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Tautas brīvība nekad nebeigsies, 
Latvju varoņgars nekad nerimsies.
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Valsts un Ministru Prezidents
KĀRLIS ULMANIS,
kara ministrs 1919. gadā — brīvības ciņu laikā

Valsts un Ministru Prezidents KĀRLIS ULMANIS, kara ministrs 1919. gadā — brīvības ciņu laikā 
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Kara ministrs
ĢENERĀLIS JĀNIS BALODIS,
kā virspavēlnieks frontē brīvības ciņu laikā

Kara ministrs ĢENERĀLIS JĀNIS BALODIS, kā virspavēlnieks frontē brīvības ciņu laikā 
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Armijas komandieris
ĢENERĀLIS K. BERĶIS
brīvības ciņu laikā

Armijas komandieris ĢENERĀLIS K. BERĶIS brīvības ciņu laikā 

Lāčplēši. 

Pirmajās mūsu Latvijas valsts atgūtās patstāvības dienās liktenis bij lēmis tautai iet pārbaudijuma un šķīstīšanas ugunīs. Tēvzemes mīlestības un latviskā goda kvēlē liedēta latvju tauta ziedojās mērķim vienīgam —Latvijas mūžībai un slavai. Pasaules kara sistās rētas un brūces, dzīves skarbums, trūkumi, nepilnības un grūtības izgaisa latvju tautas ticības liesmās, kas degošā lokā ieslēdza tēvzemes dēlu sirdis! Ar uzvaras gribā rūdītu zobenu mūsu varonīgie karapulki izcīnija kaujas pret naidnieku pārspēku, un pie mūsu dzimtās zemes brīvajām debesīm atausa mūžības saulē liesmojošs nākotnes rīts!
Lāčplēši! Apsveicu Jūs šodien, mūsu armijas 20 gadu pastāvēšanas svētku dienā, kā mūsu varonīgās uzvarcilts dižākos pārstāvjus.
Jums pieder priekšrocība patiesa lepnuma apziņā šodien pulcēties savu bijušo karaspēka daļu mītnēs, lai atcerētos vēsturiskos notikumus, kuru norisi un virzienu latvju tauta izlēma patrar savu drosmi, gribu un šķēpu. Kā šo notikumu tiešie veidotāji, Jūs esat ideālismā paraugs un dzīva priekšzīme saviem pēcnācējiem jauno karavīru rindās, un tieši pārdzīvojamā laikā uz Jums bijīgā brīnā vēršas daudz jaunu dedzīgu skatu un kvēlu siržu.
Jau 20 gadus lepni plīvo brīvās Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs. Bet baismīga kara rēgi no jauna pārstaigā mūsu pasaules daļu. Jauns pārbaudijuma brīdis pienācis valstij un tautai. Tāpat kā viņās varoņgara pilnajās dienās tauta būs stipra ticības spēkā, drosmē un latviskā stājā. Lāčplēši! Arī tagad ejiet staltu galvu un karstu sirdi 15. maija ideālu vienotās tautas priekšgalā — tad uzveiksim visas grūtības, un Latvija, mūsu pašu iecerētā un izcīnītā Latvija, latviskā Latvija patiesi dzīvos mūžīgi!
KĀRLIS ULMANIS,
Valsts Prezidents
Ģenerālis J. Balodis,
kara ministrs.

Cīņas un uzvaras

Cauri gadu simtiem latvietis savu lielo dzimtās zemes mīlestību ir rādijis darbos, to aizstāvot, un šo cēlo jūtu spilgtākā izpausme ir lielais un slavenais brīvības cīņu laikmets, kad vienots spēks un sajūsma tautai deva senilgotu brīvību.
Tās lielās vienprātības un vienotības gars, ko savās sirdīs nesuši mūsu brīvības cīnītāji, — tas gars mūs darīs stiprus ka šodien, tā vienmēr.
Latvju karavīru saime ciešā vienībā ar visu tautu veica varoņdarbus, kuru spožums blāzmos tūkstoš paaudzēm un nekad neizgaisīs.
Mēs, karavīri, nekad neesam pazinuši skaldīšanos mūsu rindās. Mēs esam turējušies pie viena principa kā grūtās dienās, tā arī miera laikos, ka vienota saprašanās ir visa dzīves gudrība. Vienoti esam gājuši brīvības cīņās, vienoti mēs ejam savās miera laika gaitās, vienoti mēs iesim arī turpmāk līdz ar vienoto tautu.
Mūsu nacionalā armija ir savos darbos pierādijusi nesatricināmu uzticību valstij un tautai.
Tāpat kā toreiz, kad stāvējām Daugavas krastā Latvijas atbrīvošanas cīņās, arī tagad mūs vieno viena doma — visu Latvijai.
Visur tur, kur mēs, uzklausīdami balsij, ko mūsu varoņi uz mums runā, ķeramies pie kāda darba ar stiprāko apņemšanos un sirds dedzību, kur darbā ejam vienoti roku rokā, kur valsts un tautas vajadzības mācamies stādīt pirmā vietā, tur visur labas sekmes nāk mums līdz.
Ja arī mums paliks tikai pēda no mūsu dzimtas zemes, kur pacelt mūsu nacionalo karogu, bet paši līdz ceļiem stāvēsim mūsu dzintarjūras ūdenī, un tad nezaudēsim ticību, bet paliksim uzticīgi savai tautai un brīvās Latvijas idejai, — ar šādu paļāvību uz saviem spēkiem un ticību uzvarai, cīņā pret mūsu tautas ienaidniekiem dodamies, mēs paliksim uzvarētāji.
Lielo uzvaru un neatkarības izcīnītāju piemiņa ir un paliks mūžam svēta visai mūsu tautai.
Latvijas tālākie likteņi būs tās pašas laimīgās zvaigznes apspīdēti, kas spīdēja pāri mūsu uzvarām brīvības cīņās. Ja būs mums to dienu ticība un sajūsma, būs arī Latvijai labāki laiki.
(No kara ministra teiktām runām)

Tālivalds Selga
Zemes Saimniekam

Druva mīlē zelta sēju, 
Pļava savu pļāvēju. 
Sēta mīlē daiļkopēju, 
Zeme — savu Saimnieku.
Viņam slienas kviešu stati, 
Zāle biezā veldrē krīt. 
Skatīt alkst to mīļi skati, 
Smaidi grib tam uzsmaidīt.
Ozoli tam zaļo braši. 
Liepas saldiem ziediem zied. 
Saule gaismu laista plaši. 
Spēles skan un dziesmas dzied.
Dod tam ilgus gadus, Dieviņ, 
Valdīt zemē brīvajā. 
Laima, Viņa mūžu ievij 
Latvju slavas vaiņagā.
Raimonds Bebris
Ģenerālim Balodim
Pāri laikmetiem un dienām viņām, 
Spīgoja kur kvēlais kara sārts, 
Līdzi atdzimšanas gaišām ziņām 
Ausa spožs Tavs varonīgais vārds.
Senču svētīts, baigā brīdī tvēri 
Kara zobenu, kas cīņai trīts,
Uzvarēdams durvis vaļa veri
Brīvībai, kad modās jaunais rīts.
*
Tavi pulki, brīvībs cīņās vesti, 
Varoņgaru tālos mūžos sauks, 
Tavi darbi, nākotnei kas nesti, 
Dzimtās zemes slavā lieli augsi
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Valsts Prezidenta KARĻA ULMAŅA vēstījums tautai valsts saimniecības un kulturas padomes kopsede 12. oktobrī:

«Arī ticības, paļāvības un vienības gars mūsos ir stiprāks tapis, arvien stāvēdams sarga vietā par Latvijas valsti. Tas tēvzemes mīlestības gars, kas mācija upurus nest un visu ziedot Latvijas labā, kas rādija mums, ka tikai patstāvīgā nacionalā valstī latviešu tauta sevi patiesi atradis un tikai šeit varēs pastāvēt ne tikai miera dienās, bet arī vētrās un viesuļos.
Mūsu pašu spēks ir mūsu ziņā. Pagātnes pieredzē smelsimies atziņu nākotnei, ka arī visgrūtākie brīži ir pār ciešami un pārvarami, ja netrūkst ticības, drosmes, izturības, neatlaidības un vienības.» (Ilgi aplausi un saucieni: «Lai dzīvo!»).
Varoņgara un armijas svētkos
Cīņu atceru dienās mūsu atmiņām no jauna pieaug spārni. Šinīs dienās no jauna sāk kvēlot ciņu lauKos iegūtās rētas. Sī kvēle un lidojums atmiņu spārnos, ir skaistākais, ko bijušie cīnītāji pārnesuši no kareiviskā goda laukiem.
Šinīs dienās mūsu karotāju skati no jauna atblāzmo lepnu kvēli, lielo cīņu atspulgu, kas priekš 20 gadiem bija beigušās ar uzvaru pie Rīgas. Kad toreiz mūsu karavīri gāja ciņās, viņu skatu priekšā mirdzēja Pārdaugavas torņi. Un aiz tiem atkal jaunu ieguvumu un atbrīvojumu torņi. Aizvien jauni mēiķi un ideāli, nevis sekli, mantiskas iekāres aptumšoti nolūki.
Tāpat pirms dažiem gadiem bija rīkojušies latviešu strēlnieki. Kad viņi devās Ziemassvētku kaujās, viņu skatos mirdzēja Jelgavas torņi. Mūsu cīnītāju acu priekšā aizvien atradušies nākotnes ideālu, cēlu uzdevumu kalngali.
Karotāju cēlākais atalgojums aizvien ir bijis iekšējais gandarijums par krietni paveikto un piepildīto kareivisko pienākumu. Dziļa vērtība ir ari apziņai, par darbos pierādīto varonību un kopēji,, sasniegto cīņas varenību.
Varonība ir liesma, kuras atblāzma neizdziest un nekad nevar samazināties. Tāpat no tautas atmiņas nekad neizzūd varoņu iemītie ceļi. Pāri tiem, kā laipnas zvaigznes aizvien mirdzēs tautas neizdziestošā pateicība.
Varonība un augstas kareiviskas īpašības ir cildenākais ar ko tauta ieiet vēsturē. Varonības sasniegumi ilgi mirdz visas pasaules, kā arī draugu un naidnieku acīs. Varonības sasniegumi apmirdz daudzus laimīgus gadus un padara gaišakus arī pārbaudījumu laikus.
Daudzu varonīgu cīnītāju krūtis grezno varoņu krusts. Tas ir tautas, vadības pateicibas simbols. Jo tieši šai simbolā, nevis kādā ārējā godinājumā ir bijusi apbalvojuma dziļākā nozīme.
Blakus Latvijas atbrīvotājiem ar mūsu varoņu ordeni apbalvoti arī vairāki latviešu strēlnieku cīņu dalībnieki. Līdz ar to Latvijas krāsas apvijušās ap visu mūsu varoņsaimi. Tāpat kā visas mūsu pīņas un uzvaras tagad ir apvienotas kopējā vaiņagā, kas apvīts ap mūsu mātes - Latvijas un tās varonīgo dēlu pieri.
Mūsu tauta par savu zemi un neatkarīgu dzīvi ir cīniiusies visus laikus kopš tā atradusies pie mūsu saules apmirdzētās jūras. Tautas kareiviskais gars nebija apslāpēts pat lielākās nomāktības laikos. Cīņās dz.musī brīvā valsts ir šo cīņu lielākais mantojums.
Latvju tautas atbrīvošanos bija pareģojuši vairāki diži tautas darbinieki ar Ausekli un Kronvaldu priekfgalā, pie kam jo dižens bija brīvās Latvijas pravietojums A. Pumpura «Lāčplēsī». Pumpurs bija visai tautai atdevis diženo teiku par latvju stiprinieku un varoni Lāčplēsi, kura vēl nebija aizmirsta brīvajos Daugavas krastos. Jau nākošajā latvju paaudzē Lāčplēsis satvēra rokās brīves zobenu. Viņa gars veda cīnītājus daudzās grūtās cīņās. Varonības ģēnijs palīdzēja gūt arī daudzas izšķirīgas uzvaras.
Lielajam vēstītāju laikam ir sekojis vēl lielākais piepildītāju laikmets. Valsts Vadonis Kārlis Ulmanis pat grūtākos cīņu brīžos bija pratis iedvest cīnītājiem ticību un iegūt viņu uzticību. Kvēlā ticība pārvarēja neuzticību, vienaldzību un šaubas, kas atbrīvošanas cīņu sākumā vietumis vēl nomāca tautu. Lielā ticība lika piepildīties galīgās uzvaras brīnumam.
Ar lielu godu pirmās latviešu atbrīvotāju vienības veda cīņās pulkvedis O. K a 1 p a k s. Ar jo lielu godu dzimtenes atbrīvošanu pabeidza ģenerālis J. Balodis. Viņa tuvākais palīgs jau ilgus gadus ir armijas komandieris ģenerālis K r. B e r ķ i s, kurš arī kaujas ugunīs ir vedis daudzus pulkus pretim lieliem panākumiem.
Pēc 19 miera gadiem, kas bija veltīti mūsu valsts un armijas stipruma vairošanai, pie valsts robežām atkal bija nodārdējuši jauna Eiropas kara pērkoni. Mūsu valsts drošā un tālredzīgā vadība ir mūs pasargājusi no ieraušanas kara mutuļos, kas varētu sagādāt draudus mūsu neatkarībai.
Armijas, karavīru un aizsargu vadībā atrodas daudzi cīņu ugunīs rūdīti veterāni, kuri ar savu priekšzīmi, audzināšanas un apmācības darbu ir sekmējuši krietnas un spēcīgas jaunas cīnītāju maiņas izveidošanos. 
Mūsu Lāčplēši nejūtas kā vientuļi, jo ap viņiem ir droši nostājušās jaunas Lāčplēša gara mantinieku rindas.
Vēl jo prāva ir veco cīnītāju saime, kas sapulcējās savos lielajos svētkos. Bet ikgadus prāvāks paliek to pulks, kas nedzirdamiem soļiem iet līdz mūsu gājienam uz Brāļu kapiem un kas sēž mums blakus kopējo cīņu klusās pārrunu stundās.
Šie nedzirdamie soļi tomēr ir dzirdami un klusā elpa ir labi sajūtama. Jo ari tā ir dzīva, tāpat kā ir dzīvi no mūsu rindām aizgājušie. Viņi pieņēmuši tikai citu izskatu, bet viņu tēli un to varonīgais atspīdums uz laiku laikiem iegājuši tautas atmiņā. Nemirstībā. Mūžībā.
Kas cīnijies par nemirstīgām vērtībām, savu zemi un tautu, pievienojies mūžībai arī pats. Tā arī mūsu aizgājušie cīnītāji aizvien atrodas un atradīsies mūsu vidū. Viņi paliks tautas un tās jauno paaudžu vidū arī tad, kad viņiem būs pievienojusies visa veco cīnītāju maiņa.
Kā laipna gaisma viņus apmirdzēs tautas atmiņa. Un viņi paši iemirdzēsies šinī gaismā, kā nebeidzamas varonības starojums.
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Armijas komandieri ģen. K. Berķi viņa 55 mūža gadu atskatē godina armijas pārstāvji
Sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš.
Alfrēds Bērziņš,
Sabiedrisko lietu ministrs

Tā mēs pastāvēsim

Ir mācības, kas tautām jāatceras visu savu ilgo mūžu. Reizi izcēlušās, tās iet no paaudzes uz paaudzi, ierosinot un veidojot dzīvi ar savu nemainīgās likumības spēku. Tādām augstākām mācībām pieder ar lielu Vadoņa gaišredzību pagājušā gada 15. maija karaspēka parādē teiktie Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa vārdi par tēvzemi un tēvzemes mīlestību:
«Tēvija un tēvzeme ir tēvu un tēvu tēvu kapu kopiņas; 
tēvija un tēvzeme ir ģimene, dzimta, mājas un darba vieta, pagasts, draudze un kopā visa valsts. 
Tēvija un tēvzeme ir mātes nerimstošā mīlestība, kuras rūpes sasniedz katru savu dēlu; 
tēvija un tēvzeme ir tēva siltā sirds un tulznainās rokas; 
tēvija un tēvzeme mums visiem ir ar šīm rokām uz kara drupām no jauna uzceltā mūsu valsts Latvija. No seniem laikiem katrs upuris tēvijas labā ir uzskatīts kā augstāko tikumu izpausme. 
Tēvzemes mīlestība ir augstākā mīlestība. Katrai valstij visdrošākie, uzticamākie palīgi un sargi ir viņas pašas dēli. Un ikkatra valsts atrod labus draugus tikai tad. kad viņas pašas dēli ir gatavi par viņu cīņā iet.» ……….. -……
Ar kādu lielu nākotnes paredzēšanu teikti šie vārdi, kas tik dziļi ieglaužas katra latvieša prātā un sirdī! Vienai dienai sacīti, tie palikuši tautai pai- dzīves pamatlikumu visiem laikiem. Vislabāk to varam apliecināt mēs, visa mūsu varonīgā tauta, kuras tēvzemes mīlestību mērojot ar viņas nestajiem ziedojumiem, tā jāatrod par lielu. Tikai ar lielām ciešanām un pašuzupurēšanos esam varējuši panākt visu to, kas mums šodien pieder, uzcelt to no nekā, radīt savu valsti no pelniem un izklīdināto ļaužu nopūtām.
Viss tas ir prasijis dzelzs gribu, izturību un augstāko varonību. Ikviena latvieša sirds un godaprāts tad allaž arī ir bijis ar savu vadītāju par savu tautu un tēvzemi, par tās mūžīgu zelšanu un ziedēšanu. Tā mēs esam panākuši goda pilnu dzīvi savā brīvā valstī, un šajā rudenī, kad līdzi lapām krīt arī cilvēku dzīvības, mums ir vairāk draugu, nekā toreiz, kad notika tas, ko šajās dienās atceramies.
Bet tāpēc nekad neaizmirsīsim, ka arī turpmāk mēs būsim tikai tik lieli, cik lieli būsim mēs savā stingrā apņēmībā iet pa sava vadoņa nosprausto tautas vienības un latvietības izveidošanas ceļu, atceroties, ka labus draugus var atrast tikai spēcīgie, drošie un stiprie, tie, kuri paši ir allaž gatavi par savu tēvzemi un brīvību cīnīties un uzvarēt.
Lāčpčplēša kara ordenis dibināts 1919. g. 11. no- kā vienā no slavenākajām atbrīvošanas cīņu
1920 g. 13. augustā sēdē Ministru kabinets ar m Prezidentu tagadējo Valsts Prezidentu Ulmani priekšgalā ar III šķiras Lāčplēša kara apbalvoja un apstiprināja par Lāčplēša kara domes locekļiem: 1) armijas virspavēlnieku priekšnieku ģenerāli P. Radziņu, 2) gaisma; i priekšnieku ģenerāli M. P e n i ķ i, :  divīzijas komandieri pulkvedi K. Ber- •H Zerr.gaies divīzijas komandieri pulkvedi ļfc n k e r u. 5) robežsargu, priekšnieku pulkvedi Kisonu. 6) Kurzemes divīzijas komandiera ļiH i edi J. Puriņu un 7) 6. Rīgas kājnieku
file_9.jpg


Ūnijas štaba priekšnieks ģen. H. Rozenšteins
komandieri pulkvedi J. Apini. 5Sk:šā sēdē 31. augustā ar III šķiru dome ap- we% karavīrus un kā pirmo no tiem armijas earrēlmeku ģenerāli J. Balodi un no kareivjiem 1. Liepajas kājnieku pulka seržantu Peteri Ādmini.
Pirmais L. k. o. k. priekšsēdētājs bija ģenerālis M. Peniķis līdz 1920. gada 11. oktobrim, pēc tam sēdes vadija Satversmes sapulces prezidents, vēlāk valsts prezidenti.
Tagadējais L. k. o. k. domes priekšsēdētājs ir Valsts Prezidents Dr. K. Ulmanis.
Ar Lāčplēša kara ordeni apbalvoti: ar III šķiru 2073, II — 61 un I — 11. No tiem Latvijas nacionālās armijas karavīri ar III šķiru — 1600, II šķ. — 16, un I šķ. — 3; Latviešu strēlnieku pulka karavīri ar III šķiru — 201, II šķ. — 2 un I šķ. — 1; ārzemnieki — ar III šķ. — 272, II šķ. — 43 un I šķ. — 7.
Ar Lāčplēša kara ordeni apbalvošana izbeigta
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Armijas štaba pr-ka palīgs ģen. Buks
Lāčplēša kara ordeņa nodibināšana
īss pārskats par apbalvošanu ar mūsu varoņu ordeni.
kopš 1928. gada 25. oktobra un kā pēdējā apbalvota Sieviešu palīdzības korpusa darbiniece Elza 2 i g- 1 e v i c e.
Cilvēks parasti vairas lielu notikumu. Un, iekļuvis viņos, tas nereti apmulst negaidītu briesmu un grūtību priekšā.
Dzīve tomēr prasa pretējo. —
Dzīve prasa, lai ik kuru katru mirkli, ik kurā situācijā cilvēks būtu spējīgs sastapties arī ar nejaušo un negribēto.
No grūtībām un cīņas nespēj izvārīties arī tauta. Mēs uz zemes nedzīvojam vieni. Tāpēc tautai, kas grib dzīvot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi, jābūt ik mirki gatavai savu neatkarību un patstāvību aizsargāt, nežēlojot arī pašus smagākos upurus.
Tāds ir īstenības dzelžainais likums, un nestāv mūsu spēkos šo likumu grozīt.
Bet cilvēkam dota kāda cita iespēja, — šo likumu izprast vai neizprast, šo likumu ievērot vai neievērot.
Ģenerālis K. Prauls
Ar lepnumu sirdī ikviens latvietis apziņas, ka mūsu tauta nekad nav no cīņas vairījusies tur, kur cīņa bijusi nepieciešama. Arī pašu svarīgāko tautas dzīvē — savu valsti — latvietis ieguvis ar ieročiem rokās, kaut cīņa bija pret pārspēku. Tāpēc bez jebkādām šaubām un liekiem jautājumiem ir skaidra latviešu nostāja tagadējā un visos nākamos laikos: brīvību latvietis nekad un nevienam bez cī- r.as neatdos. Un drīzāk šajā cīņā iesim bojā, bet to, kas iegūts labāko vīru asinīm un visas tautas izcīnīts gadu simteņiem ilgā un sūrā darbā, to nedz šī,, nedz kāda nākamā latviešu paaudze no savām rokām neizlaidīs.
To zinām mēs paši. To zina citi. Un brīnums — lielie notikumi neiet pāri latvieša galvai. Lielajos notikumos redz mūs, vērtē mūs un rēķinās ar mums. Tautas nelokāmā griba un spēja līdz pēdējam vīram cīnīties par savu taisnību un suverenitāti ir arī pats drošākais atbalsts grūtās dienās.
«To, kas ar ieročiem izkarots, tikai ar ieročiem rokās var aizstāvēt un nosargāt,» — ir teicis aizsargu organizācijās augstākais atbildīgais vadītājs sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš. So vārdu dziļo patiesību jau ilgus gadus ir mācijies izprast arī ikviens aizsargu saimes loceklis.
Aizsargu organizācijās galvenā darbība un attīstība risinājusies miera apstākļos, tāpat kā visa mūsu dzīve varējusi plaukt izkarotās brīvības saulē un Latvijas valsts gādībā. Bet aizsargu organizācijās šūpulis kārts cīņu laikā, un aizsargs vispirmā kārtā ir šautenes nesējs un viņa organizacija — militārā organizacija.
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Aizsardzes apsveic savu goda šefu ģenerāli J. Balodi.

