdīgos lik-

tenis saudzē!

Pēc šī pasākuma atgriežamies pie savas

vienības, kas novietota kādā sādžā. Gribam

atpūsties, bet nakts ir stipri nemierīga. At-

skan jau otrā trauksme. Sargposteņi stāsta —

it kā mežmalā redzēti ienaidnieka slēpotāji.
Dodamies ārā. Nakts ir tumša, un putenis

griež zemi ar debesīm kopā. Skatoties sāk

sāpēt acis, bet ienaidnieka neredz.

Ejam atpakaļ un neizģērbušies atlaižamies

uz grīdas. Līdz rītam atliek vēl kāda stun-

da. Te pēkšņi atskan šauteņu un patšauteņu
šāvieni. Ķeramies arī mēs pie saviem iero-

čiem, jo sargposteņi jau atklāj uguni.
Noskrējis pie posteņa, prasu — kas ir?

„Nāk, nāk!" atbild kaprālis un rāda vietu,
kur boļševiki patlaban uzstāda ložmetēju. To-

mēr caur šaujamlūku tumsā redzu tikai krū-

mu pudurus. Bet kas tas? lelūkojoties redzu,
ka šie krūmi ceļas un krīt. Boļševiku ir

daudz, un tie puslokā apņēmuši visu ssdzas

galu. Mēģinu ķerties pie ložmetēja, bet iz-

rādās, ka tas nestrādā. 37 grādu salā viss

eļlojums galīgi sasalis. Ložmetējs nedarbo-

jas arī kaimiņu vienibai, kas stāv sūdzas la-

bajā pusē. Boļševiki dodas tieši turp. Jāiet

palīgā. Bet tiklīdz sākam skriet pāri klaju-

mam uz turieni, sāk runāt boļševiku «Mak-
sis". *

Pa metru dziļo sniegu dodamies uz priek-
šu. lenaidnieks šauj kā pats nelabais. Man

.

blakus ievaino kaprāli M. un kareivi P. Do-

du rīkojumu tos nogādāt uz sādžu. Tūlīt 4p
mums sāk sprāgt arī mīnas un granātas. Gai-

sā kopā sajūk sniegs, smiltis, ēku baļķi ua

salmu jumti. Pēkšņi sajūtu spēcīgu triecienu

mugurā un nokritu. Liekas, esmu ievainots.

Bet kad mēģinu piecelties, tas izdodas. Izrā-

dās — esmu vesels.

Tūlīt ari aust gaisma, un varam pārskatīt,
kas īsti notiek. Boļševiki ieņēmuši sādžas
vienu galu, kādā ēkā uzstādījuši ložmetēju

un šauj, ko māk. Viņiem atbild mūsu kai-

miņu vienība. Saņemu rīkojumu doties pret-

triecienā. Savācu kopā puišus, un lienam uz

tuvāko boļševiku ieņemto ēku. Kaimiņi, vā-

cieši, ar savu uguni sedz mūsu virzīšanos.

Beidzot esam klāt pie ienaidnieka un tric-

! cam pa logiem iekšā savas rokas granātas,

jIstaba pielīst bieziem dūmiem. Ms'.os iekšā,

ļbet pamanu, ka zem kāpnēm kaut kas kus-

| tas. Gribu jau nospiest mašīnpistoles mēlī':i,
kad tumšais stāvs sāk runāt. Izrādās, ka tas

mūsējais, kas ievainots un nav spējis atiet.

Gar ēku lienam tālāk, metam rokas gra»

nātas un nemitīgi šaujam. Boļševiki sāk bēgt,

Sniegs ir dziļš, un diena gaiša, tāpēc šaujam

gluži kā mācībās. Drīzi viss lauks nosēts lī-

ķiem. To ir 130» Sim skaitlim, šķiet, vēl va-

rētu pievienot 30, bet līdz ko tuvojamies

kaujas laukam, viņi, kas tikai simulējuši kri-

tušos, slienas augšā un padodas gūstā.

Tādi ir šie Staļina poļitruku pistoles kau-

jā dzītie padomju cīnītāji. «Bet nāk gan vir-

sū gluži kā siseņu mākonis bulā vasarā,"

tā šos nemitīgos masu uzbrukumus raksturo

mani puiši. Tāpēc arī nav nekāds brīnums,
ka daudzi no šiem uzbrukumā dzītajiem si-

mulē kaujas laukā kritušos. Viņi ielien snie-■

ga kupenās, un kad vēlāk, pēc cīņas mūsē-

jie steidzas saskaitīt kritušo masas, tie dre-

boši un nosaluši raujas augšā un padodas.
Steidzos atpakaļ pie vienības. Kaprālis M.,

kas smagi ievainots, jau miris. Saldu dusu

varonim! Viņš mira ar pistoli sažņaugtajā

saujā. Kareivis P. ievainots viegli un jūtas
labi. Vēl kritis kāds igauņu kaprālis, bet no

vāciešu vienības viens smagi un daži viegli

ievainoti.

[ Austrumu frontē, marta. Leitnants J.

Gleznotājs: „Cik jūs ņemsat par pozēša-

ntt?" _ Modelis: „Marku stundā." — „Ot

tiešām ar prieku!" — „Nē, ja ar prieku, —

tad divi markas.")

F. Kļaviņa zīmējums

Zilajāautobusāuzfronti

„Daugavas Vanagu" otrajā numu-

rā jau aprakstīta sirsnīgā izvadīša-

na, ar kādu no Rīgas šķīrās kaptei-
nis Mateass, lai novestu uz fronti cī-

nītājiem saziedotās mantas. Tās vi-

sas novietoja rīdziniekiem pazīsta-
majā zilajā autobusā, kas, rotāts

Lielvācijas un Latvijas karodziņiem,
sāka savu ceļu pret austrumiem.

Tautas dāvanu nogādāšanauz fronti
notika Latviešu brīvprātīgo organi-
zācijas komitejas palīdzības daļas
priekšnieka Ēvalda Andersona uz-

raudzībā. Atgriežoties atkal Rīgā,
E. Andersons „Daugavas Vanagiem"
attēlo braucienā gūtos pieredzējumus
un iespaidus frontes kafavīru apcie-
mojumā.

Mūsu ceļš vijas garām Inčukalnam, Sigul-
dai un Līgatnei. Ap smagi piekrautā auto-
busa riteņiem šņāc izkusušā sniega ūdens

straumes. No autobusa pāri dzimtenes ārēm

skan latviešu karavīru dziesma „Nu ardievu,
Vidzemīte!" To dzied zēni, kas tikko .sadzie-
dējuši savas brūces, kas atteikušies izmantot
piešķirtos atvaļinājumus un tagad steidzas
turp

L
kur tos gaida cīņas biedri un karavīru

pienākums. Veroties garām slīdošajās dzimte-
nes ainavas un dziedādami, viņi tās dziļi no-
glabā savas atmiņās, apzinādamies, ka par
šiem skaistajiem dzimtenes kalniem un lejām
viņi gatavi upurēt savas dzīvības.

Pa ce|am nolemjam iegriezties Cēsīs, kur
ir kapteiņa Mateasa dzimtene. Pārsteigti
cēsinieki apbrīno karavīrus, kas dodas pus-
dienot Vieslgajā biedrībā: tie tērpti vācu ka-
ravīru formās, bet runā latviski. Pēdīgi ska-

tītāji ierauga karavīriem uz labās piedurknes
uaiuto sarkanbaltsarkano karodziņu, kas
tiem nepārprotami stāsta, ka šie viri ir lat-

vieti.

Vieslgajā biedrībā mūs apņem īsti latviska
sirsnība. Dzirdēdams par latviešu karavīru
varonīgajiem gājieniem frontē, kāds jauneklis
grib mums tūdaļ pievienoties un braukt līdzi.

Viņš ir redzami noskumis, kad tam paskaid-
ro, ka tik vienkārši tā lieta neiet, un ka vi-

ņam iepriekš jāreģistrējas brīvprātīgo vienī-
bā-

' Drīz ceļš vijas tālāk. Pa vakara krēslu

pārbraucam Igaunijas robežu un ierodamies

Pleskava. Seit pavadām nakti karavīru mīt-

nes, kur mums ierāda guļamvietas. Siltajās
telpās un miegā atspirguši, pēc brokasta do-

damies tālāk frontes virzienā.

Brauciens cauri padomju zemes klajumiem
ir bēdīgs un vienmuļš. Kā uz delnas redza-

ma „paradīzes" iemītnieku nabadzība. Sā-
džinieki komplektē]as gandrīz vai vienīgi no

sievietēm, bērniem un večiem, kurus tagad
nodarbina pie ceļu tīrīšanas. Tērpušies ve-

cos, nodriskātos puskažociņos, sādžinieki rok

sniegu un met to augstos vaļņos gar abām

ceļa malām. Kaut gan pavasara saulē tie

jau krietni saplakuši, tomēr vēl arvien snie-

dzas pāri autobusa jumtam, izveidojot īstus

sniega tuneļus. Sur tur gar ceļmalām rēgo-
jas apdegušu tanku un citu kara mašīnu at-

liekas. Tikai retumis ieraugāma kāda jau-
na celtne. Boļševiku armija atkāpjoties vi-

su nopostījusi. Veseli pilsētu kvartāli node-

dzināti, cilvēki mitinās drupu pagrabos, un

tiefām jābrīnās, kā viņi šeit vēl var dzīvot.

Beidzot sasniedzam pirmo latviešu rotu,
kas novietota kādā nopostītā pilsētiņā. Liels
ir karavīru pārsteigums un prieks,' ieraugot
pieripojam zilo Rīgas autobusu, kas atvedis

dzimtenes veltes un sveicienus. Kāmēr dā-

vanas sadala visiem vienlīdzīgi, man- nākas

atbildēt uz daudziem jautājumiem par noti-

kumiem un apstākļiem dzimtenē. Liels ir zē-

nu gandarījums, kad varu viņiem pastāstīt, i
cik liela ir dzimtenes atsaucība, cik dziļi un

sirsnīgi visa tauta dzīvo līdzi savu karavīru
gaitām, cik augstu uzsities vilnis, kuru viņi

pirmie izraisījuši, un cik daudz ir to, kas se-

ko viņu piemēram un stājas ierindā, lai jau
drīzumā frontē kopēji cīnītos pret nīsto ie-

naidnieku. Tāpat pastāstu viņiem, cik liela

ir tautas pateicība par to, ko viņi jau varo-

nīgi ir izcīnījuši. Viņu darbus un spodrinā-
to ieroču slavu novērtējusi arī Lielvāciias

valdība, piešķirot mūsu zemei pašpārvaldības
tiesības.

Mans stāsts karavīros atstāj dziļu iespai-

du. Bārdām apaugušas sejas noskaidrojas, vī-

ru un jaunekļu acis iedzirkstās. „Mums liels

prieks, ka tauta mūs nav aizmirsusi," saka

kāds no viņiem. «Austrumu tumšajā un dzi-

ļajā ziemā bija brīži, kad mums likās, ka

dzimtene, kas mūs rudenī izvadīja ziediem

•un skaistiem vārdiem, palēnām būs aizmir-

susi savus cīnītājus... Tagad redzam, ka

grūtības un atteikšanās, kuras mēs šeit esam

pārvarējuši, un upuri, kurus esam nesuši, nav

bijuši veltīgi."

Sirsnīgā un aizrautīgā domu izmaiņā ātri

aizskrien laiks. Telpā ienāk kaprālis un zi-

ņo, ka dzimtenes veltes izsaiņotas un sadalī-

tas. Aicinām puišus tās saņemt. Sākas īpat-

neja ceremonija. Vienu no karavīriem rotas
komandieris ar savu vīru sarakstu nostāda ar

seju pret sienu. Pats viņš apstaigā uz grīdas
saliktās dāvanu kaudzītes un, norādīdams ar

pirkstu, jautā: „Kam tt?" Atbildot pie sie-

nas stāvošais karavīrs nosauc kāda vīra vār-

du. Tūdaļ tas piesteidzas un saņem dzimte-
nes sūtījumu. Ja izsauktā nav klāt, un tas

pašreiz pilda savus pienākumus, dāvanām

pieliek zīmīti, lai viņš tās saņemtu, atgriezies
no norīkojuma.

Atsaiņojot sūtījumus, telpas pilda priecīga
čala. ~Raugies, kas man par speķi," bārdains
vīrs rāda savam draugam treknu un baltu
cūkgaļas gabalu. ~Bet man — veselas sešas
Lieldienu olas!" las atbild. „Un kas tie par

brangiem cepumiem!. Tādi paši kusls uz mē-

les." — „Nu varēšu utaino veļu apmainīt
pret tīru!" priecājas cits, cilādams baltu linu
kreklu. „Tikai nāksies vēl ilgi gaidīt uz sa-

vu zelteni!" No sainītim pievienotas vēstules
redzams, ka to sūta jauna meitene, kas mā-

cās pamatskolas trešajā klasē.

Tad nāk pārējais — zeķes, cimdi, spogu-
līši, bārdas skujamās ziepes, zābaku ziede,
zobu pasta v. t. t. Netrūkst pat Lieldienu
pūpolu, kas ar sarkanbaltsarkanām lentītēm
sasieti glītos saišķos. Uzvijām vēl nāk „Dzid-
rais", kuru izdalot, rotas komandieris stingri

i piekodina, neizdzert visu vienā reizē.