Mūsu spēks

Karavīriem cīnoties frontē, arī zemes iekšienē bija vajadzīgi spēki, kas atbrīvotos novados uzturētu mieru un kārtību. Totalais karš neskar vienīgi
karavīrus ierakumos. Mūsu laikmeta kari jāizcīna visai tautai. Tāpēc saprotams Tautas Vadoņa, toreizējās Pagaidu valdības pirmā Ministru Prezidenta Kārļa Ulmaņa 1919. gada 20. marta rīkojums par aizsargu nodaļu dibināšanu pagastos. Tāpēc saprotams, ka karam izbeidzoties, aizsargu rindās stājās atbrīvošanas cīņu veterāni, lai Lāčplēša garu nestu tālāk jaunākā paaudzē. Izcilu uzmanību aizsargu darbam veltija armijas vadība, un brīvības cīņu virspavēlnieks ģenerālis J. Balodis, kurš ir aizsargu organizācijās goda šefs.
No aizsargu organizācijās sākuma jau pagājuši pilni divdesmit gadi. Vīri, kas iestājās aizsargu nodaļās tūliņ pēc viņu nodibināšanas, tagad nes matos baltu sarmu, bet jaunekļi, kas brīvības cīņu rindās devās no skolas sola, tagad paši kļuvuši par vīriem. Laika tecējumā viena paaudze apmaina otru. Taču ne mazākā nieka latvietis šais divdesmit gados nav zaudējis no spēka, kas dzimis brīvības cīņu laukos. Gluži otrādi. Kaut cīņas izkarotas ar uzvaru, ieroči ne mirkli nav nolikti rūsēšanai, bet citās jaunākās rokās spodrināti un kaldināti vēl asāki.
Milzīgu darbu šajā laikā ir veikusi mūsu armija, ko tāpat kā viņās dienās vada Latvijas atbrīvošanas kara virspavēlnieks kara ministrs ģenerālis J. Balodis un kurā darbojas cīņās rūdītā virsnieku saime ar armijas komandieri ģenerāli K. Berķi priekšgalā.
Ik gadus cauri armijas audzināšanai ir gājuši daudzi tūkstoši latvju jaunekļu, piesavinādamies visu vajadzīgo, lai liktenīgā brīdī būtu savas zemes un tautas labi sagatavoti sargātāji.
Arī aizsargu organizacija ir centusies būt palīgs šai armijas darbā. Aizsargu rotās, bataljonos un pulkos, armijas virsnieku vadībā, notiek intensivas militārās apmācības, kuru nolūks ir atsvaidzināt armijā gūtās zināšanas un sekot jauninājumiem. Par personīgiem līdzekļiem iegādātie aizsargu tērpi, ieroči un citi militārās apgādes priekšmeti, kuru kopvērtība sniedzas miljonos latos, ir palīdzējuši ietaupīt valsts līdzekļus. Tāpat visai nozīmīgs ir apstāklis, ka aizsargiem viņu ieroči ik brīdi ir pašu zināšanā un glabāšanā. Tagadējā laiKā notikumi mēdz risināties zibeņātri, Mūsu aizsargus tomēr nekas nevar pārsteigt. Aizsargu saime kuru katru stundu ir gatava pildīt savus pienākumus.
Modrība un gatavība — abas šīs īpašības raksturo mūsu armiju. Modra un sagatavota ir arī aizsargu saime. Bet daudzie desmiti tūkstoši šauteņu, kas mūsu zemes visos novados rūpīgi tiek glabātas aizsargu sētās, apliecina ne tikai militāru gatavību. Sīs šautenes ir liecinieki arī gara un pienākumu pasaulei, kurā dzīvo paši šauteņu glabātāji.
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Aizsargu priekšnieks ģenerālis K. Prauls.
Vēsture rāda, ka valstis izirst ne tikai tamdēļ, ka tām rodas ieroču ziņā pārāki pretinieki. Visbiežāk tautas nonāk atkarībā gara spēkiem sabrūkot.
Tamdēļ līdz ar soļošanu ierindā ik aizsargs, aizsar- dze, jaunsargs un jaunsardze ir mācīti arī disciplinai visā dzīvē un domāšanā. Klausīdami saviem komandieriem, aizsargu organizācijās dalībnieki ir mācījušies klausīt savam augstākam Vadonim Valsts Prezidentam Kārlim Ulmanim, un dziļām saknēm aizsargu dzīvē un domās ir ieaudzis 15. maija gars un lautas vienības apziņa.
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Lāčplēša k. o. k. biedrības priekšnieks plkv.-ltn. J. Ērglis. Lāčplēšu svētkos 1938. gadā apbalvots ar Viestura ordeņa otro šķiru un iecelts par ordeņu kapitula locekli.
Aizsargu saime saprot, ka tautas un valsts dzīvē jāprot pāri personīgajam nostādīt pienākums pret kopējo. Vēl vairāk tam tā jābūt brīžos, kad pasaulē risinās lieli notikumi, kad tuvumā un tālumā dun lielgabali. Jo lielāka būs mūsu griba uzupurēties un jo skaidrāki katrs sevi apzināsimies par savas tautas piederīgo — jo stiprāks būs mūsu xopējals spēks.
Mes bijām, esam up būsim visi vienoti nelokāmā domā un griba Latvijai.
Pulkv.-leitn. Jūlijs Ērglis
Lielie notikumi iet savu gaitu. Viņi tomēr nebaida mūs. Vadonis un valdība ar drošu roku vada valsti cauri vētrām. Bet aiz Vadoņa un valdības stāv vienotā tauta, kuras iekšējie un bruņotie spēki sagatavoti jebkādu pārbaudijumu izturēšanai līdz galam.

MŪSU senās cīņas
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Mag. iur. Mārtiņš Sams,
Latv. sen. pētītāju ib-bas vicepr-js
Skats Senlatvija

Mūsu senpilsētu problēma

.
Pēc visiem materiāliem spriežot, Senlatvijā 12.— 13. g. s. norisinājās process, ko socioloģiski varētu raksturot kā apvienošanos cilšu valstīs, Zemgalē un Kursā tas bija gandrīz jau noslēdzies, kādēļ tās ir arī īstas valstis.
Senlatvijā tiesiskās iekārtas pamatā, publiskā lokā, ir pilskalna novads un šī novada valdnieks —- vecākais. Šis novads pastāv arī cilšu valstīs, bet te novada vecākais pakļauts visas cilts zemes kungam— ķēniņam. Tā mūsu tiešam apskatam piekrīt šāds risinājums: pilskalnu novadu un viņu apvienību satversme, kur tāda pastāvējusi, citiem vārdiem — zemes tiesības vienkārt, un — senpilsētu problēma otrkārt. Ņemot vērā, ka materiali abu šo problēmu risinājumam ir trūcīgi, esam spiesti ievērot vislielāko atturību secinājumos.
Latvijas novadu senie pilskalni gan visumā reģistrēti un uzmērīti, bet trūkst viņu tipoloģiskā ie- dalijuma, tāpat arī kronoloģijas, ko varētu sniegt pārbaudes tranšejas tajos. Tāpat nav skaidrs, pie kuriem pilskalniem atradušās tās senmītnes, ko nosaucam par senpilsētām, arī tas, kuri no šiem pilskalniem uzskatami paši par šādām senpilsētām, saprotot viņas kā iežogotas mītnes, kurās bez valdnieka dzīvoja arī tirgotāji un amatnieki.
Šo rindu autoram kādā rakstā*) jau nācās pasvītrot, ka mūsu senču pilskalni jau kopš ilgāka laika Ed. Brastiņa uzmērīti un to apraksti publicēti. Siem apmēram, 300 pilskalniem pēdējos gados nākuši klāt vēl daži desmiti jaunu. Notikuši pēdējā laikā arī plašāki izrakumi Raunas «Tanīsa» kalnā, Ziemeļ- vidzemē, kuršu varenā pilskalnā Talsos, zemgaļu — Daugmalē un Mežotnē, kuru ieguvumi — mūsu sencilšu dižās materialās kulturas liecinieki (senlietas) — pazīstami no izrakumu vadītāju ziņojumiem un publikācijām, pie kā šeit nekavēsimies. Mūs šī problēma interesē no cita viedokļa. Pirmkārt, šie
 (Neatrisinātās mūsu senatnes problēmas, «Br. Zemes» ilustr. pielikums, 1938. g. nr. 4.)
pilskalni ir tas ideoloģiskais tilts, kas saista neatkarības aktā, 1918. g. 18. nov., atjaunoto Latviju ar viņas sencilšu neatkarības lieciniekiem senātnē — aizvēsturē.
Šī idejiskā saite izpaužas vairākās pilskalnu teiksmās, kas vēsta pilskalnu — Latvijas neatkarības simbolu — augšāmcelšanos, viņu karavīru un vadoņu atgriešanos dzīvē. Otrkārt, latvisko sencilšu teritorijas politiskā pamatvienība bija pilskalna novads, kālab arī pilskalnu pētijumiem izcila nozīme senlatvju valsts satversmes problēmas risinājumā. Sacīsim pat vairāk: pilskalnu tipoloģiskie pētijumi ir senlatvju valstu satversmes un novietnes risinājuma nepieciešams nosacijums. Citiem vārdiem, kā sacīts, — nepieciešami nodibināt pilskalnu kro- noloģiju, viņu vecumu, tāpat etnisko piederību pēc materialās kulturas lieciniekiem tajos. Protams, te nav domāti pilskalnu vispārējie izrakumi, kas lielākā pilskalnā ilgst parasti vairākus gadus un prasa prāvus līdzekļus, bet gan nepieciešamība pārrakt tajos pārbaudes tranšejas, kas vispārējās kronoloģijas —■ pilskalnu vecuma — noskaidrošanai pietiekošas. To dažos gados varētu veikt skrejoša arheoloģiska ekspedicija, pēc pilskalnu uzmērīšanas ek- spedicijas parauga. Šai ekspedicijai pier.āl-tt:; apzināt un ņemt vērā arī kulta un c. izcilas senvietas pilskalnu apkaimē. Bet tas vēl maz.
Līdzšinējos pētijumos nodibināts. 1-t = mūsu izcilāko pilskalnu tuvumā, viņu pakāiē. atrodas iramas senvietas, kas parasti-tiek nosaul-ras par senpilsētām. Tādas ir Talsos, Daugmalē. Tērvetē un citur. Sevišķu ievērību šai ziņā pelna zemgaļu Mežotnes pilskalns ar plašo senpilsētas — ciemata -.-ietu viņa piekājē un t. s. «Vīna kalnu» viņa tuvumā, Lielupes krastā. Arķeoloģiski pēti'umi vien šīs izcilās senvietas raksturu nevarēs noskaidrot, tie veicami plašākā mērogā nekā pie mums parasts.
Ņemot vērā, ka sava rūpniecība, amatniecība un tirdzniecība mūsu senciltīs pastāvēja sen pirms teitoņu kundzības, kolonizācijas, ģermanizacijas un jaunas tiesību eras (kanoniskās, lēņu tiesības) sākumiem, neapšaubāmi, ka arī tagadējās Rīgas, Liepājas, Ventspils vietā un c. zemes iekšienē, pastāvējušas senpilsētas, vai nu tieši kā pilskalni — apcietinātas dzīves vietas, — vai arī blakus tiem, atsevišķi — senpilsētas. Šo secinājumu pareizību spīdoši pierādījuši Rīgas senvietu pētijumi un izrakumi 1938. un 1939. g., kas apliecina senātnes un o t r a s pastāvēšanu šeit sen pirms 1201. gada. Pats nosaukuls «pilsēta» ir saliktenis: pils + sēta, kam svarīga nozīme. Pie vairākiem mūsu senču pilskalniem atradušās nelielas pilsētas ar simtiem iedzīvotāju: šinīs kopmītnēs, lai kopdzīve vispār būtu iespējama, vajadzējis pastāvēt zi- namai kārtībai un normām. Rimberts savā kronikā arī raksta, ka kuršu «Seeburg'u» sargājuši 7000, bet Apuli — 15.000 karavīru. Nešaubami, ka šīs kuršu senvietas bijušas arī izcilas — senpilsētas, ar savu dzīves kārtību — publiskām normām. Bet kādas bija šīs normas, tāpat pilskalnu — novadu politiskā centra — attiecības un saistības ar senpilsētu, kā no viņa atšķirtu, savrupu kopmītni, kur tāda pastāvējusi? Uz to īstas atbildes vēl nav. Tā tad problēma. Un visai nozīmīga — starptautiskās zinātnes problēma. Pierādijumi? Lūdzu.
Jau 1937. gada sākumā, strādājot Tartu universitātes bibliotēkā, nācās pārskatīt Karnedži fonda 1934. gada publikāciju «Les problēmes de la Balti- que», kurā rakstus snieguši izcili Baltijas jūras valstu pārstāvji. Vācu autors Dr. K. L o e š s, sfarp citu, raksta burtiski sekošo: «Visas senās pilsētas, nevien Igaunijā un Latvi i ā, bet arī Lietuvā un Po- liiā, vāciešu dibinātas». Citiem vārdiem, pasacīts, ka pirms vācu eras nekādu senpilsētu tag. Latvijā nav biiis! Bet varbūt tās tikai kāda publicista savrūp- domas? Izrādās — nē.
1937. gada vasarā Rīgā notikušā Baltijas vēsturnieku sanāksmē Berlīnes universitātes prof. Dr. F. R o r i g s pasvītroia, ka pilsētas Baltijas piejūras zemēs dibinātas Hanzas — ģermāņu tirgoņu iespaidā. Tā tad arī no viņa viedokļa — latvisko cilšu senpilsētu pirms vācu laikmeta nav! Līdzīgās domās bija Stetīnes zinātnieks Dr. H. B o 1 n o v s, kas savā referātā par pilsētu sākumiem Pomerānijā 11.—12. g. s. turienes izcilākos slavsikos pilskalnus raksturo kā pilsētas pēdiņās, kas nekādi neesot iespaidojušas vācisko pilsētu dibināšanu, resp. viņu īpatās normas 13. g. s. sākumā. Pilsētu tiesību vēsturē ir citas, pretējas liecības, bet tās šeit nepārskatīsim, jo mūs interesē šī zinātnieka secināiumi oar mūsu novadu pilskalniem — senpilsētām, kādus H. Bolnovs izsacija šo rindu autoram pēc Talsu pilskalna izrakumu apskates. Tas, ko mēs tagad saucam par Talsu senpilsētu, B. ir tikai — priekšpils (suburbium). Te neesot arī izveidojusies vēlākā Talsu pilsēta, kas radusies ārpus šīs priekšpils, kā patstāvīga mītne — jaundibinājums. Līdzīgi Pomerānijā, kālab arī vietējo cilšu senmītnēm ar vēlākām vācu dibinātām pilsētām neesot organiska sakara. Priekšpils arī Talsos esot turpinājusi pastāvēt kā ciema apmetne (Dorfsiedlung). Par pilsētu esot atzīstama tikai tāda apmetne, kurai ir tiesiska satversme. Pareizi. Pilsētā tiesības aptverot tika: tt. kas atrodas iekšpus mūriem. Pilsēta būšot tikai tur, kur notiek tirdzniecība ar tālākiem novadiem. Pilsētas topot tai laikā, kad izbeidzas pilskalnu (novadu) satversme. īsi, saka B.: «pilsētas piederums ir tirgus, pilsētas mūri un tiesas vara iekšpus mūriem.»
Katrā ziņā, šie norādijumi pasvītro, ka ārzemju zinātnieki nākuši klajā ar visai nozīmīgiem secinājumiem, uz kuriem mūsu zinātnei jādod atbilde, kādas tai vēl nav. Pilskalnu novada un viņas senpilsētas problēma cieši saskaras, bez tam svarīga vieta viņā piekrīt tiesiskiem vērtējumiem, senās satversmes problēmai visā plašumā, pie kuras nāksies vēl strādāt. Tas no formālā viedokļa. Nekavējoties sīkumos, sacīsim, ka būtiski un vēsturiski, min. zinātnieku viedoklis, kas noliedz senpilsētu raksturu šāda veida senmītnēm Latvijā, ir nepamatots. No valsts tiesiskā viedokļa šo problēmu pārkārtot žurn. «Jurists» un «Kurzemes Vārdā» (1939., nr. 147.— 153.), nācās konstatēt, ka mūsu senpilsētas bija pilskalna novada satversmes loceklis zemes tiesību lokā. Tagad pārskatīsim šo problēmu no cita viedokļa.
«Par pilsētām senatnē sauca nocietinātas dzīves vietas, ko aizsargāja sēta, uzbērums, grāvis,» raksta D. Samokvasovs par senām slavu pilsētām: «ar to saisti jās teritoriālais un administratīvais iedalījums». Tā tad katrā ziņā —- normas, tiesības, nosacīta publiska kārtība. Protams, svešā kundzības vara nāca Livonijā ar savu, citu tiesību sistēmu, bet tas nav nekāds pamats apgalvojumam, ka te nepastāvēja pilsētas ar savu iekārtu un tiesībām. Latviešu, tāpat arī krievu valoda saglabājusi nosaukumos senpilsētu īsto jēgumu: «sēta» ir aizsargāta senā dzīvesvieta, krieviski — gorod (gorodišče — pilskalns), kas tāpat nozīmē aizsargāt — iežogot (ogoroditj). Un «iežogojums», zināms ierobežojums ir katru tiesību neatņemams piederums visos laikos. Romiešu terminoloģijā tiesības ir«iuris vinculu m» — tiesiska saistība, tā tad — ierobežojums. Tādā kārtā jau pilsētas nosaukuma jēdziena analizē vien latvju un krievu valodās pierāda divus faktus: pilskalna un senpilsētas ciešo sasaistību, tiesību pastāvēšanu šinīs teritoriāli norobežotās vietās, sētu jau katrā ziņā, citiem vārdiem — sniedz nopietnus ideoloģiskus pretpierādijumus pārskatītam ārzemju zinātnieku secinājumam, it kā arī latviu cilšu zemēs pirms vācu eras nebijušas senpilsētas.
Viss augšējais jau norādīts manā agrākā publikācijā. Te jāpiemetina vēl, ka grieķu pilsētas — valsts: «polis» apzīmējums tavu radnieks lietuvju «pilis» vai latviskam «pils» — pilsētas nosaukuma neatņemamai sastāvdaļai. Bet tas nav viss. Prof. A. Švābes publicētā Jersikas ķēniņvalsts 1209. gada lēnu aktā [1] ) atrodam šādu visai raksturīgu atzīmi:… «nodeva mums (t. i. Rīgas bīskapam) līdz ar viņu mesliem un novadu, proti — Autinas pilsētu. ..», latiņu tekstā: … «cum tributo et t e r r a ipsorum nobis resignavit, scilicet urbem Autiņam … .» Nav šaubu, nevis vairs kronika, bet publisks lēņtiesisks akts runā par senlatvju — letgalu pilsētu — novadu, par pilsētu — valsti tālaika nozīmē. Šī pilsēta-valsts ir Autiņa. Viņas toreizējās īstās robežas mums nav neapšaubami zināmās, bet skaidrs — šis novads nav diezin cik plašs. Otrkārt — tas atradās Rīgas - Plis- kavas tirdzniecības ceļā, tā tad bija arī tirgotāju un amatnieku apdzīvots: t. i. viņa centrs — pilskalns vai arī tiešā senpilsēta, kuras atrašanās, diemžēl, neraugoties uz visai daudziem un asprātīgiem secinājumiem, nav vēl noskaidrota. Kronists Indriķis nosauc arī šī novada valdnieka — vecākā vārdu: tas ir Autinas Varidots, kas tiesībās līdzīgs Tālavas valdniekam un Beverinas pilskungam Talivaldim, Soteklas Rūsiņam un c. «seniores terrae» — zemes, resp. novadu vecākiem. Autinas Varidotam tā tad pakļāvās viņa pilskalns, senpilsēta un tai piederošās lauku draudzes: šema, kas konstatējama arī senās Romas, pilsētas - valsts izcelšanās piemērā. Un tas nav tikai gadijums: senām pilsētām šādas lauku draudzes — pārtikas iegūšanas nolūkos — bija nepieciešamas. Arī Rīgas pilsēta — tirgusvieta jau sen agrāk, pirms viņas daudzinātās dibināšanas 1201. gadā, — centās sev nodrošināt īpašumus un piederumus tālu ārpus savu pirmatnējo mūru robežām: Zemgalē, Kursā un c., kālab arī Dr. Bolnova šēma: «pilsētas piederums ir tirgus, pilsētas mūri un tiesas «vara iekšpus mūriem», simbols — «intra mūros», jau šai gadi jumā vien izrādās neapmierinošs. Bet tam arī n.epiemirsīsim, ka bīskaps Alberts 1201. g. d i b i n ā j a nevis pilsētu, bet savas varas atbalsta punktu — bāzi pie Ridzenes upes, viduslaiku pilsētas satversmes institūtus — rāti u. c. tā iegūst 1225. un vēlākos gados vietējo naminieku, tirgoņu un amatnieku cīņā ar šo valdnieku. Viduslaiku pilsētai daudz plašāka nozīme: tā ir aizsardzības savienība, daudzkārt ar īsta valstiskuma — suverenitātes (piem. itāļu pilsētas — «civitates, superiorem non recog- noscentes») pazīmēm, arī tālu ārpus pilsētas mūriem. Šīs «aizsardzības savienības» centrs sākumā ir pilskalns, vēlāk — pilsēta ar aiz- sargžogu vai mūri, katrā ziņā — nocietinājumiem, beidzot — civitas, tiesiska un teritoriāli norobežota vienība, kas vēl līdz šodienai, kā rāda Rīgas piemērs, saglabājusi savus plašos lauku, mežu un c. piederumus tālu ārpus viņas senām un tagadējām admini- stirativām robežām. Dr. Bolnova šēma izrādās neapmierinoša vienkārt jau viduslaiku pilsētu satversmes šķīrsgriezumā. Bet vēl nederīgāka tā ir vēsturiskā atskatā. Pirmkārt jau Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas senpilsētām, kas veidojas organiski, dabiskā attīstības gaitā, nav piemērojamas tās šē- mas, kas noder svešās kundzības varas dibinātām atbalsta bāzēm — tirgusvietām svešās zemēs: tās veidojas pavisam citā tiesību lokā, kas sarauj saites ar iepriekšējo posmu. Bet ar to jau agrāk pastāvējušās tirgusvietas ar savu centru — pilskalnu (cas- tellum), tirgotājiem un amatniekiem, savu kungu, un tām piesaistītiem lauku novadiem nebūt nav zaudējušas savu senpilsētas raksturu: mainijušies tikai kungi un valdnieki, bet ne šo veidojumu būtība, kas paliek puslīdz vienāda agrākā tā vēlākā posmā. Sekojot Dr. Bolnova un prof. Dr. Roriga šēmām, mēs varētu tikpat labi sacīt, ka tagadējai Rīgai nav itin nekā kopēja ar 1201. gada Rīgu. Bet ar šādiem sofismiem šeit nenodarbosimies. Otrkārt — vācu okupacijas vara Livonijā 13. gadsimtā būtiski nenesa nekā jauna: svešās kundzības pilis mūsu novados celtas, kā vērojams, vai nu tieši senču pilsvie- tās, vai arī to vistuvākā apkaimē, visi tirdznieciskie centri un sakari ar sveštautām pastāvēja un zēla sen pirms vācu laikmeta. Un atkal: mainijās tikai šo sakaru kungi un noteicēji mūsu zemē, bet ne viņu būtība un bez teitoņu palīga vai ietekmes sen nodibinātie virzieni. Treškārt — pētijumi māca, ka arī Vācijā noticis tas pats. Pēc B. Heila domām, tais laikos, kad Reina un Donava bija romiešu valsts robeža ar ģermāņu zemēm, šo upju rietumos un dienvidos, novados, kas tagad pieder vācu valstij, atradās liels skaits ziedošu pilsētu. Tās attīstījušās pa lielākai tiesai pieslienoties romiešu nocietinājumiem (Kastelle). Iznāk, kā sacījām: senpilsētas nodibinājās pieslienoties seniem nocietinājumiem, tā tad nevien Hanzas ietekmē, ko cenšas pierādīt prof. Dr. Rorigs un domubiedri. Pieslienoties seniem nocietinājumiem—pilskalniem — tās nodibinājās un tālākveidojās arī Senlatvijā.
Ceturtkārt — pilsētu kultura vispār sākas ap 3000 gadu pirms Kristus Mazāzijā, no kurienes izplatās Vidusjūras krastos, vidus, ziemeļu un austrumu Eiropā. Šīs kulturas monopols ģermāņiem nepieder. Mūsu novados viņi pārtrauca vietējo cilšu kulturas veidošanu: teitoņu laikmetam sākoties tā pilnīgi apsīkst — tāds ir mūsu un igauņu aizivēsturnieku vienprātīgs atzinums, kas pamatots uz izrakumu novērtējumiem. Nevien mūsu novados. Jo kā raksta B. Heils, ceturtā gadsimtā visas pilsētas Reinas un Donavas krastos, kas kādreiz piederēja Romas valstij, — satrieca drupās ģermāņu pulki, tautu staigāšanas laikos. Viņu iedzīvotāji pa lielākai tiesai tikuši nosisti vai padzīti, viņu apcietinājumi izpostīti… Un šī vēsture 13. g. s. sāka atkārtoties Senprūsijā, Zemgalē, Kursā. Tā ir, tikai tad nevajaga sacīt, ka tas notika tiesību vai kulturas vārdā!
Tādā kārtā varam secināt, ka senpilsētas latvisko cilšu senajos novados radušās pieslienoties pilskalnam (castellum) un šai ziņā tipoloģiski radniecīgas tām Romas valsts pilsētām — tirgusvietām, kas dibinās un līdz 4. gadsimtam pastāvēja Reinas un Donavas rietumu un dienvidu novados. Šīs senpilsētas bija cieši saistītas tiklab ar pilskalnu, tā kungu, un lauku draudzi. Pēc Jersikas ķēniņvalsts 1209. g. lēņu akta spriežot, senā Autma atzīstama par pilsētu — valsti, kas tipoloģiski atgādina tiklab grieķu kā romiešu līdzīgus valstiskus veidojumus, protams, viņu pirmsākumā.
Zīmīgi, ka arī savā kolonizācijas politikā austrumos ģermāņi sekojuši romiešu paraugam. Par to B. Heils raksta šādi: «Ģermāņu aktivitatei austrumu virzienā bija dažādi pamati. Bet jau sākumā to ietekmēja politiski un saimnieciski aprēķini: pakļaut austrumu robežnovadus vācu valsts varai un kundzībai, tāpat, lai iegūtu no viņiem nodevas. Bet kad šiem centieniem stājās ceļā nikna pretestība un šķietami pakļautie slāvi un senprūši aizvien sarīkoja asiņainu sacelšanos, tad iekarošanas vadītāji sāka aicināt palīgā vācu kolonistus, lai tos, pēc senro- miešu parauga, nometinātu uz laukiem un nodrošinātu šīs zemes ilgstoši vācietībai.»
Šo mērķu dēļ ģermāņi ieradās arī Livonijā. Tikai no kolonizācijas viņiem šeit nekas neiznāca: ģermāņi bija un palika neliels virsslānis pilsētās un lauku novados. Par to kulturu, ko viņi atnesuši, tiem arī vairāk kā atlīdzināts, reālās vērtībās, ko viņi ieguva un izmantoja savā labā. Sevišķa pateicība nevienam nenākas no latviešu tautas.
Rīgā, 1939. g. novembrī.