Kad mantas sadalītas, un katrs savu no-

lietojis, klusi pie manis pienāk vairāki vīri
un, dodami savus pūpolu saišķus, lūdz, lai es

; tos pa ceļam nolieku uz viņu kritušo biedru
kapenēm tanī vai tanī sādžā. Lai arī viņi,

Ikas ziedojuši dzimtenei visvairāk, saņem tās
sveicienu gaišajos Lieldienu svētkos! Tāds
ir latviešu karavīrs: ciets un nelokāms kaujā,
bet dziļi sirsnīgs un maigs domās par savē-

jiem, cīņas biedriem un mīļoto dzimteni.

Pie dūšīgajiem un sirsnīgajiem zēniem
varētu kavēties stundām ilgi, bet veltes gai-
da arī citas vienības, kas stāv tālāk, priekšē-

I jās līnijās. Vēl apciemojam vienības štābu
un pa ceļam vēl kādas rotas mītni un tad

dodamies tieši pie priekšējās līnijās stāvoša-
ļ jiem sargposteņiem.

Kādas lielākas sādžas galā kapteinis Ma-

! teass liek pieturēt zilo mašīnu. Baltas bērzu

| sētas iežogota, šeit klus karavīru kapsēta.
: Tāpat kā cīņās, kur viņi gājuši plecu pie ple-
ca, šeit mūsu kritušie varoņi atdusas blakus

i vācu cīņas biedriem. Viņu vārdus pauž mel-

ni burti uz gludi noēvelētiem baltiem krustu
kokiem. Te lasāms kritušā varoņa vārds,
dienesta pakāpe, dzimšanas un nāves datums,

iVirs katra krustiņa, skumji noliekusies, stāv

ļbruņu cepure. Ejam gar krustu rindām un,

ļuzmeklējuši latviešu cīnītāju vārd"3, nolie-

-1kam uz kapu kopiņām piederīgo līdzdotos

ļvainagus no dzimtenes un cīņas biedru sūtī-

ļ tos pūpolu saišķus. Klusa godbijībā atvadā-

; mies no šīs svētās vietas. Dusiet saldi, latvju
Ivaroni, līdz dienai, kad rimsies kara troksnis.

Tad jūsu pīšļus pārvedīs uz dzimteni un gul-
dīs svētnīcā — Brāļu kapu smiltājā.

Beidzot nonākam sādžā, kurā mitinās vā-

cu vienības, kurai piekomandēta kapteiņa
Mateasa rota, komandpunkts. Tālāk mūsu

autobuss nevar braukt, jo ceļu var sniegt

boļševiku artilērijas un mīnumetēju uguns.

Prieks redzēt, ar kādu sirsnību vācu haupt-
manis saņem mūsu kapteini. Garākā sarunā

viņš to vispirms iztaujā par ievainotajiem

zēniem, kas veseļojas Rīgā. Gandrīz katru

no tiem viņš pazīst un zina arī viņu ievai-

nojumus. Tad saruna pievēršas apstākļiem
dzimtenē, kurus hauptmanis ar interesi uz-

klausa, un tad abi karavīri pievēršas kartēm,
lai pārliecinātos par stāvokli viņiem uzticē-

tajā rajonā.
Uzzinājis, ka esam atveduši dzimtenes vel-

tes karavīriem, hauptmanis tūdaļ pa tālruni

saainās ar apkārtējām sādžām un izsauc pa-
jūgus, kas dāvanas novestu mūsu zēniem.
Mēs paši gribam doties uz posteni pirmajās
līnijās. Telefoniskā sarunā tomēr noskaid-

rojas, ka dienā to darīt bīstami, jo ceļu ne-

mitīgi apšauda boļševiki. Mums neatliek ne-

kas cits, ka nogaidīt nakti.*

Laiku kavēdami, apstaigājam sādžu. Mū-
su autobusu apstājis liels bars sādžinieku,
kas ieplestām, mutēm raugās zilajā brīnumā,

ļ «Piecdesmit gadu esmu nodzīvojis pasaulē,
bet tāda zvēra neesmu redzējis," pienākot
saka kāds vecāks sādžinieks. Nav iemesla

viņam neticēt, jo šiem cilvēkiem, kas, izņe-
mot sādžu, nekā cita nav redzējuši, visa pa-
saule liekas brīnumu pilna. Brīdi pakavēja-
mies arī sādžā novietotajās artilērijas pozici-
jās. Šad tad smagi norēcas lielgabali, iz-
spļaujot uguni boļševiku virzienā. Tālskatos
redzam, ka no turienes pret tumstošajām de-
besīm paceļas sarkanas ugunsgrēku liesmas.

Beidzot iestājusies nakts. Sakrāvuši dzim-
tenes veltes trīs ragavās un uzvilkuši baltos

sniega mēteļus, dodamies ceļā. Tas ved pa

aizsalušās upes gultni, ko no abām pusēm
ieslēdz augsti krasti. Spokaini mēnesnīcā
kustas mazie zirdziņi, un to pavadoņu bal-
tie tēli atgādina amerikāņu filmās redzētos

Kukluksklana ordeņa brāļu gājienus.
Bez starpgadījumiem nonākam līdz nere-

dzamam postenim, kur mūs aptura un pēc
paroles pārbaudīšanas laiž tālāk. Virzāmies
garām labi maskētām ložmetēju ligzdām, līdz
sasniedzam sādžu, kur mūs sagaida latviešu
vienības komandieris leitnants J. „Zēl, ka

patlaban visi puiši norīkojumos," viņš saka.
„Kuru katru brīdi var gaidīt boļševiku uz-

brukumu." Tomēr kādas būdas istabā, kuru
vāji apgaismo divas svecītes, sarodas mazs

pulciņš vīru. Tie visi jau rūdīti niknās kau-
jas. Jaunekļi te īsā laikā nobrieduši par vī-

riem. Savādi ir raudzīties viņu šķidrām bār-
dām apaugušajās sejās un dziļajās, izteiksmī-
gajās acīs. Sie viri nepazīst baiļu. Viņi ne-

zina, ko nozīmē atkāpties. To boļševiki jau
I daudzkārt izbaudījuši.

Zēni nožēlo/ ka mēs nevarot apskatīt lielas

boļševiku līķu kaudzes, kuras viņi šeit «sa-

strādājuši". Atkusnim nākot, tās sadezinātas.

Un kapavīri mums pastāsta vairākas karstu

cīņu epizodes. Piemēram, atsitot boļševiku

uzbrukumu sādžai, ko aizstāvēja 60 vīru, tie

noguldījuši pāri par 300 boļševiku. Lai ro-

kas granātām būtu lielāka iedarbība, puiši

tās turot rokā līdz pēdējam mirklim un tikai

tad izmetot. Tā granātas sprāgstot gaisā, at-

tīstot pavisam citu efektu.