Vidzemes zemnieku nemieri un dumpji.

Garš bija latviešu nebrīvības laikmets. Šinī gadijumā, neievērojot atnācēju bīskapu un viņu bruņinieku uzkundzēšanos latviešiem, kas notika jau iepriekš, kā pirmās savu neatkarību zaudē 1207. gadā Kokneses, 1209. Jersikas un 1224. gadā Tālavas valstis. Tām 1230. gadā seko kuršu valstis, bet tikai 1290. gadā galīgi beidzas zemgaļu pakļaušana. Zemes iekarojot un nokristot Romas katoļu ticībā, kas ārēji ir krusta karotāju mērķis, simts gadus ilgi tiek ar uguni un zobenu izpostītas latviešu cilšu zemes. Šīs cīņās atbraucēji cieš milzīgus zaudējumus, bet tā kā viņu rindas allaž papildina no jauna Vakareiropas dēkaiņi, latvju ciltis lēnām noasiņo un šeit sākas pirmie to lielie zaudējumi skaita ziņa, kas vēlākajā ga- dusimtenī vismaz dažas reizes atkārtojas, tā nekad neļaujot latviešiem pieaugt par daudzu miljonu tautu, kas citādi Daugavas krastu zemēs tās pietiekamās auglības dēļ būtu bijis iespējams.
Jau tūdaļ pēc pirmo novadu un valstu kristīšanas, kas reizē arī jau bija pakļaušana svešām varām, sākās zemes iedzīvotāju nemieri un dumpji pret atnācējiem apspiedējiem. Atkal šoreiz nepieminot lībiešus, jāpiezīmē Kokneses ķēniņa Vescekas sacelšanās 1208., Iduma vecākā Rūsiņa pretošanās 1212 gadā kā pirmie mēģinājumi atbrīvoties no uzspiestajām draudzības un jaunās mācības saitēm, kas latviešiem bija atnesušas tikai ļaunu. Taču pārējie novadi dumpiniekiem nesteidzas palīgā, tālab sacelšanās mēģinājumi sabrūk: Vesceka aizbēg uz Pliskavu, bet Rūsiņš krīt. Ar viņiem arī izbeidzas šo novadu tālākā pretošanās. Daudzus nemierus un sacelšanās rīko pakļautie kurši un zemgalieši. Ievērojamākā no tām ir kuršu sacelšanās, pēc kuras tie 1260. gada 13. jūlijā pie Durbes galīgi iznīcina ordeņa bruņotos spēkus, pēc kam tie veselus septiņus gadus ir brīvi. Visilgāk cīņu turpina zemgaļi — līdz 1290. gadam, tad apklūst arī tie, jo ļaudis apkauti, zeme drupās un nav ne cīnītāju, māju, no kurienes tiem nākt.
Kundzība, valdīšana un tiesa, tāpat arī baznīca bija nākusi svešo, no Vakareiropas dēkaiņu vidus, galvenokārt vācu bruņniecības rokās. Īstenībā gan visu latviešu zemju virskungs paliek pāvēsts, nodibinot šeit garīgu, tā saukto svētās jaunavas Marijas valsti, taču lai sev gutu lielāku varu, pāvestu vasalis Rīgas bīskaps, vēlāk archibīskaps reizē top arī par vācu ķeizara apakšnieku, šo abu varas nesēju vidū kļūstot gandrīz neatkarīgs. Pēc tā laika saimnieciskās un politiskās kārtibas. Rīgas bīskaps savukārt iegūtās zemes izdalīja savam ierocim — zobenbrāļu ordenim un novadu bīskapiem. Attīstijās ļoti sarežģīta, daudzpakāpju pārvaldības iekārta, kas ar katru gadu no apspiestajiem prasija lielākas nodevu nastas, noplicinot iedzīvotājus saimnieciskā ziņā un pamazām arī ierobežojot tos viņu tiesībās.
Bet reizē ar zemes un iedzīvotāju pakļaušanu, sākās arī to nemitīgā pretošanās nelūgtajai svešo varai, kas nemitējās tik ilgi, kamēr kā zeme, tā tiesības atkal neatgriezās šīs zemes pirmiedzīvotāju latviešu pašu rokās. Cīņas bija ilgas, grūtas un neatlaidīgas, laikmetiem pat bezcerīgas, taču ja arī tām nebūtu bijis citas nozīmes, tad neapšaubami uzturēja dzīvu pašu brīvības dziņu un domu.
Daudzajos karos, kas pēc tam bieži izpostijuši zemi, lielā daļa liecību par šīm sacelšanām gājusi bojā, bet arī uzglabājušās liecina par nemitīgo cenšanos uzlabot tautas stāvokli, tās zemes un tiesību atgūšanas, kas reizē, kaut arī bez tādas apzinīgas rīcības paskaidrošanas, ir cīņas par valsti. Šīs cīņas pret apspiedējiem nav mitējušās gandrīz nekad, atskaitot laikmetus pēc lielajiem kariem, kad iedzīvotāji bija pagalam izkauti.
Visvairāk ziņu par latviešu zemnieku nemieriem uzglabājies Vidzemē. Liekas, ka še arī izveidojušies vēlākā laika kareiviskākie latviešu ļaudis. Dumpju starplaikos notiek arī zemnieku pasīvā pretošanās — atkrišana no kristīgās ticības, vēlāk pāriešana hernhutismā un pareizticībā. Citi zemnieki meklē savu taisnību un tiesības neatlaidīgi līdz valdītājam ķēniņam. Viss tas jo gaiši liecina par latviešu zemnieku, kuri viņu kungiem bija tikai nevāci vai ļaudis, modro garu. Tas arī bija galvenais brīvības dzinuļa barotājs un uzturētājs ilgajos nebrīvības un dzimts- būšanas gadusimteņos, kā rodoties iespējai, visubei- dzot tauta sacēlās kā viens vīrs, lai sava vadoņa aicināta atgūtu to, ko tā tik rūgti bija zaudējusi un pēc kā nemitīgi bija cīnijusies.
Latviešu zemnieku nemierus nākas aplūkot pa apgabaliem un kundzības laikmetiem. Šā raksta tālākais nolūks ir pieminēt galvenos Vidzemes nemierus, kas norisinājušies pēc apgabala tagadējas robežās pilnīgas pakļaušanas kristietībai līdz 1905. gadam. Šie pēdējie nemieri jau ir tik plaši, ka paši par sevi dod vielu ļoti plašam pētijumam un apcerējumam, kā arī tuvās pagātnes labad vēl jo dzīvi atmiņā.

Zemes iekarotāji un apspiedēji, dzimtbūšanas izveidošanās.

A. Francis

Mūsu zemnieku senās un līdzšinējās cīņas

Vidzeme pirmā krita iekarotāju rokās. Tas nenozīmē, ka šo novadu vīri būtu mazdūšīgāki karotāji. Taču tie saskarsmē ar kaimiņu krievu un igauņu novadiem bija stipri noasiņojuši, no pirmajiem jau iepazinušies arī ar kristīgo ticību, un visbeidzot, šajā virzienā uz Polocku un Pliskavu vērsās arī pirmā atbraucēju ekspedicija. Visi šie apstākļi kopā, īpaši, kad ar zemgaļu ķēniņa Vestarta atbalstu Rīgas bīskapam bija izdevies pakļaut Daugavas un Gaujmalas lībiešus un sakaut leišus, pamudināja Vidzemes valstis, spēcīgus sabiedrotos meklējot, ar labu pieslieties Rīgas bīskapijai. Pirmie atkrīt Latgales valsts An- tinas un Tālavas valsts Iduma novadi, vēlāk arī pati Tālava piegriezās Romas katoļu ticībai. Pirmos gadus pēc kristīšanās šie novadi maksā baznīcai desmito tiesu, citādi paliekot šķietami patstāvīgi, un tikai pēc šo zemju valdnieku nāves, vai tām kļūstot vājākām, bīskaps piesavinas tās savā īpašumā un izdala ar savu varas nesēju ordeni, paturot sev divas trešās daļas. Tas notiek, kad Visvaldis, zaudējis cīņu ar bīskapu, Varidots kritis kaujās ar igauņiem, Rūsiņš dumpī un Tālavu pārņēmuši Tālivalda mantinieki. Nu bijušo valstu vietā ir tikai Svētās Jaunavas Marijas zemes bīskapa un ordeņa pavalstis, kuru iedzīvotājiem savu jauno novadu kungu, kuri visbiežāk bija svešie krustakarotāju ordeņa brāļi un tikai retumis senākie novadnieki, vadībā bija jācīnās pret vēl nekristīto latviešu cilšu valstīm. Desmitā tiesa un kara klaušas ir pirmās nastas iekarotāju labā, bet tā kā tās bija jāpilda arī brīvajās valstīs, tad, iekams iekarotāji neuzveļ smagākus spaidus, vai arī nenodara tiešas pārestības, sacelšanās vēl nenotiek. No tām jaunie zemes kungi, iekams nav vēl iekarotas visas latviešu zemes un tajās uzceltas stipras pilis, arī izvairas. Tikai ar XIV gadsimtu, kad apklusa ieroču cilāšana latviešu zemju robežās, kā arī saceltas daudzas stipras pilis blakus agrākajām latviešu novadu pilīm, sākas iedzīvotāju smagāka izsūkšana. Kā archibīskapa, tā viņa vasaļu greznība pieaug, izdevumi vairojas, kāpēc pieaug arī nodokļu sanesēju, pakļauto.iedzīvotāju nastas. To aprāda soda mēri, kādus piespriež atsevišķos laikmetos: kamēr sākumā zeme ir bagāta, spēkā naudassodi, vēlāk, kad tā noplicināta, samaksu naudā atvieto miesassods. Iestājoties neražas gadiem, ļaudis krīt parādos un nonāk kungu atkarībā. Maz pamazām attīstas dzimtsbūša- na, zemnieki tiek piesaistīti pie zemes, reizē ar to kļūstot līdz ar zemi par dzimtskunga piederumu. Jau XIV gadsimta beigās parādība, ka parādnieks kļuvis sava parāda devēja drellis, nav nekāds retums, bet galīgi zemniekus par dzimtscilvēkiem pēc simts gadiem Rīgas bīskapijā padara 1494. gada nolīgums.
Dzimtsbūšanas izveidošanās laikmets ievada nepārtrauktu cīņu. Tā bija patvarība ar ko iekarotāji sev piesaistija līdz tam brīvos zemes iedzīvotājus zemniekus. Zemnieki paši to nekad neatzina. Kā lielo nodevu, tā tiesību ierobežošanas dēļ šajā laikā jau sākās pirmie Vidzemes zemnieku nemieri, kā patstāvīgs pretestības uzliesmojums, citkārt atkal kā citu tālāku nemieru atbalss.
Jau ap 1420. gadu Vidzemē uzliesmo zemnieku nemieri, par kuriem gan uzglabājies pārāk maz liecību, taču jādomā, ka tos izsauca jaunā stāvokļa rašanās. Kopš gadsimta sākuma aizbēgušos zemniekus varēja atprasīt un tos pieturētājam vajadzēja izdot.
1424. gada lantāgā nolemj zemniekus par parādiem aizturēt. Pie tam jāpiezīmē, ka parādos nonāca taisni turīgākā latviešu daļa, proti saimnieki.
Zemi posta sirotāji un mēris, kas nāk pa to pēdām. Nemieri atkartojās, tikai par tiem saglabājies maz ziņu. Taču gaidītā atvieglojuma vietā tie slogu tikai pavairo.
Ar 1500. gadiem Baltijas zemēm sākās jauni posta laiki, jo to pārsiro krievu caru krievu un tataru karapulki, laupīdami, dedzinādami, apkaudami un aizvezdami verdzībā. XVI gadsimta sākumā ordeņa mestram Platenbergam, kura karaspēkā ļoti daudz latviešu, izdodas gan krievu briesmas uz kādu laiku atvairīt, bet pēc tam pats 1507. gadā noliedz zemniekiem ieroču turēšanu. Acīmredzot, apbruņotie latvieši un igauņi, atgriezdamies no karagaitām, tos dažkārt būs pacēlusi pret zemes kungiem. So noliegumu vēl paplašina 1543. gadā, aizliedzot zemniekiem bez kunga ziņas turēt jebkādu ieroci.
Bet aizliegumi maz līdz. Gan zemniekiem nav šaujamo ieroču, taču nemieru reizēs tie iesien galiski izkaptis kātos, apbruņojas tuteņiem un cirvjiem, un ielaužās kungu pilīs, kad no tām atkāpušies krievu sirotāju pulki. 1558. gadā sācies Livonijas karš, ko rīko krievu cars Jānis Briesmīgais, divdesmit četrus gadus ilgi posta zemi. Pa šo laiku zemnieki mēģina nokratīt svešo jūgu, un puslīdz vienā laikā notiek atsevišķas sacelšanās visā Baltijā. 1561. gadā Svētās Jaunavas Marijas valsts sadrūp, pie kam no latviešu zemēm, kas uz dienvidiem no Daugavas, nodibinās Kurzemes hercogiste, kā apvienotās Polijas - Lietavas valsts vasaļvalsts, bet no zemēm uz ziemeļiem Pārdaugavas hercogiste. Par pirmās hercogu kļūst pēdējais mestrs G. Ketlers, bet otrai par hetmani un administratoru nāk leišu augstmanis J. H. Chodke- vičs, bet hercoga titulu patura apvienotās valsts ķēniņš. Protams, ar to vien nekāda labklājība vidzemniekiem neatnāca, tāpat arī karš turpinājās ilgu laiku. Tādēļ arī zemnieku stāvoklis kļūst arvienu grūtāks un tie paši mēģina atgūt varu. Vienīgi tā var izskaidrot 1577. gada 8. augustā no Valmieras sūtīto kņaza A. Poļubenska vēstuli, kas, starp citu, vēsta par izmisuma pilno stāvokli, kādā muižniecība atrodas izpostītajās pilīs bez pārtikas un karaspēka, un atzīstas, ka nelīdzētu arī tas, jo varētu notikt «tāpat kā Cēsīs, saņems un sagūstīs mūs, jo vecajās Cēsīs zemnieki ar trepju palīdzību ieņēma pili un tur apmetās, tāpat ka viņi to darija citās pilīs, Ludzā, Rēzeknē un Viļakā, par ko tie paši nodevēji rakstijuši, ka tās ieņēmuši». Reizēm šī pretdarbība notiek, pa- dzenot krievu sirotājus, reizēm pret vietējo muižniecību un vispār visu svešo, jo zemnieki apsit svešos karavīrus, kur vien tos atrod, nelūkojoties, kādai valstij viņi klausa. Tikai 1582. gadā zemē, kas nu galīgi nopostīta, iestājas miers un tā paliek līgumslēdzēja Sigismunda II Augusta pēcteča, ķēniņa Stefana Batorija rokās.
Zemes pirmie iekarotāji atdeva savu vietu citiem. Katoļu ticību sāka nomainīt Lutera ticība. Taču tā zemniekiem neatnesa labumu. Kamēr katoļi bija apmierinājušies ar nodevu ievākšanu baznīcai, luterisms izvērtās par divkāršu spaidu: pirmkārt, Dieva vārdu padarija par varu, ar ko piespiest zemniekus paklausīt muižniecībai, un, otrkārt, tas ielauzās latviešu pasaules uzskatā un dzīves tikumībā un ziņā.
Bet latviešu cīņa ar pirmajiem iebrucējiem un krusta atnesējiem uzglabājās paaudžu paaudzēs, radot teiku par spēkoni Lāčplēsi, kurš drošsirdīgs dodas cīņā ar Melno Bruņinieku un nerimsies, iekams to no stāvā Daugavas krasta nebūs iesviedis visudzi- ļākā atvarā.
Tautas paredzējums piepildijās. Pa Daugavu svešzemnieki iespiedās mūsu zemē, pie Daugavas 1919. gadā sakauti tie atkāpās, pa Daugavu tie šķīrās, aizbraukdami kuģos uz savu zemi atpakaļ.

Pārdaugavas hercogiste un nebijušie poļu laiki.

Pie mums vēstures nezinātāji, un nevien tie, bet pat skolas grāmatas, runā par poļu laikmetu vai virskundzību Vidzemē. Te jānorāda, ka minētās valodas dibinās uz, vismaz juridisku, stāvokļa neapzināšanu. Kā jau rakstot par Svētās Jaunavas Marijas valsts sabrukšanu tika atzīmēts, zemes uz ziemeļiem no Daugavas sastādija tā saukto Pārdaugavas (jo šo zemju jaunie kungi atradās otrpus tās) hercogisti, kas kļūst padota Lietavai ar kopēju galvu — ķēniņu. Bet kopš 1386. gada Lietuvas ķēniņa Jagaiļa apprecēšanās ar Polijas ķēniņieni Jadvigu, Lietuvai un Polijai bija kopīgs valdnieks, un tās pēc 1569. gada Ļub- ļinas vienošanās kopīgi saucās par Republiku. Bet arī pēc tam ne Lietuva kļuva par Polijas daļu, ne arī Pārdaugava par Lietuvas sastāvdaļu, paliekot abu valstu pārvaldīšanā. Protams, šis tiesiskais stāvoklis neatviegloja patiesos apstākļus, kas tapa vēl grūtāki. Muižniecība padodoties, sev bija izkaulējusi nevien vecās, bet prata iemantot arī jaunas tiesības. Izpostītās muižas atjaunojot auga klaušas. Zemē sāka kā sēnes augt gar ceļmalām krogi. Poļu galminieks A. Guagvini 1578. gadā vēl raksta «Krogu šai zemē ir ļoti maz vai pavisam nav». Taču jau pusgadsimteni vēlāk, zviedru laikiem sākoties, ir bez skaita. Šie krogi tad nu paceļas viens pēc otra skolu un baznīcu vietā, ko vajadzēja pēc 1566. gdda Grodņas izlīguma starp garīdzniekiem un ķēniņu celt nevien garīdznieku sagatavošanai, bet arī zemnieku mācīšanai.
Jā, pat mērs, kā to vēsta Rīgas pilsētas sindiks D. Hilchens, šajā laikā ir apbrīnojams: lielāks, kad ar to zemnieks kungam nober nodevas un mazāks, kad zemnieks iet aizņemties.
Šis laikmets arī ilgi neturpinājās.
Izpostītā zeme nemaz nepaguva atspirgt, kad sākās šīs sauktās poļu un leišu Republikas karš ar Zviedriju 1598. gadā, kas drīzi pārsviedās arī uz Vidzemi, izpostot to, kas jau bija atzēlis. 1600. gadā Vidzeme jau krīt zviedru rokās, bet karš tajā vēl turpinās ar mainīgām sekmēm līdz 1629. gadam, kad slēdzot pamieru Pārdaugavas zemes sadala divi daļās: to, kas pieslejas Baltijas jūrai, iegūst zviedri, bet otra, austrumu puse paliek pie Republikas. No šā laika sākās Vidzemes un Latgales atsvešināšanās, kas radi ja zināmu plaisu abu valsts apgabalu starpa, kaut agrāk tie bija vienas latviešu cilts apdzīvoti un piederēja tām pašām Latgales un Tālavas valstīm.
Šie tā sauktie poļu laiki Vidzemē ir īsi un pastāv no nepārtrauktiem kariem. Pēc zviedru valdīšanas sākuma rodas kādus simts gadus ilgs miera laiks. Izpostītā un apspiestā zeme kaut cik šajā laikā dabū atvilkt elpu, tāpēc arī tas iegūst tautas apziņā it kā sevišķu gaišumu. Taču tas ir mānīgs, jo zemnieku, tas ir — pašas tautas stāvoklis nemainas.

Protestantu ķēniņi, vai daudzinātie labie zviedru laiki.

Laikam gan galvenais iemesls, kāpēc Vidzeme ilgi nepalika pie Republikas, bija ķēniņa Stefana Ba- torija 1583. gada deklaracija par Livonijas zemnieku stāvokļa uzlabošanu. Protams, pārmaiņas nesākās viss no zemnieku apstākļu pārmaiņām, bet gan daudzas muižas mainija īpašniekus. Tāpēc arī no samērā īsajiem sakariem ar Lietuvu un Poliju, Vidzemē radās poļu muižniecība, kas vēlāk samērā ātri pārvācojās. Bet kā šīs akcijas tiešās sekas, kad neizdevās panākt savu pie ķēniņa Stefana Batorija, bija muižniecības skatu pievēršanās Zviedrijai, kuras ķēniņš Kārlis IX iesāk un viņa dēls Gustavs II Ādolfs pabeidz Vidzemes iekarošanu. Muižnieku tiesības gan netiek sašaurinātas, taču nu vēl vairāk muižas maina savus kungus, jo zviedru nolūks ir te pēc iespējas stipri iesakņoties un gūt lielākus ienākumus. Tā paša iemesla dēļ zviedri it kā sekmē zemnieku labklājības uzzelšanu. Taču tā nav nekāda sentimentālā gādība par zemniecību, bet apzinīga rīcība, lai tādējādi no tās iegūtu, pēc iespējas, vairāk, jo no turīga vienmēr var kaut ko vēl izspiest, bet no nabaga nekā.
Un tā, kaut gan pašā Zviedrijā dzimtsbūšana nepastāvēja, tā paliek Vidzemē neskārta arī šajos labajos laikos.
Zviedru ķēniņi pastāvīgi karo, kālab prasa lielas nodevas. Lai tās spētu samaksāt, kā arī lai paši iedzīvotos turībā, muižnieki izlietā visas iespējas zemnieku noplicināšanai. Nepiedzīvoti plaši uzplaukst krodzniecība, kur muižas pārdod zemniekiem pašu ražoto alu un degvīnu. Vai kāds brīnums, ka jau 1639. gadā, tikko Vidzemei tuvojas vācu spēki, jo patreiz Zviedrija karo ar Vāciju, par to padzirduši Dau- gavmalas zemnieki saceļas pret saviem apspiedējiem muižniekiem un posta to īpašumus. Par šo nemieru likvidēšanu tā laika Zviedrijas ķēniņienei Kristīnei ziņo šādi: «Dumpīgie zemnieki, kas Botas nemieru laikā izlaupija savu kungu muižas un ar ienaidnieku slepeni sazinājušies, ir sodīti, pa daļai ar nāves sodu, pa daļai ar rīkstēm.»
Rīkstes ir zviedru kundzības simbols. Rīkstes zemniekam draudēja darbā, rīkstes baznīcā. Bez šaubām, zviedru laikiem, kad pretim katrai baznīcai uzcēla baznīckrogu un kad baznīcas priekšās ierīkoja kaunu stabus zemnieku kaušanai, arī radās pārdomu radītais sakāmvārds: muļķis pat baznīcā dabū pērienu, gudrais ne krogū nedabūn.
Un tā kā kara gadi bija atstājuši zemnieku rokās ieročus 1643. gadā nāk jauns noliegums — zemniekiem turēt šaujamos ieročus. Zviedri paredz, ka zemnieki savus ieročus var griezt pret priekšniecību. Zemnieki, ieguvuši ieročus, aizejot mežos, sapulcējoties bandās un uzbrūkot muižām. Viņu patvērumam izdevīga izrādās Latgales pierobeža, kūr vēl palikuši ļoti lieli meži. No šejienes viņu uzbrukumi Vidzemei pieminēti 1639., tāpat vēlāk 1668. gadā, kad sūdzas Alūksnes, Gulbenes, Lizuma, Ērgļu, Cesvaines, Bērzaunes, Piebalgas, Nītaures, Suntažu, Aizkraukles, Lielvārdes u. c. muižu īpašnieki par lielu bandu uzbrukumiem. Par to runā arī 1675. gadā. Raksturīgi, ka ikreizi pieminēta zemnieku aizvilināšana uzbrucējam līdzi, tā tad tie aizkāruši ne zemnieku, bet vienīgi kungu mantu. Liekas, ka uz šo laikmetu attiecas teika par varoni Kurmi, kurš pārstāvējis tautas tiesības, ierodoties sodīt tos muižniekus, kuri pret saviem zemniekiem izturējušies cietsirdīgi. Tautas mute te, acīmredzot, uzglabājusi dzīvas atmiņas par kādu zemnieku dumpja vadoni.
Kā redzams, pēc minētām vietām, 1639., bet īpaši 1667. gada nemieri aptvēruši vai pusi Vidzemes. Tie tad arī nevarēja būt neorganizēta laupītāju kle- jošana pēc mantas, bet gan apspiestu zemnieku cīņa pēc savas zemes un taisnības, ko gan tiem vājās organizācijas un lielās pretestības dēļ neizdevās panākt.
Ja arī atrodamas ziņas, ka daži brīvi zemnieki, kādi vēl līdz tam Vidzemē patvērušies, ieguvuši bagātību, tā ka pat varējuši aizdot naudu zviedru ķēniņam karu vešanai, tad tās tomēr sava niecīgā skaita dēļ pelna tikai izņēmumu ievērību. Turpat blakus citi brīvnieki visu mūžu grūti cīnās, lai tikai paturētu savas vēl atlikušās tiesības un pamazām viens pēc otra pazūd dzimtsļaužu masā.
Gadusimteņa beigās iestājas vairāki neražas gadi, kam seko bads un zemnieku jauni nemieri. Sakaru trūkuma dēļ tie atkal uzliesmo šur un tur, katrā vietā savā reizē, pēc 1695. gada. Un kā nē: neraugoties uz neražu, Kārlis XI bada gados liek izvest Vidzemes labību uz Zviedriju, kas nevarēja palikt zemniekiem nezināms, jo viņi paši šo labību taču aizveda. Valsts zemniekiem tas kaitēja vairāk, tāpēc šie nemieri galvenokārt arī norisinās valsts muižās.
Bada gadi pāriet, bet nemieri nenorimst. Notiek uzbrukumi muižniekiem un valsts muižu rentniekiem, kurus nogalina. Vainīgos moka ar degošām knieblēm un sarausta uz rata.
Te nu labi atklājas zviedru valdības izsūkšanas politika — tā izmantoja kā muižniekus, tā zemniekus. Līdz ziemeļu kara sākumam tie arī neapstājas. Vēl 1700. gadā generalgubernatora Dālberga uzsaukums vēsta par zemnieku neuzticību Zviedrijas ķēniņam.
Taču ziemeļu karam sākoties, zviedriem, karaspēka trūkuma dēļ, jāapbruņo latviešu zemnieki, no tiem radot Vidzemes strēlnieku bataljonus, skaitā sešus, ar sešām rotām katrā, ko sapulcina un apmāca Alūksnē. Bet jau drīzi pēc 1702. gada 18. jūlija Omuļ- muižas kaujas, kurā krievu karaspēka komandieris Šeremetjevs sakauj zviedru spēkus, latviešu bataljoniem tajā laikā sargājot austrumu robežas, sākas latviešu bataljonu karavīru masu dezertēšana ar visiem ieročiem. Divu dienu laikā Cēsu bataljonu pamet 200 vīru. tajā paliek tikai kādi 80, citos bataljonos notiek līdzīgas parādības. Arī vēlākos gados, kad krievu un zviedru armiju galvenās cīņas norisinās citur, latviešu dezertēšana turpinās. Latvieši gan neseko Patkula vācu muižnieku sazvērestībai un necīnās par zviedru virskundzības apmaiņu pret krievu — tie cīnās paši par savu brīvību, iznīcinādami katru sastapto, kas nav viņu pašu ļaužu. Tie piedalās zemnieku nemieros, tādējādi traucējot zviedru valsts aizsardzību. Ar šiem nemierniekiem bija grūti tikt galā, jo viņu rindās bija daudz labi apbruņotu vīru un valdībai savi ieroči bija jāvērš pret ārējo ienaidnieku. Nemieri izbeidzās paši, kad krievu cara karaspēks zemi bija galīgi izpostijis, tā ka tanī nebija palicis ne iedzīvotāju, kuri varētu, ne kungu, pret kuriem varētu sacelties.
Kad 1710. gada 4. jūlijā, Rīga, kā pēdējā pilsēta Vidzemē, padevās krieviem, nonāca Krievijas pārvaldīšanā un pēc Nīštates miera 1721. gadā palika krievu rokās divus gadusimteņus.
Atskaitot negaro Kārļa XI valdīšanas reformu laiku, kurā tās nemaz nepaspēja zemnieku sasniegt, vai arī — ja sasniedza, tad pārvērtušās par līdzekli zemnieka vēl ciešākai pakļaušanai ķēniņam vai muižkungam, kādam nolūkam nu jau pilnīgi kalpoja pat baznīca, latviešu zemnieku, kurus arvien dēvēja par nevāciem, stāvoklis nebija uzlabojies. Pat tur, kur likums bija viņu pusē, zemnieki nevarēja to izmantot savā labā, vācu muižnieku starpniecības dēļ. Tautas ķermenī latviešu zemnieks zaudēja ļoti maz, un dēļ arī ar šo valdnieku maiņu, atskaitot ļoti smagās kara cirstās brūces. Apskata tagad šo laiku, nav ko slavēt valdnieku labos nodomus, ja tie palikuši nepiepildīti, jauki sacerējumi kroņa rakstu krātuvēs.
Mainijās tikai muižnieku mērojamie ceļi savu priekšrocību aizstāvēšanai un paplašināšanai, pašu īsto zemes apdzīvotāju dzīves kārtība palika vecā, atskaitot gadijumus, kad to centās padarīt vēl smagāku.

Logs uz Eiropu, kas neielaida svaigu gaisu.

Tadi izauguši latvju zemnieku - cīnītāju pēcnācēji. Lielā mazpulku skate septembra sākumā.
Krievu cars Pēteris Lielais ar Baltijas zemju iekarošanu vispirms gribēja iegūt savai lielajai valstij pie Baltijas jūras labas ostas, lai pa tām ar Va- kareiropu nodibinātu sakarus un no turienes Krievijā ieplūstu jauns dzīves ierosinātājs un cēlājs gars. Ja tas viņam arī izdevās attiecībā pret saimnieciskiem un politiskiem nolūkiem, tad gandrīz nemaz nē
garīgā ziņā. Šo Baltijas logu smagi nosedza tās muižniecība, kuras pārstāvis Patkuls palika par agrākās valdības nodevēju, ne jau to mērķu dēļ, ko mācītāji sludināja no baznīcu kancelēm. Tāpat arī uz priekšu muižniecība centās paturēt visas agrākās tiesības, kam bija tikai viens — šīs zemes bagātību vairošanas nolūks, kā arī centās tās vēl pastiprināt.
Jau 1711. gadā zemnieki zaudē sūdzēšanās tiesības un nonāk pilnīgā kungu patvaļā. Muižnieki sāk zemniekus uzskatīt ne vairs kā ar zemi saistītus dzimtscilvēkus, bet kā pilnīgu privātu īpašumu līdz ar visu, kas zemniekiem pieder. Šāds ieskats turpinājās, gan bez likuma apstiprinājuma, ilgu laiku.
Ilgāku laiku nenomanam nekādu latviešu zemnieku kustību Vidzemē. Tas bija, kamēr zeme atpūtās no briesmīgā kara un mēra postijumiem. Taču šo atpūtu baudija gandrīz vai vienīgi zemes kungi. Zemnieki vismaz praktiski bija pilnīgi beztiesiski, atkrita pat agrāk reti iespējamā sūdzēšanās ķēniņam. Tikai retumis krievu pārvalde iejaucās muižnieku un zemnieku attiecībās. Tikai 1765. gadā landtāgs it kā nedaudz atvieglo zemnieku stāvokli, īpaši atļaujot sūdzēties bruģu tiesā, bet gan tikai mutes vārdiem. Tas bija viss.
Bet laiks pa tam bija traucies uz priekšu. Latviešu skaits divās paaudzēs atkal pieaudzis. Visā pasaulē radušies jauni uzskati par cilvēku un viņa tiesībām. Vienīgi Vidzemē un citās Baltijas zemēs tos nemānijā. Logs bija cieti.

Apgaismotā ķeizariene rada Vidzemes nemierīgāko laikmetu.