Atvadījušies no būdiņā sapulcinātajiem
latviešu karavīriem, pa ārēji izmirušās sā-

džas ielu dodamies uz kādu citu būdu, lai

tur vācu vienības komandierim nodotu vācu

karavīriem domātās veltes. Istabā mūs sa-

gaida jauns leitnants, kura krūtis grezno abu

šķiru Dzelzs krusti. Sirsnīga ir viņa patei-

cība, ko viņš mani lūdz nodot mājās dāvanu

sūtītājiem. Aizrautīgi viņš stāsta par mūsu

karavīru cīņas sparu. Tiem var dāvāt uz-

ticību apziņā, ka viss tiks bez ierunām un

pareizi izpildīts. Un leitnants sirsnīgi runā

par labajām attiecībām vācu un latviešu ka-

ravīru starpā.
Ir jau otrā rīta stunda, kad, leitnanta J.

pavadīti līdz ārējam postenim, dodamies pa

krauju lejup un pāri upei, lai sasniegtu ap

2 km attālo kaimiņu sādžu. Pa priekšu iet

kapteinis Mateass ar savu «rakstāmmašīnu ',
— tā viņš dēvē savu mašīnpistoli — un mēs

pārējie trīs sekojam tam ar atstarpēm. Boļ-
ševiku pozīcijas tikai kādus 800 metrus no

mums, un viņu patruļniekiem vai izlūkiem

varam uzdurties ik brīdi. Netraucēti sasnie-

guši mērķi un uzkavējušies tur līdz saules

lēktam, pa sniegā izraktu tuneli atgriežamies
sādžā. Izvadījis mūs no apdraudētās joslas,
kapteinis Mateass atvadoties sniedz roku: «Uz
redzēšanos nākamreiz tur tālu uz austru-

miem!"

Soļoju pa sniegoto klajumu. Saule kāpj
arvien augstāk. Sniega mirdzums žilbina jo
stiprāk. Pie apvāršņa austrumos zilganā dū-

makā iezīmējas Valdaja augstiene — mūsu

Daugavas šūpulis. Jūtu prieku, ka man iz-

devies veikt saņemto uzdevumu, un ka mā-

jās varēšu pastāstīt par to, cik daudz prieka'
karavīriem sagādājušas veltes no visiem
dzimtenes novadiem. Prieku arī par to, ka

varēšu izkliedēt zināmu aprindu un zināmā

nolūkā palaistās aplamās baumas. Zinu ari,
ka Šis pirmais brauciens ir tikai sākums tai

atbalsta un tuvības saitei, kas jo dienas, jo
ciešāk vienos dzimteni ar latviešu karavīriem
frontē.

Tikai tām tautām, kurām ir varoņi, lemts

pastāvēt. Latviešu tautai tādi ir, un tā tos
prot godāt.

Izdevniecība ~DATJGAVAS VANAG*"

Atbildīgais redaktors ALOIZS KLTšAVP
Organizāciju pārstāvji redakcijā: kapt ATJGST-
KALNS, vltn. AKERMANIS. A. KUNDRATS un

V. LESINS.
Redakcija Rīgā, Dzirnavu ielā 57, tālr. 2255&



Viņi vēlas ātrāk redzēt ienaidnieku

„Es, kapteiņa kungs!" braši atsaucas jauns

karavīrs vienības komandierim. Ātriem, no-

teiktiem soļiem viņš dodas *pie komandiera

un disciplinēti to sveicina, pieņemot pamat-

stāju, lai tad saņemtu uzdevumu.

Jaunais karavīrs nav vienīgais, kas paš-

laik šeit, novietnē, gatavojas cīņām frontē.

Līdzīgu viņam ir desmitiem un simtiem. Vi-

ņus visus vieno ārējais formas tērps — zaļ-

ganais karavīra mētelis, Latvijas saulīte pie

cepures un sarkanbaltsarkanās karavīra zī-

motnes uz mēteļa atlokiem. Bet ne tikai

ārējā forma vien vieno karavīrus. Viņus
cieši sasaista daudz stiprākas un paliekošā-

kas saites. Tās ir kopīgās domas, jūtas un

mērķi — cīņa pret boļševismu, cīņa par jau-

nu, laimīgu dzīvi, par Latvijas spožāku nā-

kotni.

PIRMĀ UN PĒDĒJĀ DIENAS KOMANDA

Karavīru diena sīki sadalīta. Katrs kara-

vīrs zina, cikos viņam jāveic noteiktais uz-

devums. Celties! Tā ir pirmā komanda, ko

no rītiem uztver karavīra auss. Zēni sparīgi

atbīda segas un velk bikses kājās. Vēsas

ūdens šaltis aizdzen pēdējo miegu un sār-

tām, smaidīgām sejām karavīri no mazgā-

tuves steidz atpakaļ uz rīta apskati. Tai seko

brokastis.

Pulkstens ir 8. Dažs labs rīdzinieks vēl

varbūt izberž miegu no acīm, kad karavīrs

jau paēdis un sagatavojas priekšpusdienas

mācībām. Lai putinātu sniegi, pūstu auksti

vēji, vai krūtīs sistos lietus lāses, zēni dodas

paredzētajās lauka mācībās.

Kā un ko frontes cīnītāji šeit mācās, par

to nevienam karavīram vairs nav jāstāsta.

Te kaldina jaunekļu stāju, te karavīri ap-

gūst cīņām nepieciešamo māku.

Tieši pīkst. 12 karavīri pulcējas ēdam-

zālē, kur tos sagaida silts ēdiens. Deva ir

pilnīgi pietiekama, un ja kādam tā liekas

par mazu, var dabūt papildu porciju. Pēc

pusdienas pārtraukuma seko atkal mācības

un citas nodarbības, ļīdz pīkst. 22 pienāk

junda un pēc tam komanda: Pazust gultiņās!
Tā ir dienā pēdējā.

Foto Daugavas Vanagi

Latviešu karavīri gatavojas cīņām fronte

Foto Daugavas Vanagi

BUNDZINIEKU MEITENE UN PUISI

PIE lEROČIEM

Mūzikanti! Kas ir mūzikanti? Jau pir-

majās dienās karavīri, mūzikas cienītāji,
meklē viens otru. Jānoorganizē pašiem savs

orķestris. Kopīgajā saimē sākumā visi ir

sveši, jo sabraukuši no dažādiem Latvijas
novadiem. Tur ir Talsu ģimnāzisti, Madonas

amatnieki, Latgales lauku zēni, Zemgales

laukstrādnieki, Ainažu zvejnieki v. t. t. Nav

novada, kas šeit nebūtu pārstāvēts. Sapro-

tams, mūzikas mīļotāji, ejot karavīru gaitās,

nav piemirsuši paņemt līdz savus instrumen-

tus. Tā jau no pirmajām dienām latviešu ka-

ravīriem kādā nometnē noorganizējies savs

orķestris.