1762. gadā pēc tikai gadu valdijušā Pāvila I Krievijas tronī nosēstas Katrīna II Lielā. Vispār, XVIII gadusimtenis Krievijā ir ķeizarieņu laikmets, jo tad valda no 1725.—1727. gadam Katrīna I, no 1730.—1740. gadam Anna, no 1741.—161. Elizabete. Protams, valdīt tik lielu un reizē ļoti raiba satura valsti sievietēm nākas grūti, galvenā loma atrodas viņu favoritu rokās. Muižniecībai visa vaļa nevien pašā Krievijā, vēl jo vairāk no jauna Krievijas iegūtajos novados.
Katrīna II bija sevišķi slavena kā sava laika lielāko ideju uzklausītāja, kāpēc tā sarakstijās pat ar Francijas apgaismības ideologiem un literātiem. Tas viņu nemaz nekavēja muižniekus atbalstīt to privilēģijās un zemniekiem uzvelt arvien jaunas nastas. Bez nodevām muižām, tiem bija jāsāk tieši maksāt zināmās nodevas, tā sauktā galvas nauda, arī valstij.
Zemniecība jau ir galīgi noplicināta. Patvaļā bez uzraudzības palikušā muižniecība ir darijusi visu, ko spējusi, lai tai atņemtu pēdējo. Tāpēc arī ar 1770. gadu sākās vesela virkne vietēju nemieru, kuru iemesls pa lielākai daļai — ir bads. Plašāki tie izvēršas 1771. gadā Alūksnes, bet 1776. gadā Cēsu novadā. Badu šoreiz izsauca ne neraža, bet labības pārstrādāšana degvīnā, ko sāka ražot muižas ienākumu pacelšanai ne tik vietējam patēriņam vien, bet arī izvešanai uz Iekškrieviju.
1779. gadā par neciešamām klaušām sūdzas vairāki Ļaudonas zemnieki.
Valsts ienākumu vairošanai, 1783. gada 3. maijā Krievijas valdība publicē rīkojumu par galvas naudas ievešanu. Galvas naudas iekasēšanu no zemniekiem uzdeva muižām, 70 kapeikas par katru dvēseli, naudu kungi iemaksāja valsts ienākumos.
Vidzemes zemnieki šo aprēķināšanas veidu ne- bij pareizi izpratuši: 12. aprilī 1784. g. izdeva jaunu patentu vācu, latviešu un igauņu valodās ar sīkiem paskaidrojumiem aprēķināšanas kārtībā. Tomēr tas stāvokli negrozija. Zemnieki jauno nodokli saprata tā: ja viņi paši tieši pagūs samaksāt savu galvas naudu, viņi kļūs kroņa ļaudis, brīvi no muižu klaušām. Zemnieki vāca naudu un mēģināja samaksas izdarīt valsts iestādēm, apejot muižas. Kad tas neizdevās, sākās taisnības meklēšana Rīgā pie ģenerālgubernatora.
Tā arī nemieriem nebija atklātu sadursmju rakstura. Tomēr veselu rindu latviešu sagaidija bargi miesas sodi par likuma pārkāpšanu un nepaklausību. Jau jūnijā 1784. g. sākās aresti un tiesas izmeklēšana. Kustība Vidzemes latviešu daļā aptvēra plašu apgabalu gar Daugavu no Rīgas līdz Kalsnavai, Koknesei, tad caur Raunu, Cēsīm, Dikļiem līdz Rūjienai un Smiltenei. Zemnieki domāja, ka samaksādami galvas naudu, viņi kļūs kroņa ļaudis. Muižas pūlējās šīs iedomas izklīdināt sākumā ar labu, bet tad ieradās tiesa un karaspēks. Muižas uzdotos zemniekus arestēja un pēc tam pēra pie baznīcas pēc dievvārdiem vairākas svētdienas no vietas, ik svētdienas pie cita novada baznīcas, lai to redzētu vairāk ļaužu. Lielākie bija Rūjienas lielās muižas nemieri, ko apspiest ar karaspēku ieradās Vidzemes ģenerālgubernators Brauns. Rūjienas nemierniekus vada Rikānu Juris. Viņu līdz ar citiem nemierniekiem bargi soda.
Stukmaņu nemiernieki devās uz Rīgu pie gubernatora, kur nostāvēja veselu dienu uz ceļiem pretī pils logiem, kamēr pils sulainis viņus izprāšņāja un paziņoja gubernatoram. Tas lika viņus arestēt un sūtīt atpakaļ sodīšanai. Spriedumi bija sevišķi bargi: pirmā instancē, piem., stukmanieti Jēkabu Plupiņu sodi ja ar nāvi. Tomēr Vidzemes virspilstiesa gandrīz visus bargos sodus mīkstināja. No Stukmaņu novada sodīti 5, to starpā arī jau minētais Plupiņu Jēkabs, Aizkraukles novada — 5, Bērzones nov. — 3, no Raunas — 1, Rūjienas — 7, to starpā Rikānu Juris.
Galvas naudas nemieru īstais iemesls gan bija ļoti kļūdainā valoda, kādā šo likumu izsludināja zemniekiem un kas ļāva to pārprast, bet ar tiem iesākās gara nemieru virkne, kas nobeidzās tikai ar pilnīgu tautas brīvības un neatkarības atgūšanu. Izkaltušajā zemē bija iekritusi jauna nemieru dzirkstele un tur iesākusi jo dziļi kvēlot. Šie nemieri bija ierosinājums nemieriem citās Krievijas valsts malās un mudinājums reformu sagādāšanai. Nemieri no jauna uzliesmo 1787. gadā ar tādu spēku, ka par tiem ģenerālgubernators ķeizarienei ziņo: «Sacelšanās ir tik vispārīga, ka nezinu nevienas muižas, kurā nebūtu nemieru.» Apstākļus noskaidrot no galvas pilsētas izbrauc divi senatori, kuri atrod, ka muižnieki nav ievērojuši 1765. gada landtāga lēmumus par zemnieku stāvokļa atvieglošanu, bet paši nemieri ir jāapspiež karaspēkam. Vēl nemieri atjaunojās 1797. gadā, no 1796. gada valdot Pāvilam I un galvas naudas paaugstinot. Pēc tam landtāgā no jauna pārspriež zemnieku stāvokļa atvieglošanas iespēju, meklējot izeju, kas muižām nesagādātu kaut cik jūtamus zaudējumus. Tā redzam, ka ne kāda augstāka žēlastība, bet pašu latviešu cīņas gars ir tas, kas apspiedējiem liek padomāt par viņiem pakļauto ļaužu cilvēciskas dzīves prasībām.
1801. gadā Krievijā sāk valdīt Aleksandrs I. Viņa valdīšana Vidzemē sākās nemieru ēnā, jo tajā 1802. gadā atkal uzliesmo nemieri, apņemdami Zie- meļvidzemi un visplašāk uzliesmodami Kauguros, kur to apspiešanai izsauc 500 vīru lielu karaspēku ar četriem lielgabaliem. 1802. gada novembra sākumā te sapulcējas no apkārtējām draudzēm ap-3000 latviešu vīru prasīt pēc savām tiesībām, jo viens no viņu vadītājiem, Gothards Johansons, lasijis grāmatās par lielo Francijas revoluciju. 10. novembra rītā karaspēks uz sapulcējušamies ļaudīm atklāj artilērijas uguni, pie kam krīt desmit un ievainoti vairāk kā desmit, no kuriem daži vēlāk mirst. Lūk, te viņu saraksts:
Krituši Kaugurmuižas zemnieki: 1) Baiļu Mārcis, 2) Rudeniņu Mārcis, 3) Bričkas Mārcis, 4) Bričkas Pēteris. Smagi ievainoti: 1) Vaguļu Jānis, 2) Ģemes Mārcis, 3) Salasmīļa Mārtiņš, 4) Ērgļu Mārtiņš, 5) Grīsles Mārcis, 6) Jaunzemju Dāvis.
Krituši kocenieši: 1) Mucenieku Jānis, 2) Peņģu Miķelis. Ievainoti: 1) Jožu Pēteris, 2) Mežuļu Miķelis.
Krituši valmiermuižnieki: 1) Liel-Ķiežļu Pēteris, 2) Liel-Ķiežļu Mārcis. Ievainoti: 1) Zābaku Miķelis (no ievainojumiem miris), 2) Liel-Veģu Ansis.
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Liela aizsargu skate Rīga.
Kritis mujānietis: Krumpiņu Mārcis, ievainots cempietis Daļu Jēkabs.
Bez tam starp kritušajiem atrasti divi nepazīstami zemnieki, kas laikam steigušies nemierniekiem palīgā no tālākiem apvidiem. Visi kritušie aprakti kopējā kapā turpat notikuma vietas tuvumā, kamēr no ievainojumiem mirušie guldīti kapsētās.
Daļu nemiernieku apcietina un ar spīdzināšanu izzina nemieru uzmudinātāju vārdus. Par tādiem uzdod Pēteri un Jāni Vīteļus, Gothardu Johansonu un Kārli Bušu, kas atzīti par galveniem nemieru organizatoriem. Viņiem vēlāk Rīgā zemes tiesa piespriež nāves sodu, galvas nocērtot ar zobenu. Šo sodu galma tiesa gan atcēla, un tā vietā sodija ar 30 pāriem rīkšu un izsūtīšanu uz Sibiriju. No notiesātiem atgriezās tēvijā vienīgi Pēteris Vītelis.
Bez minētiem aizturētiem par vainīgiem Kau- guru nemieros atzīti vēl 38 zemnieki. Zemes tiesa 25 no tiem soda ar 217 pāriem rīkšu, nosakot soda mēru no 5—20, pie kam 40 pāri rīkšu pielīdzināmi nāves sodam. Bez šaubām, sodu izpilda publiski, izlietojot gandrīz 1000 rīkstes. Tad Kauguru barons un tiesas kungi sarīko lieliskas dzīrās.
11 dienās 5 zemes tiesas vīri un karavīri Kauguru grāfam izmaksāja 880 dālderus, kas iztaisa 54 zemnieku māju gada nomu. Tiesneša uzturēšana dienā izmaksāja vien 4 dālderus. 25 zemniekus sodot kareivji izdzēra 7 mucas degvīna un 5 mucas alus.
No tiesiskā viedokļa zemes tiesa rīkojusies tā, kā to parasti mēdza praktizēt vācu muižnieki. Kā zināms, ar ķeizara Aleksandra I pavēli spīdzināšana tad jau mūsu zemē bija atcelta un nevienu tiesa nedrīkstēja spīdzināt. Arī ar nāves sodu zemes tiesai nebija tiesību sodīt. Bet kā izrādās, tad šī zemes tiesa latvju zemniekus tiesājusi pavisam pēc citas zemes un valsts likumiem. Proti, pēc Vācijas ķeizara Kārļa 5. 1535. gadā izdotā likuma, kura 127. pants nosaka, ka par nemieriem zemnieki sodāmi ar nāvi, vai arī izraidami.
Šie, kā arī citi nemieri pamudināja krievijas valdību pasteigties ar reformām Baltijas zemēs. Jau 1804. gada 20. februārī Aleksandrs I parakstija jauno likumu par muižnieku un zemnieku attiecībām, kas daudzējādi uzlaboja zemnieku stāvokli, pēdējo gan vēl arvienu piesaistot zemei, taču dodot iespēju taisnību aizstāvēt tiesā. Vēl vairāk kā zemnieki, ar likumu nemierā bija muižnieki, jo likums zemniekiem piešķīra viņu zemes lietāšanas un mantošanas tiesības.
1812. gadā Francijas ķeizars Napoleons uzsāka karagājienu pret Krieviju, ieņemtos novados radot zemnieku kustību. Vidzemi tieši tā skāra maz, taču šīs starptautiskās attiecības pavēra tās muižniecībai acis, mēģināt vēl saglābt glābjamo. To tā arī panāca, ietekmējot Krievijas ķeizaru Aleksandru I 1819. gadā dot Vidzemes zemniekiem brīvību, bet reizē atbrīvojot tos no tiesībām uz zemi, padarot to par muižu un muižnieku kārtas neapstrīdamu īpašumu.
To pašu nelielo brīvību-kustību, sākumā draudzes, tad pamazām apriņķa un guberņas robežās zemnieki saņēma tikai pamazām, reizē redzēdami, ka ir ļauni piekrāpti. Un maldijās tie, kuri domāja, ka zemnieku brīvlaišana viņus pasargās no tālākām zemnieku prasībām un nemieriem.

Putna brīvība, un ko pirmie zemes
iekarotāji gribēja un nespēja paturēt.

Ar brīvlaišanu zemnieki pazaudēja zemi. Agrāko saistību vietā stājās divu pušu neierobežotas lī- gumtiesiskas attiecības, ko zemes kungi sekmīgi izmantoja iespējami lielāku klaušu nolikšanai par zemniekiem lietošanā izrentēto zemi. Bieži vien zemniekus mainija, vai arī izlika no mājām, lai zemnieku zemi pievienotu pastāvošām, vai no tām dibinātu jaunas muižas. Neapskaužams paliek kā saimnieka, tā kalpu liktenis vēl ilgāku laiku.
Un tāpēc jau drīzi, ap 1822. gadu sākās zemnieku rūgšana, jo tie jaunos likumus sev par labu tulkodami, negrib vairs pildīt klaušas, tikai samaksāt iepriekš pēc mājas vērtības apskaitīto renti..
Tāpēc 1823. gada pavasarī gubernators Pauluči izsludina pret nemierniekiem ļoti stingrus noteikumus, kas uzdod tiesām «tādus dumpiniekus un nemiera cēlējus apgādīgi uzmaklēt un ja uzgājuši, viņus bez kavēšanās saņemt un pie savām apriņķa sodu tiesām nodot, kurām pavēlēts viņus cieti un bargi pēc stipras tiesas likumiem nosodit.»
Draudi līdz un nemieri aprimst. Taču te redzam paceļamies tautas balsi, tās tautas, kurai brīvības atņēmēji jau sešus gadsimtus bija pūlējušies atņemt arī zemi, līdz nu to tiešām galīgi bija panākuši.
Klaušas pieauga. Daudzu māju visi darba spējīgie ļaudis visu nedēļu pavadija muižas gaitās. Savu sētu apkopt varēja tikai bērni, nespējīgie vecīši un pa svētdienām. Arī tad vēl daļu no niecīgās ražas vajadzēja atdot kā rentes samaksu muižai. Zeme tapa nabagāka kā jebkad, kad to 1840. gadā piemeklēja neraža.
Šajā gadā sāka klīst Vidzemē baumas, ka dienvidu Krievijā ķeizars dod zemi. Tāpēc 1841. g. pavasarī Rīgā sāka ieplūst zemnieki, kuri griezās guberņas pārvaldē ar lūgumiem, atļaut izceļot uz Krieviju. Ģenerālgubernators sākumā šo parādību uzņēma ļoti mierīgi. Taču pieprasijumu pēc izceļošanas atļaujām sāka ienākt arvien vairāk. Ko zemnieki gribēja un kāpēc tie centās atstāt savas tēvu tēvu mītnes, lai dotos uz tālo Krieviju? Tā bija ieviesies uzskats, ka ķeizars tiem zemi piešķīris jau ap 1830. gadu, bet muižnieki to slēpjot. Šīs aizdomas it kā apstiprināja arī daži Vidzemes mācītāji. Reizē ar to izplatijās arī ziņa, ka Sibirijā zemi var dabūt, tikai jāpieteicas valsts iestādēs. Neskaidras vienīgi bija izceļošanas iespējas, jo guberņas valdē pieteikšanos nepieņēma.
Tiešie baumu cēloņi, kas tik plašos apmēros izsauca vēlēšanos izceļot, — nebija zināmi un vēl mūsu dienās nav noskaidroti. Tiesa gan: notiesātos par dažādiem noziegumiem izsūtija uz Sibiriju, kur tie varēja nodarboties ar zemkopību. Ka šis apstāklis zināmā mērā ierosināja izceļošanas tieksmes, to pierāda gadijumi, kur guberņas valdē ieradās daži zemnieki un ziņoja, ka tie izdarijuši kādu pārkāpumu. Tie cerēja, ka viņus izsūtīs uz Sibiriju un tādā ceļā tie tiks pie sava zemes stūrīša.
Līdz 1841. g. 9. jūlijam zemniekus Rīgā neaizskāra, un tie brīvi apstaigāja valsts iestādes, ar nolūku dabūt atļaujas izceļot uz Krieviju.
Bet kad vēlāk zemnieku bari turpināja pieaugt, žandarmi sāka zemniekus pērt un raidīt atpakaļ uz laukiem.
Tur valodas vēl tikai pieauga. Radās jaunas nevalodas, kas pauda, ka zemi dabūs tie, kuri pāries ķeizara, resp. pareizticībā.
Nemieri pārņem Jaunpiebalgu, Veselavu, Siguldu, Umurgu un īpaši Jaunbebrus rudenī, kartupeļu rakšanas laikā, kālab tos arī pēc krasākās nemieru uzliesmojuma vietas sauc par Bebru kartupeļu nemieriem. Nemieru apspiešanai krievu cara valdība muižniekiem uz Vidzemi atsūta 10.000 kareivju. Nemieri beidzās ar 108 īsto un iedomāto nemieru cēlēju sodīšanu, pie kam 5 nevainīgiem bija jāiet caur 1000 kareivju rīkstēm, bet 13 caur 500 rīkstēm. Vairākus sodāmos šīs sodīšanas veids uz vietas nogalināja, bet daudzus padarija par kropļiem.
Taču nemieri aprimst tikai lēnām, izpauzdamies galvenokārt pasivā pretestībā. Visu posta cēloni saredzēdami muižniecībā un tās atbalstītājā luterānismā, vidzemnieki sāk strauji pāriet pareizticībā, īpaši Vidzemes vidienā un Malienā. Taču drīzi vien izrādās, ka arī ķeizara ticība nekādus augļus nenes, tad šī ticības maiņa apstājas.
Pēc nemieriem, krievu valdība vairāk kā līdz tam sāka ievērot Baltijas lietas. Lai pasteigtos priekšā gaidamajām Krievijas zemniecības reformām, Baltijas muižniecība pati izstrādāja jaunu agrarlikumu un Krievijas ķeizars Nikolajs I 1849. gadā apstiprināja jauno agrarlikumu, kas regulēja klaušas un līdzās klaušu nomai atļāva arī naudas nomu. Taču šī pārmaiņa nenotika vis humānismā vārdā, bet pārveidojušos saimniecisko apstākļu un tirgu spiesta, jo naudas rentes muižām kļuva izdevīgākas. Reizē arī zemnieki dabūja tiesības zemi iegūt īpašumā, ja rodas muižnieki, kuri zemi pārdotu. Ar piecdesmitiem gadiem, ar gruntniecības sākumu tad arī sākās latviešu zemniecības un reizē visas tautas kā saimnieciskās, tā garīgās dzīves spējš uzplaukums, kaut arī paredzētā māju iepirkšana bija ļoti grūta. Pēc tās muižnieku banku radītās sistēmas, mājas iepircējs, aizņemtā kapitala augļus deldēdams tāpat palika mūžīgs muižas parādnieks, kaut arī citādākās saistībās. Klaušu līgumus izbeidz galīgi tikai 1868. gads.
Vēl 1862. gadā Piņķos un 1865. gadā Ādažos notiek vietēja rakstura zemnieku nemieri, tad tie mitas uz ilgāku laiku, līdz 1905. gadam, kad jau pilnīgi jaunos apstākļos un veidā uzliesmoja ar līdz tam nepieredzētu spēku, un jau vadoties pēc noteiktām domām un likumiem, acupriekšā redzot ne tikai saimniecisku, bet arī skaidru politisku mērķi. Bet šīs atšķirības labad 1905. gada nemieri prasa plašu un savdabīgu apskatu. Nedrīkstam aizmirst tikai to, ka arī 1905. gads bija agrarrevolūcija ar skaidri izpaustām latviešu tautas neatkarības tieksmēm. Šo jauno kustību bija sagatavojusi tautas pusgadsim- teni ilgušā politiskā atmoda.
Viens tikai iekarotājiem, kuri patiesībā visus gadus, virsvarām mainoties, palika vieni un tie paši, neizdevās — latviešu zemes iegūšana uz mūžīgiem laikiem. Tikko kā tā likās iegūta uz visiem laikiem, tā pēc dažiem gadu desmitiem sāka izslīdēt no rokām, līdz galīgo triecienu deva tautas atbrīvošanās no svešiem kungiem 1918.—1920. gada brīvības karā.

Atskats pāri gadusimteņiem.

Iepriekšējās rindas dažiem vārdiem pieminējušas veselu virkni Vidzemes iekaroto un apspiesto zemnieku nemieru. Svešniekiem tie var dot vaļu ieskatam un spriedumam, ka latvieši ir pagalam nepaklausīga un dumpīga tauta. Bet latvietim pašam tā ir slavena sentēvu vēsture. Kā to raksturo prof. R. Vippers, «zemnieki dzimtbūšanu nekad neatzina .. . tā ir pastāvīgs, nepārtraukts karš.» Dzimtbūšana gan atņēma latvietim viņa zemi un cilvēka tiesības, bet latvietis nekad neaizmirsa tās sev atprasīt. Tā nav verdzība, kur pakļautais nekurnēdams padodas liktenim, bet skarba cīņa starp nevienādiem pretiniekiem. Tikai tā varēja uzglabāt dzīvu tautas varonību, jo tautas, kas ilgāku laiku atturējušās no cīņām, zaudē savu kareivisko raksturu. Mūsu tauta, turpretim, pēdējos karos, kur piedalijusies, uz- rādijusi izcilu savu karavīru varonību, vienalga krievu-turku, japāņu vai vācu, vai arī savas tautas atbrīvošanas karā.
Tā arī atkarības un šķietamās nebrīvības laiks ir liels un ievērojams. Garā latvieši vienmēr saju- tušies brīvi, piepaturējušies līdz pat pēdējam laikam saviem tikumiem, paradumiem un kārtībai. Vidzemnieki droši vien vēl šodien ir mazāk kristīgā tauta Eiropā, kaut arī tās kristīšanai nu jau 750 gadus izlietoti visi līdzekļi. Tā ir tikai raksturīga latvieša garīgās patstāvības izpausme, kas zem baznīcas ticības maskas ikvienā cilvēkā vēl liek dzīvot senai tikumu un ieradumu pasaulei.
Rakstot latviešu vēsturi atradīsim, ka tā ir nepārtraukta tautas cīņa par savām tiesībām un tēvzemi, kas kopā sastāda, kaut arī vārdos neizteiktu, cīņu par tautas patstāvību. Vēsture arvienu ir cīņa par tautas pastāvēšanas tiesībām citu tautu starpā, cīņa par tautas atsevišķo locekļu tiesisko, mantisko un sabiedrisko patstāvību. Šo cīņu visos atkarības gados redzam nepārtraukti turpināmies, līdz tā tautu noveda pie senlototās un pelnītās uzvaras.
Ne visai labi pavalstnieki latvieši bijuši visām svešām varām. Totiesu tie jo čaklāki darba darītāji paši savā zemē. To no jauna apliecina katra diena, katrs aizgājušais gads. Viņos dzīvo, cīnās un strādā tautas varoņa Lāčplēša teiksmainais gars.
cina par latviešu zemi
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TAUTAi garu

Jūlijs Vecozols

Varoņgars Ausekļa dzeja

Auseklis gan ir vispirms tautas pravietis, kas sajūsmā un aizrautībā sludina latvju tautas augšāmcelšanos. Ar izstieptu roku viņš rāda uz Latvijas brīvības atmodu, viņš runā uguns mēlēm par latvisko garu. Jau visos kalnos viņš redz plandamies Latvijas sarkanbaltos karogus.
Bet Auseklis skatas arī atpakaļ latvju pagātnē un arī tur viņa rēgoņa acs ir pravietiska. Viņš saredz pagātnē visu to, ko citi pirms viņa neredzēja, vai tikai neskaidri redzēja, vismaz vēl kautri par to runāja Auseklis runāja gandrīz bez elpas un tūk- stots mēlēm par latvju bijušiem laikiem, jo senatnē bija latviešiem brīvība, brīnišķi skaista dzīve, tie dzīvoja dzīrēs un priekos, jo
Tur nebija neviena, kas'nelīgsmotos, Gar Latvijas Daugavas malu.
Par šo līgsmošanos un laimīgo un jautro dzīvi pagātnē mēs lasam arī viņa citās dzejās.
Tautai bija jāapzinas šis brīnišķi skaistais pagātnes laiks brīvībā. Tāda apziņa iededzinās latviešu krūtīs lepnumu uz savu tautu, iededzinās savas tautas mīlestību, tad arī tie celsies iekarot tādus pašus apstākļus jaunajā Latvijā, kur atkal varēs brīvībā līgot un līgsmoties bez gala. Tā šai senatnes dievināšanai bija arī savs didaktisks nolūks, jo pagātnes apziņai un izpratnei vajadzēja vest uz nākotni, cīnīties par to.
Bet Auseklis arī bija pravietis reliģiskā ziņā un nozīmē. Un varbūt vēl dedzīgāks, kaislāks, skaļāks. Latvijas kalni un lejas bija pilni senču dieviem, ne padzīti, gan tikai paslēpušies un mūžam dzīvi. Tie jāceļ augšā, atkal jāieved tautā, jāsaņem atplestām rokām. Nebija svarīgi, ka daži dievu vārdi nebija pārbaudīti un steigā pieņemti. Kas par to, ka viņa Olimpu daži laika biedri mēģināja apšaubīt? Iemesls tāpēc bija vēl lielāks dziedāt par šiem dieviem, slavēt tos, cīnīties par jaunām reliģiskām un mitoloģiskām atziņām.
Bet jau šie Ausekļa dzejnieka personības raksturojumi runā nepārprotamu valodu: tādam garam, tādam apgarotam pravietim un lielam dzejniekam, kas drīkstēja tik droši dzejot, runāt un prasīt latviešiem brīvību, vajadzēja būt cīnītājam, to varēja tikai tāds, kas pats bija cīnītājs. Lai padomājam tikai par viņa laikmetu, cik politiskā ziņā toreiz bija apspiesti latvieši. Tos apspieda cara vara, vācu muižniecība un pārvācošanās tendences pilsētās. Uz izglītoto latvieti, kas atzina savu tautu, raudzījās gandrīz kā uz noziedznieku. Mēs to jau pārlieku labi zinām. Tāpēc vajadzēja lielas drosmes un cīņas gara, lai uzņemtu cīņu pret tik daudziem latviešu tautas ienaidniekiem.
Un patiesi, Auseklis pats kā cilvēks, jau bija bezbailīgs cīnītājs. To apliecina arī viņa laika biedri. Viņš ir ļoti aktivs, labprāt runā, pulcina ļaudis ap sevi, apstaigā kājām Vidzemi, un vienmēr raida savas idejas ugunīgiem vārdiem tautā. Ne mazāk ugunīgi viņa raksti. Un tauta sadzird tā vārdus un jūsmo līdz ar viņu.
Auseklis neiedomājās, ka Latvijas brīvība nāktu pati no sevis. Tik naivs viņš nebija. Tā prasi ja cīņu, varenu visas tautas cīņu.
Ka viņš bija ideju cilvēks un cīnītājs, liecina arī viņa personīgā dzīve, kurā tas nepazina kompromisu. Par to stāsta tā skolotāja darbība. Lielvārdē viņš ieguva tik daudz tautiskā pašapziņā, klausoties tautas dziesmās un pasakās, klausoties senču garu stāstos Daugavas krastos. Un tomēr iemīļotais skolotāja darbs bija tam jāatstāj tāpēc, ka vācu mācītājam Kronām nepatīk viņa latviskās idejas, darbība sabiedrībā, it īpaši, ka tas sarīko kādu teatra izrādi. Pēterburgā viņš nevar satikt ar skolu direktoriem un arī tur jāmaina vietas. Viņš ir taisns raksturs un mīl patiesību. Viņam patīk runāt par labu latviešiem, aizstāvot tos.
Viņam patika cīnītāji un karotāji. Visiem tiem, kas cīnijušies par latviešiem un to kultūru, viņš noliek «ozolu vaiņagus» to slavai un mūžīgai piemiņai. Uzkrītoši nu ir tas, ka viņš velta šiem pirmajiem latvju censoņiem vārdus, kādus varētu iekalt karavīru kapu pieminekļos. īpaši Kronvaldam viņš nav zinājis neko slavenāku un cildinošāku pateikt, kā te: 
Tauta, vaimanā tu, tavs kareivis ir gājis uz dusu! 
Tautas karogus liecat, jūs tēvijas staltājie dēli, 
Kareivim beidzot vēl tie dzisušās krūtis lai skūpsta. 
Viņa vārds lai ir sirdīs un tautas karogos rakstīts!nosaukt par karavīru.
Tā apglabā īstu karavīru. 
Karavīrs ir arī Mer-ķelds Ausekļa skatijumā. Viņa ozolu vaiņagā arī šādi vārdi:
Pie svētās upes Daugavas tu tautu sargāt nāci; 
Ar patiesības zobeniem, tu skauģiem galvas šķēli. 
Tavs brīvais karogs, klintī sprausts, uz vienprātību
tautu sauc,
Un spēkus lasa, vieno.
Ja Auseklim kāds uzbrūk, tad tas ātri uz to reaģē un uzbrūk savukārt saviem pēlējiem vai ienaidniekiem. Viņš neļauj sevi aizskārt. Šais viņa uzbrukumos valoda tam asa, dzēlīga, doma iznīcinoša.
Ka tam pret ienaidniekiem nav žēlastības, viņš to izteicis arī citās savās dzejās. Turpretim pret pašu ļaudīm viņš vienmēr mīļš un laipns, viņa tautieši vienmēr ir labi. Tos viņš idealizē un vairakkārt aicina uz vienprātību, kopdarbību, saticību:
Sauci jaunus, sauci vecus, Vienprātībā darboties.
Auseklim daudz dzeju, kurās tas apraksta kaujas senatnē, vai runā par cīņām nākotnē. Arī dievu pasaulē notiek kaujas. Šo kauju vadītājs un karavīrs ir pats Pērkonis. Ja attēlo kauju, tad arī valoda skan pavisam citādi, nekā jūsmojot par dieviem un senču laimīgo pagātni. Tā ir priekšstatīga, izteiksmīga, pat nikna, viņā ir aliteracijas un īpats ritms.
Pērkons, kur dārdēdams grauž, un jodi lingām kur svaidas,
Zobeņu sārti kur spīd, asiņu upes kur krāc, 
Galvu tu necelsi mūžam, nedz raudzīsi drūmainus skatus. . .
Ausekļa darbos vairākkārt parādas tas, ka dievi ar cilvēkiem ir draudzīgās attiecībās, kopēji darbojas. Dievi radija zemi un viņi cilvēkiem māca labus tikumus, un ne tikai darīt darbus, bet arī kaldināt ieročus. Kad tie pagatavoti, viņi māca ar ieročiem apieties, māca karot. Senie latvieši pēc Ausekļa domām nav varas kāri, neiet iekarot svešas zemes, apspiest citas tautas. Viņi ir laimīgi dzīvot savā zemē. apsargāt savu zemi, dzīvot mierā un nodoties darbam, jo darbs ir latviešu tautas augstākais tikums. Par šo dievu un cilvēku sadarbību liecina arī sekojošais dzejolis:
Pērkoņdēli kaldināja Arklus, šķēpus, vairogus. 
Iemācija zemi strādāt, 
Dziedāt, drasēt, šķēpus mest, 
Tēvu zemei mieru gādāt, 
Staltus karodziņus nest.
Auseklis noteikti uzsver, ka seniem latviešiem ir bijuši zobeni un šķēpi, kaut gan vēl nesen runāja un rakstija par vālēm, pat lugas uzvedot ar senatnes saturu, attēloja senos latviešu kareivjus ar vālēm rokās, Izrakumi pilskalnos un sevišķi kapu vietās liecina, ka Auseklim bija taisnība. Auseklis skatija to savām gaišreģa acīm un nemita sludināt šo patiesību.
Kā viņš iedomājās mūsu bruņoto senatni, par to liecina kāda dzeju krājuma ievads. Tur viņš raksta: «Latvija! Tev gan bija laiki, kur tavu stalta; dēlu un slavas darbu darītāju kareivīgās un tikumīgā? pieres tika greznotas zaļajām ozolu vītnēm. Tauta; mātes audzināja krietnus tēvijas aizstāvētājus, tiem «uzvilkdamas brūnus svārkus, piejozdamas zobenti- ņus». Tautas māsas no saviem dārziņiem visu Skaistajās puķītes plūca un dziedādamas pušķoja tauta» oālēniņu un tēvijas karotāju cepures un tēvijas mīlestības liesmās kvēlošās krūtis. Bet pēc rūgtām šķiršanās asarām atkal skanēja jautra gavilē: «Redz, kur stalti karavīri, mani balti bālēniņi!» Nu vairs nedūc šķēpu skaņa jauka, Brīvā rūsē tie uz kara lauka.
Tie laiki tālu, tālu nost no savas agrākajās slavētās zemes. Viņu varoņi beigušies, un varoņu pušķotājas līdz ar zaļām ozolu lapām un sārtām puķēm vītušas un bālējušas, un dus Trūdaliņas pīšļu mājās.»
Arī kādā citā rakstā viņš uzsver, ka latvju tauta ir miera mīļotāja, bet tomēr «uzmācējiem, apspiedējiem nāvīgi pretī tā gaiņās, tautības svētumus par visu, it visu augstāk cienīdama.» Un lai neiedomājas neviens latviešu nelabvēlis un skauģis, ka latvieši kā cīnītāji bija vāji vai nenozīmīgi. Arī pašiem Latvijas dēliem tas jāzina, lai tie lepnībā pieminētu savus senčus. Un ja senči bija tik vareni cīnītāji, tad bez šaubām arī tagadnes latvieši nebūs sliktāki kā grieķu leģendārie vai citu tautu slavenie cīnītāji. Nē, Auseklis drošiem vārdiem izceļ arī senču kaujas garu un varonību:
«Tā rūdija tēvi un tēvoņi brīvības staros tērauda zobenus, šķēpus; kāvās kā lauvas līdz beidzamai asins lāsei; mirdami Leonīda nāvi, mierīgi izdvesa". «Karā kautas, ne mirušas dvēselītes, atdodam Dieva- dēlu rociņās, pašūpot zeltītos šūpuļos.»
Viņš nav to bez nolūka teicis, ne tikai senatnes apbrīnai, bet gan, lai tā laikmeta biedri šādas atziņas iedvesmoti karotu par savas tautas brīvību. Viņš tūliņ tālāk saka: «Tā dīda liesmās tautieši tagadiņ spalvas, izkarot nerimsies brīvību tautai, tēvijai mieru». Un ja cenzors būtu atļāvis pateikt visu, tad Auseklis droši vien būtu nosaucis modernos ieročus un aicinājis sava laikmeta biedrus uz kauju pret latvju tautas apspiedējiem. Un pats viņš būtu stāvējis pirmajās rindās, jo kas ir nāve tēvijas labā? Tā i'z- pērk tautai brīvību. Tas augstākais tikums: «Priekš tautas mirt man priecīgs gars. . .» Apspiestais laiks, diemžēl, neatļāva Auseklim brīvi izteikties, kaut gan viņš maz rēķinājās ar cenzūras draudiem. Bet zināja, ka, nosaucot lietas īstā vārdā, tam neatļaus iespiest savas dzejas vai rakstus. Tā viņam bija jāapmierinās ar dažiem simboliskiem apzīmējumiem, saucot savus ienaidniekus par biz- maņiem vai tumsoņiem. Tāpat neko nedrīkstēja izteikties pret cara valdību un politisko iēkārtu mūsu zemē. Viņam, kas tik ļoti ienīda tautas apspiedējus, vajadzēja pat pateikt glaimu vārdus krievu ķeizaram, lai tad tai pašā rakstā varētu izrunāties par Latviju, tautas gara mantām, par tautas kulturālām vajadzībām, un lietoja pat vārdu brīvība vai brīves- tība, kas tajos laikos nebija visai ieredzēts vārds. Un jābrīnās pat, cik bieži tas Ausekļa rakstos atkārtojas.
Auseklis bija tik pilns cīņas gara, ka tas arvien atkal atgriezās pie cīņām, kaujām un kariem. Par tiem viņš runāja aukstā saprātā un loģiskos secinājumos, kā mēs to redzējām jau viņa rakstā par latvju senatnes karavīriem; brūnā apģērba un ieroču apstiprinājumam viņš citē tautas dziesmas. Savā dzejā mākslinieciskā iedvesmē viņš it kā transā redz cīņas un kaujas un apdzied tās. Tādēļ tas tik ticamas un latvieša psi-chei tik viegli uzņemamas. Bet viņš ir tik pilns kareiviskā gara, ka pat tur, kur citi dzejnieki redz brīnišķu sapņu parādības, piemēram, padebešos, arī tur tas redz kara ainas! Dzejolī «Sēdos lodziņā, vēlu vakarā» viņš redz, droši vien, latviešu karavīrus cīņā pret tautas naidniekiem;
Stalti vīri, tā kā ozoliņi,
Rokā līki šķēpi, zobeniņi,
Stājas rindā bars pret baru,
Taisas uzvest pasaulīgu karu.
Daži latviešu literāti brīnās, ka Auseklis nav sadzejojis kādu lielu episku poēmu. Viņš būtot īstais vīrs tādam liela stila dziedājumam. Tas patiesi jānožēlo. Viņš bieži vien pieskāries sižetiem, kuri būtu noderīgi episkai dzejai, tā dzejojot par Visvaldi Jersikā, Lietavas Marģeri, Imantu, Aivestu -un Ranapu- ru, Tālivaldi un citiem varoņiem. Viņš par tiem runā īsā vēstijumā, un dzejas forma ir vairāk liriska, nekā episka. Eps tomēr lielā mērā Ausekli nodarbinājis. Vismaz viņam ir bijusi griba sarakstīt kādu lielāku darbu. Jānis Lapiņš savā monogrāfijā par Ausekli raksta, ka viņa nolūkā bijis sarakstīt šo epu par to, «Kā latvieši atnākuši šurp no Indijas un nometušies uz dzīvi pie Baltijas jūras», Uz šo epu tas nopietni gatavojies un gribējis vinu saukt par «Induli », laikam domājot, ka vārds Indulis atvasinams no vārda «Indija». Viņa uzmetums «Dzintari», kurā «Eima ezers» otrā variācijā ir iesākums, droši vien stāv sakarā ar šo latviešu pārceļošanu. Auseklis atkal idealizē latviešus, kā mierīgu, darbīgu kulturas tautu.» (J. Lapiņa «Auseklis» 125. lpp.).
Auseklis atstājis arī kāda romana konspektu, kas sauktos «Priedulājas Indulis» (atkal Indulis!) Sa- ja romana viņš gribēja notēlot kāda sava laikmeta censoņa dzīvi, kas cīnās, tāpat kā Auseklis, par latvisko kulturu un garīgu brīvību, bet tāpēc to iemet cietuma. Pats Auseklis viņu nosaucis par vēsturiski politiska romana fragmentu. Tam būtu bijis jāapgaismo laiks un laikmeta cilvēki, kas ir tīri episki uzdevumi, un pravietiskais dzejnieks ar to pierāda, ka viņam galvā veidoiušies lielāka apjoma darbi. Tikai viņš nav bijis spē'jīgs tos jzvest. Jādomā, ka apstākļi nebija to pieļāvuši. Šai cīņu un trauksmes laikmetā tas vēl nevarēja nodoties savam darbam, pie kam kavēja nodarbošanās skolā un droši vēl citi ārējās un iekšējas dabas šķēršļi.
Bet ir gadijumi, kad Auseklis nav gribējis rakstīt lielāka apjoma darbus. Viņš gribēja pierādīt, ka var īsā un koncentrētā formā pateikt loti daudz. Tauta varēja tādas dzejas vieglāk uzņemt, iemāciities no galvas, pat dziedāt. Taisni dzeju dziedāšana ir likusies ļoti svarīga Auseklim. Dziesmu skaņās viņa vārdi visātrāk aplidoja Latviju, kā tas notika ar Trimpulu un citām dziesmām. Būt ciešā kontaktā ar tautu bija viņa nolūks. Viņa dzejai vajadzēja tūliņ meklēt tautas sirdi.
Auseklim ir arī dzejoļi, kuru saturs noklausīts no tautas mutes, un, jādomā, ka tāpēc viņš nebūs gribējis tos plašāki apstrādāt.
Daudz viņam dzeju, kurās viņš pierāda savu māksliniecisko talantu, — pat ģēniju. Tas ir tikpat kā no- viena gabala, kur nevarētu ne vārdu pielikt, ne noņemt. Tādas ir Gaismas pils, Latvijas kalnos, Latvijas lejās, Trimpula, un citas. Viena no brīnišķīgākām dzejām ir Beverīnas dziedonis. Mūsu patlaba- nē[jā skatijumā tā vēl jo interesantāka tāpēc, ka ir kara dziesma. Auseklis to ir ģeniāli sadzejojis, jo Beverīnas dziedonis ir Iliāda miniatūrā. Šī brīnišķā dzeja — eps, leģenda un balada vienā elpas vilcienā ir mirdzošs dārgakmenis latviešu dzejas vaiņagā. Vītols ir to tikpat ģeniāli komponējis, to apgarojis brīnišķās mūzikas skaņās, ko tad nu kopš gadu desmitiem visās Latvijas malās dzied kā svētu himnu. Milzīgā ticība par gara uzvaru, kas izpaužas šai dzejā, ir stiprinājusi dažu labu latvieti grūtos laikos, ejot darbā, dodoties cīņā par Latvijas brīvību.
Tur ir tik vienkārši un īsi notēlots latviešu slavenais valdnieks Tālivaldis, viņa staltā pils, kā redzam to vai savām acīm. Tāpat igauņi, īsi raksturoti, kas uzmācas šai pilij, šaujot skaudas bultas. Kā ieroči vēl minēti ozolrungas un egļu vāles, un te nav atsevišķs ierocis tik daudz no svara, kā viss kopējais, pats karš, kas izteikts nepārspējami vienkārši, vareni un drausmīgi:
Kara vētra, kara vētra pili gāzīs gruvešos! atskanot skaļām vaimanām:
Ai, ai, aijaijā! pili gāzīs gruvekļos!
Tad parādas sirmais dziedātājs — vaidelotis, kas dzied tik brīnišķu dziesmu, ka ienaidniekam šļūk ieroči no rokām un tos uzvar dziesma, ar citiem vārdiem: gars uzvar zobenu!
Vēsturiski gan tas laikam bijis citādi, dziedātājs, laikam, nav bijis vaidelotis, bet šai dzejai ir savs pamats, un Auseklim bija no svara pierādīt, ka uzvarēja latviskais gars. Tas arī bija tik saprotami un ticami, jo toreiz dziesmas vienoja tautu, kas bija apstiprinājies ar pirmiem dziesmu svētkiem Rīgā. Šis Ausekļa sludinātais dziesmu gars turpināja attīstīties^ Tas arvien pieņēma plašākus apjomus, un mēs visi zinām, cik dziesmām, it īpaši tautas dziesmām, bija liela nozīme tautas atmodai un latviskā gara stiprināšanā.
Šis simboliskais dziesmu gars vēl noteiktāki izpaužas dzejolī Gaismas pils. Tur nu skaidri pateikts, ka gara gaisma būs tā, kas cels augšā nogrimušo gaismas pili, ar citiem, vārdiem — gars iekaros latviešiem brīvību un patstāvību. Tas saskan arī ar ša laika ideoloģiju. Tās noteiktākam izpaudējam Kron- valda Atim bija tādi paši uzskati. Tā domāja an latviskā studentība. Izglītību viņi uzskatija kā svarīgāko faktoru tautas dzīvē. Izglītība deva gara gaismu un tā savukārt palīdzēja nodibināt latviešu kulturu. Tā bija ceļš uz tautas brīvību.
Jānis Lapiņš «Kopotos rakstos» nosauc Ausekli par vienu no visdrošsirdīgākiem pagājušā gadu simteņa nacionālistiem, kas «gāja droši sapņodams par sarkanbaltiem karogiem virs latviešu brīvības pils».
Mēs redzējām, cik vispusīgs ir Auseklis taisni kā cīņu dzejnieks, kam, varbūt, izņemot dievus, vismī- ļāki ir karavīri Pat savu populāro skolnieku dziesmu «Dar' man, tēvis, pastaliņas», viņš beidz ar to, ka šis skolā gājējs būs arī «kara zirgu jājējiņš». Savos pedagoģiskos rakstos viņš ieteic skolās mācīt tautas
dziesmas un pieved arī vairākas kara dziesmas kā paraugus. Kā spēcīgu tēvijas un aizgrābjošu kara dziesmu viņš pieved šādu tautā noklausītu dainu: Tēvu zemes brīvestību, Pirksim mēs ar asinīm. Tēvu zemes mīlestību, Mēs ar darbiem rādīsim.
Auseklis arī ļoti labi apzināmas, ka tādai mazai tautai, kuru dažreiz apdraud kari un svešas iekārtas, nav viegla dzīve.
Tautiešiem tāpēc jākaldina vairogi un zobeni, jāaizstāv un jasargā sava tēvu zeme. Tautietēm jāizraksta sarkanbaltie karogi, lai karavīriem būtu vieglāk sakaut ienaidniekus. Dievi, visi labie gari, un pats
lielais kauju meistars Pērkonis ies talkā un palīdzēs latviešiem nosargāt savu zemi, izkarot savu brīvību. Tad atkal valdīs miers un tauta varēs nodoties ražīgam darbam, jo: « Darbs ir latvju krietnais tikums, Pamats katrai svētībai.
Ar pievestiem piemēriem mēs parādijām Ausekli kā cīnītāju. Tikpat dedzīgs kā pravietis ar saviem ugunīgiem vārdiem, viņš ir arī karotājs par savas tautas brīvību un kulturu. Viņš deg darbības trauksmē, cīņas sajūsmā, gatavs iet kaujā. Visu to, lai atkal latviešiem atdotu viņu Latviju un brīvību. 
«Lai tautas svētā slava augšup kāpj, 
Un gars lai laimē līgo.»
Augusts Brocis
Varoņu aukletaja

(No cikla «Kritušiem varoņiem»)

Daugava, māmuļa latvjiem, 
Tautas likteņu upe 
Gadsimtos plūdusi strauji 
Tautas likteņus lemjot. 
Dzirdi, no tavējām dzelmēm 
Atkal no mūžības laukā, 
Gluži kā vētrā un aukā, 
Nirst sensenas varoņu dienas.
Daugava, māmuļa latvjiem,
 Runāt sāk tavējas krāces, 
Skanēt sāk tavējas dzelmes 
Ūdeņiem ritot uz jūru, 
Dzirdu nu laikmetiem pāri, 
Latviešu varoņu dziesmu, 
Latviešu brīvības dziesmu 
Atskanam tavējos krastos.
Vaidu un nopūtu nava, 
Vienotas ciltis ap tevi 
Pagātne tālā un tuvā, 
Nākotnes kalngalos augstos, 
Audžu un laikmetu mijās 
Nes latviešu vienotas domas. 
Vienotus sapņus un darbus 
Mūžīgai tēvzemei savai.
Tavējās krācēs un dzelmēs 
Gadsimti grimuši klusē — 
Latviešu varenais spēks —
 Raugas pret klintīm, kad ceļas,
Vētras un negaisu naktis 
Dzirdu es senseno stāstu, 
Teiksmās un leģendās vītu, 
Mūžīgi dzimušu jauno!
Stāsts šis par tavējiem dēliem 
Daugava, likteņu upe, — 
Darbīgo latviešu tautu, 
Sveši kam naidi un vilti — 
Svešas kan ārdošās ķildas, 
Nemiers un tēvzemes posts, 
Stāsts šis par tavējiem dēliem, 
Dzimušiem tavējos krastos, 
Augušiem tēvzemes mīlā 
Brīvību mīlēt un sargāt.
Daugava, māmuļa latvjiem, 
Tautas likteņu upe, 
Lāčplēša ūdeņa kaps — 
Tavējās bangās es dzirdu 
Savas tēvijas vareno dziesmu 
Lāčplēsis cēlies nu augšām, 
Zobens tam laistas pret sauli — 
Atvari draudoši klusē, 
Daugava, dzidri ko sola 
Varoņi tavi un tauta, 
Mūžīgi dzīvot ap Tevi, 
Aizsargāt tavēios krastus, 
Tēvzemes brīvību gūto, 
Sviedriem un asinīm pirkto! 
Sargi Dievs tēvzemi mūžam!