Smaidīgs bundzinieks ieradies ar bun-

gām. Bet karavīru orķestra bungas nedrīkst

būt tādas, kādas redz lauku zaļumballēs. Tā-

pēc mūzikantiem nācis talkā mākslinieks,

kas arī tapis karavīrs, un uz bungu maigās
ādas vienā pusē uzzīmējis daiļu meiteni, cik

vien daiļa tā spēj būt bez liekas «manufak-
tūras". Tā ir orķestra laimnese, un pret viņu

jāizturas saudzīgi. Tāpēc lielā bungošana

notiek pa bungu otru pusi.

Spēcīgi izskan orķestra spēlēts maršs. Ka-

ravīri iet parādes gājienā, rādot brašu soli.

«Šie karavīri jau mācījušies krietnu laiku,"

saka vienības komandieris kapteinis P. „Viņi

vēlas ātrāk redzēt ienaidnieku."

Jaunos karavīrus, kas nav vēl dienējuši,

pamatīgi apmāca apieties ar ieročiem —

šautenēm, patšautenēm, ložmetējiem. Jauno

interese par tiem ir divkārt liela. Puiši mā-

cās ieročus apkalpot cik labi vien iespējams.

„BraŠi zēni, prieks tādiem paskaidrot, jo zi-

ni, ka katru vārdu ievēros, katru norādīju-

mu atminēs," saka jaunais leitnants, kas ka-

ravīriem ierāda ložmetēja darbību.

JAUNIE UN VECIE

Kā saprotaties? Kādas jūsu savstarpējās

attiecības?" jautāju vienam no karavīriem.

«Savstarpējās attiecības?" lēni atkārto jau-

nais cīnītājs. „Vai tur būtu daudz jārunā?

Mēs taču visi esam Latvijas dēli. Visi esam

stājušies pie ieročiem un gaidām brīdi, kad

varēsim doties cīņā. Lai gan mūsu vidū ir

dažādu gadu gājumu vīri, mēs visi esam sa-

liedējušies stingrā, nedalāmā saimē."

Lūk, sirms karavīrs, kas nācis no Lizuma

pagasta. Tas ir 51 g. v. kaprālis Dz. Viņš

jau pazīst karavīra gaitas no 1919. gada, kad

cīnījies pret boļševikiem Kolčaka un pēc tam

Troickas pulkā. Savā pagastā Dz. bijis viens

no pirmajiem, kas pieteicies cīņai pret boļ-

ševikiem. Viņš ar uzsvaru saka: „Boļševisms

ir jāiznīcina. Tas jāsakauj tā, lai neceltos

vairs nekad. Esmu ļoti priecīgs, ka beidzot

varēju stāties cīnītāju rindās. Daudzo gadu

dēļ mani sākumā negribēja pieņemt. Taču

es nepadevos. Rakstīju vēstuli un braucu

pats uz Rīgu, līdz mani pieņēma. Tagad vei-

cu visas mācības kopā ar jaunajiem. Esmu

priecīgs, ka varu turēties tiem līdz. Lai arī

brīžiem tas nav viegli, tomēr manī vēl kvēlo

gara uguns, un tā dod spēkus veikt visus

uzdevumus."

Braši kaprālis Dz. liek roku pie cepures,

atvadās un steidzas pie savas grupas, kas

kopā ar savu jau sirmo komandieri gatava

cīnīties un, ja nolemts — arī mirt.

Gandrīz visi jaunāko_ gadu gājumu cīnī-

tāji vasarā bijuši partizāni. Vairākiem no

tiem vajadzējis krietnu laiku pavadīt mežos.

„Mūs toreiz neapmācīja neviens," stāsta ka-

reivis L., «bet mēs tomēr zinājām, kas kat-

ram jādara. Tagad, kad krājam zināšanas

mācībās, mērķi saredzam vēl skaidrāk. Ne-

pacietīgi gaidām brīdi, kad varēsim likt

uguni boļševiku bandītiem pie resnā gala..."

Atveras vārti. Pa tiem sainīšiem un če-

modāniem plecos un pie rokas nāk vairāki

simti jaunu cīnītāju. Tie ieradušies no Le-

jasciema un Vecpiebalgas, arī no Latgales.

Viņi vēl privātās drēbēs, bet drīz saņems
formas tērpus un ieročus.

Vairākiem atnācējiem priekšā jau pazīs-
tami.Sasveicināšanās tādēļ iznāk jo sirsnīga.

BALSS NO OTRA STĀVA

„Pēter, eu, vai tu arī," atskan skaļa balss

no ēkas otrā stāva. Pēteris paceļ skatu un

atsaucas. Arī citi atnācēji ātri nodibina drau-

dzību ar „vecajiem".

Pirms novietošanās telpās karavīrus pār-
bauda ārsts. „Vai sūdzaties par ko? Vai esat

vesels?" viņš vērīgi jautā. «Sūdzību nav!

Esmu vesels!" atbild jauneklis un top par

karavīru.

Zīmīgi, ka vienībās izzudis mīkstčauļu
gars, kas dažkārt bija vērojams agrāk, miera

gados. „Par katru nieku taču nav jāiet am-

bulancē," smejas puiši. „Ists cīnītājs pacieš
visu."

Bet tas nenozīmē, ka mediciniskā palīdzība
būtu nostādīta vāji. Slimotājiem tā garantē-
ta, un tie to arī saņem.

„Puiši, kas nāks uz klubu?" Sis ir viens

no patīkamākiem aicinājumiem pēc veikta-

jām mācībām. Vadība karavīriem pilsētas

Foto Daugavas Vanagi

apmeklēšanas zīmes dod labprāt, un tikpat

labprāt puiši tās izmanto. Jo: „Mums taču ir

savs klubs."

Klubā sastopas frontes vīri ar tiem» kas

drīzumā dosies uz fronti. Zēni sapīpē, iedzer

kausu alus un priecīgi spiež roku viens ot-

ram: „Par uzvaru, par jaunu dzīvi, par boļ-

ševisma galīgu satriekšanu." Z. B.

Kaut gan zēni ir veseli kā rutki, tomēr veselības pārbaude jāiztura katram

Šis attēls rāda, cik saudzīgs pret „savu

meiteni" ir orķestra bundzinieks

Grupa ierakumos

Kultūrasunmākslasdzīve

Gribēdami savai tautai kalpot nevien ar

savu amata ieroci — spalvu un radītāju ta-

lantu, bet arī ar kaujas ieročiem rokās, lat-

viešu brīvprātīgo karavīru rindās iestāju-

šies vairāki rakstnieki un žurnālisti. Starp

viņiem mināms dzejnieks Pēteris Iklavs, kas

līdz šim publicējies periodiska presē un vel

nav ticis pie sava dzejoļu krājuma, dzej-

nieks Augusts Brocis, kuram jau iznākušas

vairākas dzejoļu grāmatas un iespiešanā at-

rodas romāns, kurā attēlota literātu dzīve

boļševiku laikā mežu darbos, dzejnieks Oļ-

ģerts Kučers, kas raksta ari noveles un stā-

stus un strādā par grāmatsējēju, dzejnieks

Augusts Smagars, kam līdz šim iznākusi

viena dzejoļu grāmata, žurnālisti J. Apse un

K. Kallītis, humorists un feļetonists Rasaus-

kis v. c. Bez tam frontē jau atrodas literāti

un žurnālisti A. Iksēns, A. Priedītis v. c.

Drīzumā karavīru rindas stāsies arī pazīsta-*

mais romānists un stāstnieks Vilis Lesiņš,

kas jau ir vairāku grāmatu autors un čakli

līdzdarbojas arī «Daugavas Vanagos".

Jaunu pasākumu nodibinājis Tautas te-

ātris Rīgā. Turpmāk tas uzvedīs arī bērnu

lugas, kurās par tēlotājiem būs paši bērni.

Piemērots bērnu ansamblis jau darbojas

audzinātājas M. Ziediņas un aktiera R- Bal-

tāvilka vadībā.

Dālija

Alfonss Francis

Medus dzeltena plaukst dālija.

Mati kopējai ir zeltoti.

Dzeltēns vakars krāsu dalīja,

Dzeltēns vakars mīlai auglīgs bij.

Un tās abas zied, un abām prieks,

Un tās gaida, kad pie krūtīm lieks.

Sābru puisis viņas manīja,

Skāra prātu viņam nemiers ass.

Tas zem loga stīgās zvanīja,

Tām zem loga piebalsoja bass:

— Jūs kā saules, kuras gaiši sffid

Manai tumšai dvēselei katru brīd!

Lēni viņa logu atvēra,

Nāca viņš tik stiprs kā vēl neviens.

Mīlas bezbēdīgā atvarā

Tiem līdz gaismai prieks bij mazgāties.

Rītā šķiroties, tā ziedu lauž

Un pie krūtīm savam mīļam sprauž.

Ai, kā nozied zelta dālija.

Rudens krāsainību vēji sēj.

Sirdis, kuras prieku dalīja,

Tagad nevaramo var un spēj.

Un tās abas zied, un abām prieks,

Kaut jau puķes zadzis baltais sniegs.

*) Dzejnieku 1940. g. oktobrī apcietināja

un aizveda uz tundrām boļševiki.

Apdāvina kritušo piederīgos
Skaistās pavasara dienas saules stari rotā

lieliem drēbju saiņiem un pārtikas produk-

tiem piekrauto telpu Brīvprātīgo organizāci-

jas komitejas noliktavā, kad, paklusam klau-

vējienam atskanot, vaicājošu un mazliet ne-

drošu skatu durvis vef sirma māmiņa.

Pazīstamajā sejā un daudzo gadu nastas

saliektajā augumā saskatu karavīra Kļaviņa

māti Annu, kuru nesen apmeklēju viņas ma-

zajā, pieticīgajā dzīvoklītī tālu Rīgas nomalē,

Anniņmuižā. Tagad viņa, tāpat kā daudzas

citas bez apgādnieka palikušas sievas un mā-

tes, aicināta šeit saņemt latviešu sabiedrības

ziedotās veltes.

Viņas skumjajās acīs kā divas spožas lie-

tus lāses iemirdzas asaras, un sejā atviz ne-

viltota pateicība, kad komitejas darbinieces

pasniedz Lieldienu velti — sumu naudas,

sviestu, gaļu, žāvētus augļus, ceptu vistu un

citas gardas mantas. Mazliet apmulsusi no

negaidītā pārsteiguma, sirmā māmuļa brīdi

it kā neaptver, ko ar tik daudzām atsevišķām
mantām iesākt, un klusi saka: „Nekad neva-

rēju iedomāties, ka saņemšu tik daudz mantu.

Tāpēc pat groziņu nepaņēmu līdzi." Bet ari

te prot izlīdzēties čaklās komitejas darbinie-

ces, un māmuļa, apkrāvusies diviem paprā-

viem groziem, pēc sirsnīgas atvadīšanās aiz-

steidzas uz māju, kur to gaida ģimene.

„Labdien! Lūdzu, vai še atrodas tā orga-

nizācijas komiteja?" it kā vēl pārliecināda-

mies, vaicā neliels, bet dūšīgs zēns, skolnie-

ka cepuri rokā. Nekavējoties un droši viņš
stādās priekšā: „Esmu Jānis Kociņš no Smer-

ļa. Mātei šodien daudz darba veļas mazgā-

tavā. Tādēļ es atnācu viņas vietā."

„Ak, tad tu esi tas lielais zīmētājs Jancis,

par kuru esmu tik daudz dzirdējusi no tavas

mātes," saka darbiniece un pasniedz zēnam

līdz ar visādiem lauku sētas labumiem vēl

septiņas Lieldienu olas. Tās saņemdams, viņš
vēl piemetina: „Un nu man būs veselas des-

mit!"

Likdams mantas līdzpaņemtajā somā, viņš

enerģiski stāsta, ka olu krāsas esot jau sen

apgādājis un tagad varēšot pārsteigt kaimiņu

zēnus ar īstām varavīksnas krāsām. Zel ti-

kai, ka tēvs neredzot nekā no visa tā. Un

zēns iegrimst stāstā par to, cik stiprs un labs

bijis viņa tēvs. Tēva gan esot ļoti, ļoti žēl,

bet viņš esot vīrietis un neraudot... Gan

dienās mātei būšot apgādnieks tēva vietā.

Par sagādāto pārsteigumu ļoti iepriecināta

arī Marija Kozlova, kurai tagad, kad vīrs kri-

tis, vienai grūti uzturēt un apgādāt ģimeni

ar pieciem bērniem. Bez bagātīgajām veltēm,

kuras viņa saņem svētku gadījumā, Kozlovu

aizkustina arī darbinieču paziņojums, ka

turpmāk viņa vēl saņems naudas pabalstu.

„Es nekad agrāk nevarēju iedomāties, ka

sastapšu tik siltu tautas atsaucību. Lai Dievs

svētī latviešus, kas neaizmirst savus tautiešus

grūtos brīžos, kad tiem nākas lūgt palīdzību.