Kā Lāčplēsis atgriezās tautā (Luga) Edv Mednis

Skatuvē Andreja Pumpura darbistaba karavīru nometnē Salaspilī. Caur logiem redzama savētrotā un tēraudaini saputotā Daugava. Aizskatuvē daži jaunieši sāk dziedāt «Stāsti manim, Daugaviņa».
A. Pumpurs sēž pie rakstamgalda un saka: Manas dziesmas pārvērtušās tautas dziesmās. Cits būtu laimīgs par to. Es vēlos daudz vairāk. Lai tautā iziet šī varoņdziesma. Lai tautā atgriežas Lāčplēsis! (Raksta. Pieliek lielu punktu. Brīdi klusē. Tad sauc): Eda! Eda!
Ienāk dzejnieka mūža biedre Eda.
Pumpurs: Tev pirmai jādzird prieka vēsts. Tikko pieliku pēdējo punktu «Lāčplēsim». Esmu tik satraukts, ka vēl nemaz negribas tam ticēt.
Eda: Es arī. . . Cik tas jauki. Tieši dziesmu svētku priekšvakarā.
Pumpurs: Jā, — rīt trešajos dziesmu svētkos varēs skandēt arī mūsu varoņu dziesmu.
Eda: Es tevi sirsnīgi apsveicu. (Noskūpsta vīram pieri.) Cik tev karsta piere! Laikam esi pārlieku noguris. Tev jāatpūšas.
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Šeit sniedzam izvilkumu no 

Edv. Medņa lugas «Saule Daugavā». 

Šinī ainā notēlots radošās pacilātības brīdis, kad A. Pumpurs pabeidzis varoņepu un atbrīvotais Lāčplēsis var atgriezties savā tautā.
Pumpurs: Es jūtos tik labi, kā vēl nekad. Jo esmu paveicis, kas man bija jāpaveic. Es jau ne- esmu padarijis neko sevišķu vai jaunu. Bet tikai izpildīju Dieva un manu senču pavēli. Kāpēc man "c:;a lem:? uzaugt un tagad darboties pie Daugavas?
Tādēļ, lai es uzrakstītu pa daļai aizmirsto teiku par tautas stiprinieku un varoni — Lāčplēsi. Tā no tautas ņemta. Tā tautai atkal bija jāatdod. Dažreiz es nebiju visai čakls šī pienākuma pildīšanā un nodarbojos ar citām lietām. Bet tad manā priekšā nostājās varens tēls, kura skatā lasiju ugunīgu pavēli: «Ņem spalvu un strādā! Ir pienācis pēdējais laiks atdot mani, — ar miesu, asinīm un garu — Latvijai.»
Eda: Cik cildeni, ka tas noticis tieši šeit, — Lāčplēša seno gaitu jau svētītā vietā. Pie Daugavas. Bet es, Piebalgas meita, priecātos vēl vairāk, ja tas būtu noticis jau manā dzimtenē.
Pumpurs: Es tur vēl tikai augu, un vēl nebiju gatavs tik lielam uzdevumam. Tomēr Piebalgā jau izjutu pirmo svētijumu šim darbam. Tur, — latviešu Olimpā guvu pirmo ierosinājumu un iedves- mi dievu sapulcei. Piebalgai esmu pateicīgs arī par ko citu. Mini! Uzminēji: es tur sastapu manu Laimdotu.
Eda: Un arī — Spīdalu.
Pumpurs lēni atmiņās kavējoties: Jā, — arī Spīdalu.
Eda spēji saniknoti: Spīdalu, neaizmirstamo Spīdalu. Būtu labāk pakautrējies un tā neatcerējies to. Kā vari līdz sirmiem matiem un līdz balto- tai bārdai atcerēties jaunības grēkus?! . .
Pumpurs (samierinoši): Ko nu mana Laim- dotiņa velti piktojas.
Eda: Nesauc mani par Laimdotiņu. Es pavisam neesmu tik salda, maiga, klusa un piemīlīga, kā viņa.
Esmu daudz skarbāka un arī — patiesāka. Es neturu mutē cukurūdeni, bet aizvien saku, ko domāju.
Pumpurs: Par to aizvien esmu tevi tā mīlējis. Un arī pateicīgi apdzejojis. Jo daudzas vētras, kas man grasijās uzklupt, ieraugot tevi, steidzīgi aizlasijās prom.
Eda: Zobojies, cik gribi. Bet, tiešām, savā mūžā esmu diezgan bažijusies un rūpējusies par tevi. Visvairāk baidijos ,ka tevi nenogrūž no ceļa svešo zemju vēji un svešo pārdzīvojumu vētras. Sevišķi serbu karagājiena laikā.
Pumpurs: Tu esi velti bažijusies. Jo arī tālās vētras bija sev līdz atnesušas daudz laba. Serbu kara laukos man izdevās vēl labāk saskatīt mūsu Lāčplēsi. Varoni vislabāk var saskatīt vētrā, nevis mīlīgā vēsmiņā. Un cīņu dūmakā, nevis saldā upes migliņā. Bez tam Serbijā skaidri pārliecinājos arī par ko citu, — to, ka tautu var izglābt un atpestīt tikai pašas varoņgars. Tautu spēj atbrīvot tikai viņa pati. Cits neviens, — ne tuvinieks, nedz arī spēcīgs tālinieks. Tā arī mēs sevi atbrīvosim tikai paši. Lūk, arī tāpēc es ar tādu pārliecību un ar sirds uguni nevis uzrakstiju, bet izdedzināju šīs rindas:
«Reiz Latvijas karogs ies, plīvos pasaules jūrās.»
«Pēc gadu simteņiem modīsies tauta Un sevim brīvību iekaros atkal.»
Iekaros. Un vairs nevienam — neatdos.
E d a: Tie ir tik pravietiski un arī tik pārdroši vārdi. Sirds tā grib tiem ticēt, un tomēr vēl bai- das kaut kā. Vai mēs drīkstam izaugt tik lieli. Vai vēl lielāki nepaliks tie, kas nostāsies pret mums?
Pumpurs: Lai! . . Kam jānotiek, tas notiks . . . Ne par velti tieši tagad, nevis gadsimtu agrāk vai vēlāk no piemirstības tumsas ir iznācis Lāčplēsis. Kādu laiku viņš vēl būs diezgan vientulīgs, jo sekotāju nebūs daudz. Netrūks jūsmotām, bet maz būs darba darītāju. Lāčplēsis ir pamodies un ienācis savā tautā. Gan viņš to atmodinās un pacels lielam darbam.
Eda: Es šaubos vai tas notiks mūsu paaudzē.
Pumpurs: Mūsu paaudze būs vēstītāja. Nākošā — piepildītāja. Tā abām būs goda diezgan. Tā nav tikai nojauta, bet ticība un — pārliecība. Mūsu dēli būs vēl varenāki kā tēvi.
Tālāk skatuvē dramatiskā veidā parādīts Pumpura stāsti jums par viņa sastapšanos ar Viļņas kara- skolniekiem un to vidū ar Jaunbalodi, kas saņēmis dzejnieka un viņa jaunatraisītā Lāčplēša gara svētību.
* * * *
Aina noslēdzas ar pārbaudijumu, kuru dzīve uzsūta dzejniekam un viņa laulātai draudzenei, ko abi droši iztura. Sī pārbaudijuma nolūks ir gūt noskaidrojumu, vai arī viņi abi, kā Lāčplēša «vecāki» ir pienācīgi stipri nevien vārdos, bet arī darbos. Šeit sniedzam saīsinātā veidā šīs ainas noslēgumskatus:
Vētra Daugavā paliek vēl stiprāka. Straujš vējš no jauna ietrauc istabā dziesmu «Stāsti manim, Dau- gaviņa . . . Oša laivu vizina …»
Klauvējiens. Ienāk jauna salaspiliete Smuidrīte.
Pumpurs vaicā: Kāpēc smuidrā a  alasp:l:e:e vēl nelīksmo zaļumsvētkos? Daugavas viņā krastā
Smuidrīte: Tālab, ka turp netieku pāri. Jūs redzat, ko pašlaik dara Daugava. Ir tā, it kā tanī būtu sapulcējušies visi jodi, lai ar saputotu niknumu mestos virsū drošiniekam Lāčplēsim. Nez kāpēc tie tā sapulcējušies tieši šodien?
Pumpurs (pasmaida): Nez kā mošķi uzzinājuši, kas tikko noticis?
Smuidrīte: Arī es gribētu zināt, kas?
Pumpurs: To uzzināsat drīz, var būt pat rīt. Šodien es vēl neko nedrīkstu teikt.
Smuidrīte: Daudz interesantāk gan būtu — tūlīt. Kā būtu, ja es uzminētu? Es minēšu . . . Jums būs labi paveicies — Lāčplēsis.
Pumpurs: Var jau būt. Bet es nedrīkstu to teikt. Lāčplēsis drīkst tikai uz reizi ieiet visā tautā, nevis iesoļot tanī pa daļiņām.
Smuidrīte: Nekas, es arī šīs «daļiņas» vārdā apsveicu lielo dzejnieku. Un došu jums iespēju pierādīt, ka esat Lāčplēša tēvs nevien vārdos, bet arī darbos. Sādā vētrā Daugavai nav devies pāri neviens mirstīgais. Tikai —- Lāčplēsis. Pierādiet, ka arī jūsos rit viņa asinis.
Pumpurs: Velti cerēts. Esmu par vecu, lai kā jauns zēns rotaļātos ar jūsu dzīvību. Un zaļumballe ir pārāk niecīgs iemesls, lai es liktu uz spēles arī savējo.
Smuidrīte: Ak, dzejniek, kā nesaprotiet, ka pašlaik nav runas par zaļumballi, bet par ko daudz nopietnāku. Jūsu Lāčplēsis aicinās tautu pārvarēt daudzas lielākās vētras. Bet ko būs vērts šāds aicinājums, ja no pirmās vētras būs sabijies viņa tēvs?!
Pumpurs nopietni paskatas jaunavā: Kas tas? . . Vai nu jūs nesaprotiet, ko pati runājat.. . Vai arī liktenis ielicis jūsu vārdos lielu, dziļu izpratni? . .
Smuidrīte: Es, tiešām, nezinu kāpēc man iekšēja balss pateica: Tev jādodas kopā ar viņu vētrā. Un — tūlīt. Tam visam būs kāds dziļāks, man varbūt vēl nezināms nolūks. Mēs brauksim. Jo mums ir — jābrauc.
Pumpurs paskatas viņā vēl vērīgāki: Kas jums noticis? Es jūs nepazīstu; Smuidrīte. Nometiet šo tumšo noslēpumainību. Runājiet, kā parasti. Atveriet acis, atvēsinājiet pieri! Uzklausiet mani, — Smuidrīte!
Smuidrīte paver acis un pārlaiž roku pierei: Jā, — tas bija savādi. Runāju, kā pusmiegā, pusnomodā. Vārdus, ko it kā teica cits. Un tomēr izteicu es.
Pumpurs: Tagad jūs domāsat citādi. Vairs negribēsat celties pāri Daugavai.
Smuidrīte paraugas Pumpurā un Daugavā: Nē. Arī tagad es teikšu to pašu. Vētru var pieveikt tikai vētrās norūdīts vīrs. No tās vairs nedrīkst baidīties arī mūslaiku latviešu jaunava. (Pārvar sevi.) Es nebaidos . . . jūs redzēsat, es nebaidīšos.
Pumpurs: Atkal kas jauns. Jūs gribat pārbaudīt sevi. Un reizē ar to pakārdināt — mani. Ak, jaunā Ieva, pakārdiniet jaunāku Ādamu. Un arī mazliet pakaunāties. Vai tā mūslaiku jaunava runā ar precētu vīru.
Smuidrīte: Es runāju ar — dzejnieku. Daugav' balti putodama, oša laivu vizinā. Visapkārt mums būs baltas putas, un melna auka. Un cauri tai trauksaties — jūs.
Pumpurs: Pakaunāties, lūdzu!
Smuidrīte: Es neskatīšos uz jums, bet airiem jūsu rokās. Jo tos vadīs drošas asinis. Jūs vēl gribat atteikties. Labi. Es sākšu domāt, ka jums ir bailes nevis no vētras, bet gan — manis.
Pumpurs: Šito iedomību! To nu gan es nebiju gaidijis.
Smuidrīte: Tamdēļ nebrauksat. Lai nebažītos arī par savu — dzejnieka sirdi.
Pumpurs: Nē, — braukšu. Lai Dierādītu tieši pretējo. Jo trakāka vētra, jo mierīgāka būs mana sirds … Tā tad — brauksim! (Abi sāk doties prom.)
Ienāk Eda: Andrej, es dzirdēju tavu saucienu. Tu nebrauksi nekur. Sai trakajā vētrā!
Pumpurs: Man jābrauc, Eda. Esmu to apso- lijis jaunkundzei.
Eda vēršas pret Smuidrīti: Kā jums nav kauna? Izvilināt tādu solijumu? No vairāku bērnu tēva. Tādam solijumam nav nekāda spēka. Pasakiet to viņam!
Smuidrīte: Es varu pateikt tikai to, ka Pumpurs brauks. Lāčplēša tēvs nevarēs apkaunot Lāčplēsi. Pumpurs necels pāri upei mani, bet gan savu varonīgo garu, drošo sirdi. Es pati esmu pavisam niecīgs pamudinājums tam, lai viņš vēl reiz pār-

baudītu savus spēkus pirms rītdienas lielajām stundām.