Es to nedarīju vieglu sirdi, bet katrs ģime-

nes cilvēks zinās, cik daudz pūļu un līdzēkļu

prasa piecas mazas dzīvībiņas. Vēlreiz pal-

; dies! Nu man un bērniem būs īsti svētki!"

ļ Vēl labu laiku plašajā ziedojumu nolikta-

vā plok lielās mantu kaudzes, nāk un iet

sievas un mātes, kurām karš laupījis ģimenes

apgādniekus. Veltes un pabalsti, ko viņas

saņem, palīdz uzturēt ciešas saistības šo lik-

teņa piemeklēto ģimeņu un visas tautas star-

pā un ir ķīla tam, ka jaunā audze šajās ģi-
menēs varēs augt, daļu rūpju uzņemoties uz

visas sabiedrības pleciem. To darīt ir visu

mūsu svēts pienākums pret tiem, kas savu

dzīvību atdevuši savai tautai un tēvzemei.

Dvēseļu zvaigznes
Karavīra dvēselē var lasīt kā atvērtā grā-

matā. Neviens tās pakustējiens, neviena vēda

tur neaptumšo mūsu seju, tik ideāli skaidra

un viengabalaina tā ir. Blakus cīņu svelmei

un varonībai tur mēs rodam nebeidzamus

sapņus par dzimtenes likteni. Sie sapņi lies-

mo kā dzīvo, tā mirušo sejās. Tie nemirst,
kāmēr nav kritis pēdējais tautas kareivis,
kāmēr tautas dzidrais avots nav apnicis radīt

un dot jaunus varoņus, kāmēr nav mirusi

un sastingusi pati tauta.

Neviens šajās cīņu dienās tā netic savai

tautai kā karavīrs, kas iet par viņu kaujā.

Viņš visīstāk apzinās, ka nāvei nav varas

pār viņu, ka, savai tautai piederēdams, viņš
dzīvos tālāk jaunu varoņu dvēselēs un tautas

klēpī, kas dod šiem varoņiem dzīvību un

lemj viņu gaitas.

Zeme prasa sviedrus, brīvība — asinis.

To latvieši kā arāju tauta zina vislabāk. To

viņa zina arī kā cīnītāju tauta, kurai neskai-

tāmas reizes nācies atvairīt iebrucējus no

austrumiem. Tie laiku pa laikam gan pa-

dzīti, bet nekad nav galīgi satriekti. Tagad
beidzot pienācis brīdis, kad esam aicināti

to darīt. Tāpēc upuris, ko tautas labā nes

viņas karavīri, šoreiz kļūst vēl nozīmīgāks, ļ
Mūsu varoņi austrumos izpērk savām asinīm

tautai brīvību gadusimteņiem un tūkstošiem.

Kamēr vien pastāvēs latviešu tauta, viņas

sapņi un domas atgriezīsies pie šiem kareiv-

jiem, kas, nāvē iedami, savas dvēseles atdod

savai tautai.

Ko mēs lasām tanīs? Visaugstāko ziedo-

šanos, tīru, kristālskaidru ideālismu. Nav

starpības starp to karavīru, kas Šodien krie-

vu zemes klajos iet cīņā pret boļševismu, un

to viņa priekšteci, kas cīnījās par savas

tautas nākotni pirmā pasaules kara un Lat-

vijas atbrīvošanas gados. Nebija un nav citu

sapņu, citu vēlēšanos un domu ne tad, na

tagad. Ir tikai sapnis un doma par dzimteni.

Un kad mēs izlasām kāda nezināma lat-

viešu karavīra dziesmu, kas rakstīta pirms
25 gadiem, tad mums liekas, ka tā sacerēta

šodien. Tik mūžīga tā ir. Tikpat mūžīga kā

pats latviešu karavīrs. Tā skan:

Dievs lai tev' sargā! Kad rozes plauks,' ,

Smilgas varbūt tad uz kapa man augs.
Lai ar' zem smilgām, būs viegli man,

Kad tikai dzimtenē dziesmas skan.

Augšup celsies kā lūgšanas

Dziesmas, kas dzimtenē dziedātas

Klusi tās vientuļos kapus sniegs,
Lēni par kapenēm smilgas lieks.

Dzimtenes skaņas tad atdos man

Visu, kas zaudēts un dvēselē skan.

Pie šīs dziesmas, ko savā laikā kāds ka-

ravīrs nodevis dzejniekam Kārlim Skalbēm,
mūsu domas atgriežas, kad dzimtenē pienāk

ziņas par kritušajiem. Kad tauta gatavojāt
svinēt šīgada Lieldienas, no austrumiem pie-
nāca vēsts, ka varoņu nāvē krituši latviešu

karavīri — Kārlis Matvejs, Valdemārs Vil-

nis, Ansis Plaudiņš, Jānis Tomsons, Jānis

Nerets, Jēkabs Balodis, Viktors Zilgalvis, Jā-

nis Lapiņš, Teodors Bergs, Jānis Skuba, Edu-

ards Šūpulis un citi. Arī viņi savās dvēse-

lēs nesa to pašu sapni, ko nezināmais kara-

vīrs pirms 25 gadiem, — sapni par dzim-

teni.

Sis sapnis ir nemirstīgs, — tikpat nemir-

stīgs, cik nemirstīga ir sapņotāja tauta un

tās karavīri. Kritušie varoņi dzīvo tālāk tau-

tā. Viņu aizsaulē aizgājušajās dvēselēs mēs

lasām kā atvērtās grāmatās vienas un tās

pašas domas, vitenus un tos pašus sapņus:—
Lai ar' zem smilgām, būs viegli man, Kad
tikai dzimtenē dziesmas skan. —

Dzimtenes dziesma, — dziesma, ko dzied
brīva tauta savā tēvzemē, lūk, tas ir tas, par
ko krīt viņas, kareivji, par ko tie sapņo aiz-
saules pagalmos! leročus cieši saujā satvē-

ruši, viņi iesoļo tanīs, kad svina bites, pār
kaujas lauku zuzēdamas, liek apstāties siržu
pukstiem. Savu karavīru darbu viņi tur tur-

pina tālāk, tāpat kā zvaigznes, kas mūs ap-

spīd arī tad, kad mēs tās neredzam.
Zvaigznes top redzamas tikai tad, kad

iestājas tumsa. Arī varonība un ziedošanās

dzimst laikmetu tumsā, kad šī baigā vara jā-
atvaira no tēvzemes laukiem un pavardiem.
Cik daudz neredzamu zvaigzņu jau neap-

mirdz mūsu tautu. Un katrā no tām stāv

varoņa dvēsele, kas kritusi cīņā par savu

tēvuzemi.

Sās zvaigznes mēs neredzam, bet jūtam.
Un šī pastāvīgā jušana mums vajadzīga, lai

mēs dzīvotu. Tāpēc varoņi nekad nemirst

Pāri dvēseļu debesīm tie liesmo kā sudraba

zvaigznes, rādīdami ceļu nakts tumsā. Šo-
brīd to latviešiem rāda tie varoņi, kas atdod

savas dzīvības austrumu kauju laukos. Viņu
skaits jau sniedzas vairākos desmitos. Un

katrs no viņiem ir cirtis ceļu tautai, kuru,
tālāk vizēdama, apgaismo viņa dvēsele*

zvaigzne. So gaismu apbrīnojam ne tikai

mēs, dzīvie, bet to apbrīnos simtām latviešu

paaudžu pēc mums. Zem šim zvaigznēm

dzimst un skan dzimtenes dziesma.

Austrumos kritušo varoņu ziedošanās

prieku un aicinājuma apziņu labi raksturo

rindas, kuras kāds karavīrs piesūtījis „Dau«*

gavas Vanagu" redakcijai. Viņa sapņu un

ticības apliecinājums ir līdzīgs tam, ko rak-

stījis jau minētais nezināmais karavīrs:

Krievzemes klajos, kur stindzina sals,

Sirdi man auklē Latvijas balss.

Un ja brīdis nāks cīniņā krist,

Balsij šai kapā vairs neapdzist.

Uz tēvzemi mīļoto gaiša tā trauks, ;

Jaunus varoņus sargvietā sauks.

Pār manu augumu, zemē kas grims» m

Jaunu varoņu soļi dims.

Latvijas balsi droši tie cels,

Zobenu sargāta tēvzeme zels.

Kaŗavīri dzejā
Alfrēds Kvālis

Šķiršanās

Es velku kafa mēteli

Un kafa bruņas tveru;

Sūc lūpas posta biķeri,
Par dzimteni ko dzeju.

Raud krusta ozols ceļmalā,
No mājām prom kad eju,
Lai neraud māte, neraud tēvs,

Ja vairāk nepāreju.

Ja nepāriešu, kara zirgs
Tad pārnesis šo vēsti:

— Uz kapa kopas svešumā

Man baltu rozi dēsti!'

Edvarts Tūters

Meilene pie loga

Aiz loga ziedēja fuksijas
Un divas acis lielas..*

Tās bija meitenes acis,
Kas raudzījās ārā uz ielas.

Maigs glāstošs mīļums atviza

No meitenes skata caur rūtīm;
Pulks jaunekļu gafām tur aizgāja
Ar šķēpu un sauli pie krūtīm.

Šis un tas par lidošanu un īzpletņiem
Lidmodelis, kas noturas gaisā turpat veselu

stundu — tas ir labs sasniegums. Tādu nesen

guva kāds vācu zēns — Hitlera jaunietis Hans's

Zischer's, kura lidmodelis nolidoja 57 minūtes un

13 sekundes, šis lidojums ir sevišķi interesants
kāda starpgadījuma dēļ: pēc 12 minūšu nolido-

šanas lidmodelim apmēram 700 metru augstumā
ar ārkārtīgu sparu uzbruka vistu vanags, un gai-
sā notika īsta divkauja, kurai skatītāji uz zemes

sīki izsekoja ar tālskati.

Pielidojis pavisam tuvu modelim,vanags, laikam

pārsteigts no ..pretinieka"pilnīgi klusās lidošanas,
pēkšņi aprāva savu straujo skrējienu un turē-

jās gandrīz uz vietas. Bremzējot ar spārniem
savu lidojumu, vanags bija sacēlis gaisa virpuli,
kādēļ lidmodelis saslējās stāvus. To vanags
acīmredzami uzskatīja par izaicinājumu cīņai un

metās uz lidmodeļa kreiso plāksni, smagi apstrā-
dādams to ar spārniem un knābi. Bet šinī uz-

brukumā tikai viegli tika bojāts plākšņa apvalks,

jo modelis sava nelielā svara dēļ padevās trie-

cienam un tā izvairījās no smagākiem bojāju-
miem. No satricinājuma tomēr lidmodelis ieslī-

dēja straujā pagriezienā pa kreisi un uzsāka pi-
kējumu. Vistu vanags visu laiku turējās ap 10

metru attālumā no «pretinieka", kura dīvainā iz-
turēšanās tam laikam šķita ļoti aizdomīga.

Kad nekas vairs netraucēja modeļa mierīgo li-

dojumu, tas drīz atkal ieņēma normālu stāvokli.

Foto Daugavas Vanagi

Tad vanags vēlreiz, joprojām aizdomu pilns, tu-

vojās modelim. Kad no pēdējā vairs nekādu

~naidīgu rīcību" nevarēja sagaidīt, vistu vana|»
beidzot, vilies savā cīņas kārē, aizlidoja, si

„gaisa cīņa" ilga apmēram 8 minūtes. L Jdmo
?ļļ

pēc sadursmes ar vanagu nolidoja vēl va

kā pusstundu, sasniegdams brīžiem 10°° m

augstumu. -

Ugunsdzēsēji ar izpletņiem un radio aparā-
tiem? — Tādi tomēr ir. Tie gan nav parasti, dm

amerikāņu mežu ugunsdzēsēji. Lai gan run

par amerikāņiem, šoreiz izņēmuma kārta nav -

rīšanas ar reklāmas triku, bet gan ar nopietnu

vajadzību. Ziemeļamerikas plašajos mezu < apga-

balos, it īpaši Vašingtonas Stātā, dažkārt izceja*

ugunsgrēki, kas mežu masīvu lielo platību aej
nodara milzīgus zaudējumus. Uguni parasti pa-

mana ļoti vēlu, bez tam arī nav iespējams pie-

kļūt ugunsgrēka izcelšanās vietai. Tādēļ P*dfJ *

laikā pasākts ugunsdzēsējus pievest vajadzīga

vietā ar lidmašīnām un izsēdināt izpletņu leceļu
desantus līdz ar visiem vajadzīgajiem rīkiem sek-

mīgai ugunsgrēka apkarošanai. Ugunsdzēsēju
lietoto izpletņu krišanas ātrums samērā mazs, un

tie arī ierobežotā mērā vadāmi, šiem ugunsdzē-

sēju gaisa desantiem līdzi ir arī apmēram Kon-

servu bundžas lielumā radioaparāts, kas ļauj de-

santa vīriem uzturēt sakarus ar lidmašīnām lid*

150 km attālumam, šīs ~gaisa ugunsdzēsēju
vienības praksē esot labi attaisnojušās.

Kaprāļa Alberta Legzdiņa dēls Alberts ar savu vecmāmiņu saņem Lieldienu veltes
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