Pumpurs: Man — jābrauc. Jo, tiešām, mana sirds prasas pēc vētras. Kā lai varētu sūtīt lielās vētrās Lāčplēsi, ja no pirmā vējiņa būtu sabijies es pats?! … Tu to piedosi un sapratīsi, Eda.
Eda it kā negribot novēršas un viņi aiziet.
Eda brīdi pavilcinājas un tad pieiet logam:
«Jau sēžas laivā. Negribas skatīties tādā trakulībā. Un tomēr. . . Jau atiras . . . Viļņi tūlīt satver, sāk nikni mētāt laiviņu … To viņš pelnijis .. . Lai pamētā! .. Lai pārdomā un dodas atpakaļ. Kamēr nav par vēlu . . . Sis tev paklausīs?! . . Tikai uz priekšu un priekšu .. . Ai, — viļņi satver laivu, sviež augšup. Rauj lejup … To neredz vairs . . . Laiva apgāzās? . . Tikai putas, trakojošas putas . . . Tomēr, viļņos iznirst kaut kas . . . Tas viņš … Tā visa laiva . . . Ko vētras tādam padarīs! . . Viņš glābts, tas brīnišķi . . . Tomēr viņš mani smagi nārbiedēja … To otro nebūtu ko žēlot, bet Andreju man neatdotu neviens .. . Laiva lido uz priekšu… To neviens cits tā neizvadīs, kā viņš . . . Briesmas pārvarētas.
Varu uzelpot. Kamdēļ viņš to darija, kamdēļ? . . Tomēr jūtos iepriecināta arī es. Gribu būt viņa cienīga aizvien. Ja būtu otra laiva, es dotos viņam pretim pati. Es neesmu Lāčplēša māte un negribu būt arī viņa pamāte. Bet gan kā īsta sieva apsveikšu Lāčplēša tēva atgriešanos .. . Nē, — vēl vairāk . . . Šai upei un manai sirdij ir pāri gājis arī Lāčplēsis.»
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Tumša nakts. Gaiss miglas pilns un trūdu, 
Ziņnesis skrien ātriem soļiem šļākstot.
—     Nositīsies, — strēlnieki ņurd snaudā 
Un tad atkal smagi iebrien miegā.
Patvertnē, kur sīkstās 6. rotas 
Komandieris podporučiks Rubuls 
Tēju dzer no spožas vara krūzes, 
Ieslīd ziņnesis kā līdaka un 
Steidzīgs stostās: — Podporučik, gaida 
Komandieris jūs ar ātru soli 
Savā patvertnē aiz baltā bērza. — 
—- Kas tad nu, — pie sevis norūc Rubuls, 
Asi satver cepuri un dodas 
Tumsai cauri tā kā smagai domai. 
Sirdī kustas kaut kāds gurdens saldums 
Un uz mēles noliek rūgtu garšu.
Galā. Bataljona komandieris 
Kapteinis ar lāgu, siltu roku 
Šoreiz nopietns un elpo šņācot, 
Itkā sirds bez stājas kalnā kāptu.
—     Podporučik, — saka viņš, kā lecot 
Rotniekam no augsta koka virsū,
—     Šonakt pulksten divdesmit un trijos 
Iziesiet ar savu 6. rotu
Jūs no iecirkņa, ko aizstāv rota 
Ceturtā, uz lielo Smārdes purvu.
Purvs ir klusi jāpāriet, jo pretim 
Mežmala, kas vāciešiem vēl pirkstos. 
Slēptas tur ir divas patvertnes un 
Ložmetēji. Atstaipe šī platā 
Jāieņem un jānostājas blakus 
5. bataljonam, kas pa kreisi, 
8., kas aizstāvas pa labi. 
Sīva nakts, bet gan jau savu ceļu 
Atradīsiet. 6. rotas vīri 
Sīksti gājēji un pārzin purvu — 
Savus vārdus kapteinis no mutes 
Izmet steigā, itkā viņam degtu 
Tie uz mēles, cirstos asi lūpās, 
Žņaugtu elpu, jo arvienu vairāk 
Mikli šņāc tam mutē siltais tukšums.
Paver lūpas, laikam, dažiem vārdiem
 Podporučiks Rubuls. Tomēr nesāk: • 
Gurdais saldums kļūst vēl lielāks sirdī, 
Itkā ieēsts būtu kas par lieku. 
Izmet tikai skaidri rotnieks — Klausos — 
Apgriežas un iziet mitrā tumsā.
 1916. gada augusta mēnesī aiz Ķemeriem, Smārdes purva rajonā novietoja 5. Zemgales, 7. Bausikas un 8. Valmieras bataljonu, iTiem nācās front» izlabot, nodibināt kaujas sakarus ar ienaidnieku un šo kaujas rajonu aktivizēt. Bataljoni uzdevumu lieliski veica. Dzejojumā attēlots patiess notikums, kas atgadijies šā perioda kaujā® 7. bataljona 6. rotā.
Aizklāj muti vējš ar vēsu plaukstu. 
Telpa, šķiet, kā melna, bieza drēbe 
Apkārt plīv un lēnām jēgu ļodza. 
Iznācis, stāj smiltis podporučiks. 
Tieši pretim tumšs un kluss kā līķis 
Smārdes purvs pilns akaču un ūdens, 
Melna mute, kas bezgala saņemt 
Sevī var un neizlaist vairs ārā. 
Bet pa kreisi un pa labi tālāk 
Kaujas troksnis nenorimst pat mirkli: 
Prettriecienā vācieši nāk sīvi
 Mazām grupām, smagā uguns vilnī. 
Raķetes zied debesīs kā astras. 
Uguns troksnis blīvu dara gaisu. 
Latvieši, kas pagājušies dienā, 
Turas cieti jaunos ierakumos.
Lēnu gaitu soļo podporučiks. 
Tikai reizēm raķete, kas tuvāk,
 Paver tumsā viņa seju citiem. 
Smiltis valgas. Rotniekam kļūst karsti. 
Cepuri kā nemanot viņš noņem, 
Paceļ galvu pretī vējam, kaujai, 
Pretī purvam, brūnganam un smagam.
— Ū, tu, drēgnais, viltīgais un vēsais, 
Izžūsti, lai ir zem kājām kaltums, 
Laba eja strēlniekiem pret varu,
Naidnieku un viņa slēpto spēku. — 
Klusē purvs kā norimusi žauna: 
Redzēt grib, ko spēs ilgs, slogots ienaids. 
Vai tas varēs dūksnāju un rāvu 
Pārvērst stiklā slīdošā un gudrā?
Paceļ galvu rotnieks pāri sevim: 
Izaugt ceļas augstāki par priedēm, 
Purva skāvumu, kas guļ pie kājām, 
Nespēku un savu gurdo domu. 
Plešas vējš. Nes pretim īgnu gaisu, 
Ožamo, kas sārmu pilns un sāļu.
Plaiksnī pamales kā vējā celti 
Ugunsskali liela vīra rokās. 
Un starp visu: debesīm un zemi 
Purva lāstu, tuvo kaujas troksni — 
Suņu rejas spraucas reizēm cauri. 
Auss kā traka uztver suņu balsis, 
Tver kā slāpis saldu māla krūzi. 
Suņu rejas. Sirds, vai ilgo mājas, 
Ganu dienas, asaras un sauli? 
Suņu rejas izbiedētas, baigas. 
Atmiņas kā pūkas galvā izzūd. 
Cita doma šaudas zaļgā dīķī.
Asums steidzīgs izšaujas no dzīles 
Satraukums, tur valda blāķī sagāzts: 
Kā ar rotu pāriet plato purvu, 
Nemanot līdz viņai meža malai, 
Pielīst patvertnēm kā modriem slēpņiem, 
Ložmetēju ligzdām gudri liktām? 
Viltīgs purvs ar akačiem un tumsu. 
Katru troksni dzirdēs slēpņi asie,
 Uguns nāks un rotai klāsies grūti —
Suņu rejas atkal iešļāc gaisā 
Tagad rotnieks iešķelts pēkšņā domā: 
Suņu rejas. Viņas izglābs rotu.
Izejvieta. 6. rota steigā. 
Kopā vākta asi, karsti elpo.
—     Ko mēs darīsim šai īgnā purvā? — 
Saka strēlnieks jauns un tramīgs skatā.
—     Vardes ķersim, — pasmaida kāds vecāks,
—     Brokastīs, ko Fricim likt uz galda. — 
Biezē tvaiks, kas plūst no 6. rotas 
Baltās svītrās, zūdot naktī melnā. 
Komandieris podporučiks Rubuls 
Straujiem soļiem pienāk; skata visus 
Un tad nostājas kā sodam priekšā. 
Drusku nogaida un skaļi saka: — Zēni, 
Kurš no jums prot labi riet kā suns —?
—     Es, — kā gaidijis sauc pamazs strēlnieks 
Un no rindas iznāk rotas priekšā.
—     Labi, parej, — saka komandieris. 
Strēlnieks rej, un īstāk rej par suni. 
Smaida komandieris, rota smaida 
Lepnumā, ka rast var tajā visu.
Komandieris pievelk suni tuvāk 
Un tad stāsta rotai kaujas gaitu
—     Strēlnieki, jums jāplūst tā kā miglai, 
Pāri purvam, pretī vācu spēkiem. 
Akači jums jāpāriet kā laipas 
Jāaizmirst, kas šāviens, troksnis, balss ir. 
Komandas es došu jums ar suni:
Tad neviens mūs naktī nepamanīs. 
Suns būs blakus man. Ja ries viņš vienreiz: 
Iet uz priekšu pretim otram krastam. 
Iegaudosies gari it kā sāpēs: 
Nogulties un klusi ķēdē gaidīt 
Rējienu, lai tad uz priekšu ietu. 
Šaut nav brīvi. Kaut pat arī naidnieks 
Taustītu ar savām karstām lodēm. 
Tikai līst uz priekšu vienmērīgi. 
Izlūki būs priekšā. Jā mūs visus 
Naidnieks atklās, trieciens spēcīgs 
Tikai glābt var mūs un mūsu lietu. 
Komanda tad būs kā parasts — mana. 
Sapratāt —. — Jā — atskan dobja atbalss.
Pulkstenis ar likto stundu klātu.
6. rota dodas pāri purvam
Garā ķēdē. Tumsā sadzirdami
Tikai vāri rūktu soļu šļaksti,
Smaga elpa, nopūta vai ņurdiens.
Tumsa acis kož ar melnu sāli.
Katrā solī lielāks grūtums smeļas.
Kājas grimst līdz ceļiem alknā dūkstī.
Zābaki sen pilni rāvas ūdens.
Muguras kūp biezā slānī mitras.
Tikai malās dun vēl nikni kauja,
Uguns plaiksnā, tāle kust kā nāsis.
Meža galotnēs kāpj ugunskuri.
Zalves birst kā zirņi milzu katlā.
Vācieši vēl nebeidz uzbrukumu,
Bet kad atslābst, platas mīnas raida,
Zeme salecas, tām dobji plīstot.
Tikai priekšā purvs liels, kluss un baismīgs:
Caurums drēgns un tumsa pāri visam.
Lēni dodas 6. rota tajā,
Drausmo starpu aizbāzt līdz pat galam.
Jāzin tikai, kur ir ložmetēji,
Šķiet, pret vidu. Turp tad doties rotai.
Acis sūrst no lielās uzmanības, 
Tumsa birst kā sausas skujas plakstos, 
Ausis džinkst ar dīkām mušām pilnas. 
400 soļu noieti pa purvu, 
Ķēde izļodzas, sāk daudzi atstāt. 
Citi klūp un paliek ūdens bedrēs. 
Komandieris iekaucina suni. 
Ķēde stāj, un kosām pieplok ļaudis. 
Elso smagi iekaisušām rīklēm, 
Gaisu tver ar muti kā ar sauju, 
Seju liek pie zemes, ieož trūdus, 
Irdnes dvingu, sūrumu un spēku. 
Piespiež krūtis dubļu biezai kārtai, 
Zemiem augiem, pērnai, cietai zālei, 
Lai uz mirkli justu vēl kā dzīvi, 
Tverot sevī visu zemes elpu.
Rotas ķēde 600 pēdu gara — 
Čūska traka, kūpoša un nikna — 
Komandieris skrien gar visu rindu,
 Kārto, uzdod, pievāc visus kopā; 
Un kad ķēde elpu atvilkusi, 
Mazais strēlnieks suns rej vienu reizi. 
Ķēde ceļas un uz priekšu dodas. 
Suņa balsij stingri klausa arī Izlūki, kas virzas rotai priekšā.
Apšaude pa labi un pa kreisi 
Nemitas, bet pieaug ātru elpu. 
Lodes džinkstot lido rotai pāri, 
Tumsu rauj kā melnu zīdu pušu. 
Laba daļa trakā purva veikta, 
Ķēde atkal sajukusi krūmos, 
Akačos un lielās ūdens mutēs. 
Pleci kūp kā katliņi uz uguns 
Strēlniekiem. Redz komandieris slikti. 
Iegaudojas suns, un rota ieplok 
Dzestrā grīslī. Rīkojums nāk vadiem: 
Drīzi purvs būs galā. Pēc simt soļiem 
Apstāties bez komandas un gaidīt 
Dzeloņgriežu kliedzienus par zīmi. 
Celties tad un uzbrukumā doties, 
Būs tur ejas stieplēs vaļā cirstas. 
Un ar suņa rējienu vēl reizi 
Komandieris pieceļ savu rotu.
Ievaidoties garā ķēde iebrūk
Tālāk tumsā, dūksnājā un miglā,
Spēku pēdējo un sirdi nesot
Lielam brīdim triecienam pret stieplēm.
Mežmala kā tumša, melna siena
Tuvāk nāk. Kails siltums pavīd gaisā.
Drīz būs gals. Kur patvertnes, kur stieples?
Tikai pacelt visu savu sparu
Roku galā, niknumā un solī.
Klusumā, no mežmalas simt soļu 
Sastingst rota, gaidot savu brīdi. 
Mirkļi krīt kā lāses dziļā akā. 
Izlūki, jau pielīduši žogiem, 
Griež, un klusums tur tos viegli zobos. 
Naidnieks nezin, ka tam saknes nogriež, 
Prātā nenāk viņam veiklais gājiens 
Pāri rāvai, muklājam un dzelmei. 
Šķita putniem ceļš šis tikai spējams, 
Bet ne cilvēkam un kaislam zvēram.
Pēkšņi spārnā kreisajā, kur līkums, 
Atskan sprādziens dobjš kā zemes vidū, 
Kliedzieni un ložmetēju lamas. 
Tumsa sakustas, un ūdens pieplok
 Purva ciņiem. Rota ātri uzlec. 
Strēlnieki skrien cits par citu kliedzot 
Kliedziens ceļas līkumots, bet nikns: 
Nakti dzeļ, un tālums sabirst pelnos 
Strēlniekiem uz pleciem. 
Klūp tie, krīt un Dodas pretim mežmalai kā naži 
Asi, zvērīgi, ar kailu alku — nāvēt.
Kauja norit īsu, karstu brīdi. 
Spārnā kreisajā ir tieši pretim 
Patvertnes un ložmetēju Jigzdas. 
Dzeloņstieples driskās. 
Ātri stāvi Cauri iznirst tām un tālāk metas. 
Naidnieks mūk, un ložmetēji apklūst, 
Rokas granatās un straujā jonī. 
Lēciens vēl, un visa meža mala Iegūta. 
Nav citur pretestības. 
Ķēde ienirst tumšā, valgā mežā 
Tā kā gultā. 
Atkrīt kaujenieki 
Velgās sūnās, papardēs un zālēs 
Visā savā augumā un elso. 
Tā ir viņu atpūta un alga. 
Tūdaļ būs no jauna atkal jāsāk, 
Naidnieks attapsies un virsū celsies, 
Līdzīgs aukai, nikns un neatlaidīgs.
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CĪŅAS par latvieŠu VALSTI

Cīņas pie Rīgas tiltiem 1919. gada novembrī
S. Vidberga grofika

Pulkvedis Krīpens
Baloža brigādes uzvaras gājiens uz Rīgu
Sī brigāde ir slavenā Kalpaka bataljona tiešs pēcnācējs, tāpat kā viņas komandieris, toreizējais pulkvedis Balodis, mūsu tagadējais Kara ministrs un ģenerālis, bija pulkveža Kalpaka iesākto darbu tiešs turpinātājs. Tikko saformējusies, šī brigāde izcīnīja 22. martā savu pirmo kauju pie Bateriem. Šī kauja ir liels brigādes spēju pārbaudijums. Pats kaujas veids — sastapšanās kauja ir tādas dabas, kura prasa no visiem priekšniekiem, sākot ar brigādes komandieri līdz pat grupas komandierim, ātru lemšanu, drošu un pašierosmētu darbību, no visa tā brigādes karavīriem pārpilnam netrūka. Brigāde bija mantojusi Kalpaka batlajona cildenākās tradici- jas — mirt, bet uzvarēt. Tāpēc arī neizpaliek uzvara, lai gan tā šoreiz prasa sevišķi lielus upurus, jo 33 vīri tiek zaudēti kā krituši un ievainoti. Šai kaujai seko laikā no 24.—26. martam jaunas kaujas uz Lielupes pie Kalnciema, Ķemeriem un Slokas, sevišķi nopietnas pie Kalnciema, jo šeit brigādei bija jātiek pāri Lielupei. Arī šīm grūtībām brigāde tiek sekmīgi pāri.
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Pieminekļa atklašanas svinības Piņķu kaujas vietā.
Ar to bija noslēdzies brigādes pirmais cīņu posms —■ uzbrukums līdz Lielupei. Turpmāk sekoja aizstāvēšanās Lielupes krastos. Arī šis darbības posms ir pilns spraigu cīņu. Tagad gan pretinieks bija tas, kas uzbruka, un kuru bieži nopietnos uzbrukumos brigādes karavīriem nācās atvairīt. Tā lielu cīņu dienas ir 30. marts un 5. aprilis, tām seko vairāki pārsteidzoši nakts uzbrukumi, bet visa šī pretinieka aktivitate sabrūk brigādes karavīru varonības priekšā. Šo spraigo cīņu periodu uz Lielupe; izbeidza pati daba, proti pavasara šķīdoņa iestāšanās Beidzot, pēc ilgāka pārtraukuma kaujas darbībā Baloža brigādes kaujas gaitas uz Lielupes līnija; noslēdzās ar 18. maija kauju pie Kaugurciema, kapteiņa Zolta varoņdarbu, ar kuru tiek ierakstīta viern no krāšņākām lappusēm brigādes vēsturē. Brigāde; izturību un cīņas sparu nebija mazinājuši svarīgie politiskie notikumi Liepājā — 16. apriļa varas akti pret mūsu valdību. Būdami galvenām kārtām tika karavīri, kuru īstais darba lauks ir — kaujas lauks brigādes komandieris pulkv. Balodis un viņa padoti* šinī grūtajā politiskajā situācijā atrod pareizu ceļu Nepiepildās golcistu vēlēšanās pārvilkt pulkv. Balod: savā pusē ar vilinošiem solijumiem, piedāvājot tan. projektētajā militārā direktorijā, kurai bija jāstājas gāztās valdības vietā, redzamu vietu. Uz visien šiem notikumiem sekoja īsti kareiviska atbilde «Latviešu karaspēka komandieris pulkvedis Balodis kategoriski atsakas no piedalīšanās minētā direktorijā un līdz ar to aizliedz viņam padotiem karavīrierr kaut kādā ziņā ņemt dalību direktorijā. Latviešu armija atrod karaspēka iejaukšanos politiskos jautājumos par disciplinas trūkumu un uzskata par savu vienīgo un vispārīgo uzdevumu cīņu pret ienaidnieku. Armija balstas vienīgi uz Tautas Padomes platformas un uz Tautas Padomes iecelto pagaidu valdību. Pret karaspēka disciplinas pārkāpumiem Liepājas notikumos 16. aprilī aktivā armija izsaka savu visstiprāko sašutumu.»
Brigādes karavīri palika uzticīgi mūsu pirmai valdībai un tās galvai, mūsu tagadējam Valsts Prezidentam un tautas Vadonim KĀRLIM ULMANIM.
22. maijā, pēc turpat 2 mēnešus ilgstošas stāvēšanas uz vietas, atjaunojās brigādes uzbrukums. Šī uzbrukuma mērķis — mūsu galvas pilsētas Rīgas ieņemšana. Kopā ar Baloža brigādi uzbrukumā bija jāpiedalas vācu landesvēram, krievu kņaza Līvena nodaļai un Vācijas dzelzsdivīzijai. Pēdējā devās jo Baloža brigādes vienībām izejot ārā uz jūrmalas šosejas, šiem pretinieka spēkiem atkāpšanās būtu liegta. Lai gan tūliņ kaujas sākumā uzbrukumā tika raidītas 3 rotas, lai ātrāk likvidētu sastapto pretestību un varētu turpināt gājienu uz Rīgu, tomēr uz priekšu neizdevās tikt. Pretiniekam stipri izpalīdzēja izdevīgais apvidus un vēl kopš pasaules kara labi nocietinātās pozicijas, ar vairākrindu dzeloņstiepuļu žogiem priekšā. Nebija cerams frnotalā cīņā pārvarēt preti-
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Auto tanku pulka kritušo karavīru piemineklis. Atklāts 1939. gada.
uzbrukumā no Jelgavas rajona uz Rīgu, bet pārējie spēki bija sadalīti 3 kolonās, jaucot latviešu spēkus ar vācu un krievu daļām. Vidējo kolonu, kura uzbruka no Kalnciema rajona gar Babītes ezera dienvidu krastu, komandēja plkv. Balodis, labo kolonu —- ar virzienu pāri Tīreļa purvam uz Dzilnām — vācu landesvēra komandieris majors Fletchers, kreiso kolonu, kura uzbruka gar jūrmalu — kapteinis Pūriņš. Visas šīs kolonas drošā triecienā pārrāva katra savā priekšā pretinieka fronti un sāka strauji virzīties uz Rīgu. Pie svarīgā ceļu mezgla Dzilnām saplūda kopā plkv. Baloža un majora Fletchera kolonu spēki un notika kolonu spēku pārgrupēšana, tagad jau pieturoties pie tautībām. Vācu un krievu daļas devās no Dzilnām caur Beberbeku uz Rīgu, bet Baloža brigādes spēki — caur Piņķiem un Babītes staciju uz Rīgu. Lai gan likās, ka turpmāk līdz pat Rīgai nopietnu kauju nebūs, tomēr pie Piņķiem Baloža brigāde negaidot uzdūrās uz jaunu sīvu pretestību. Tas bija ļoti spēcīgs flankgards (sānapsardzība), kuram bija jāsedz pretinieka jūrmalas daļu atiešana, nieku, kāpēc nācās ievadīt kaujā vēl atlikušās divas rotas, sākot apņemt to no sāniem. Tas beidzot līdzēja un pretinieks sāka atiet. Tā tikai pēc abu brigādes bataljonu, kuri darbojās šinī virzienā, ievadīšanas kaujā izdevās salauzt šo jauno pretestību. Kauja pie Piņķiem bija prasijusi daudz laika, jo metās jau krēsla un pulkstens rādija 20, kad beidzot izdodas šo punktu ieņemt. Jau krēslā, kalpakieši sasniedza Babītes stac., kur ieguva bagātas trofejas: 10 vagonus ,ap 1000 artilērijas šāviņu u. c. Pavirzoties vēl dažus kilometrus Rīgas virzienā, mūsu patruļas atrada uz ceļa pamestas divas smagās haubices. Tās bija par smagām, lai varētu ātri aizbēgt. Ņemot vērā nakts tuvošanos, un ka līdz Rīgai bija vēl tālu, brigādes daļas apmetās uz naktsguļu Babītes stac., Piņķu rajonā. Šeit brigādes galveniem spēkiem pievienojās gar jūrmalu nākošā kapt. Pūriņa kolona. Pēdējā, pēc tam, kad pie Asariem straujā triecienā bija salauzusi ienaidnieka pretestību, turpmāk uz priekšu virzi jās bez kaujām, pret vakaru sasniegdama Priedaini.
Kas attiecas uz vācu zemessargu daļām un Dzelzsbrigādi, tad tās ieņēma Rīgu vēl 22. maijā pēc kaujām uz Rīgas tiltiem un pilsētā, jo savā ceļā uz priekšu nopietnu pretestību nekur vairs nesastapa.
Pavadijusi nakti Babītes stac., Priedaines, Piņķu raionā, Baloža brigāde 23. maija agrā rītā devās gājienā uz Rīgu, kur nonāca vēl priekšpusdienā.
Rīga bija atbrīvota. Galvenās cīņas par Rīgas atbrīvošanu risinājās uz Lielupes līnijas, lai likvidētu pretinieka ieņemto un labi nocietināto aizstāvēšanās poziciju. Šinīs kaujās Baloža brigāde ņēma ne mazāku līdzdalību kā vācu un krievu spēki. Militārās operācijās izvešanā tikai visu pielietoto spēku kopēja un saskaņota darbība ved pie uzvaras, un arī uzvaras lauri vienlīdz piekrīt katrai dalību ņemošai karaspēka daļai. Nav no svara sasniegto rezultātu novērtēšanā tas apstāklis, kura no operējošām vienībām pirmā sasniedza operācijās galveno mērķi, šinī gadi- jumā Rīgu. Kara darbībā nav reti gadijumi, kur goda loma — iemaršēt kādā svarīgā punktā piekrīt taisni tai karaspēka daļai, kurai ir vismazāk nopelnu sekmju iegūšanā. Negribu mazināt ar šiem apsvērumiem ne vienas, ne otras tautības karaspēka daļas nopelnus pie Rīgas ieņemšanas, bet gan nostādīt Baloža brigādes cīņas un sasniegumus pareizā vērtējuma: nekrīt svarā, kura karaspēka daļa pirmā sasniedza Rīgu, bet gan kauju smagums un daudzums,
Kā redzējām, Baloža brigādes uzvaras gājienu uz Rīgu stipri aizkavēja nopietnā kauja pie Piņķiem, kas ne tikai mazina, bet pat paceļ brigādes kauju nozīmi operācijās gaitā. Baloža brigādei piekrīt tādas pat tiesības skaitīties Rīgas atbrīvotāju starpā, kā tām daļām, kuras bija mūsu metropoli sasniegušas par kādu pus dienu agrāk.
To ļoti labi sajuta rīdzinieku nospiedošs vairākums savās sirdīs 23. maija rītā, Baloža brigādei ienākot Rīgā, jo sirsnīgi sagaidot, sveicot un apveltijot ziediem brigādes komandieri un visus brigādes karavīrus.
Savā uzvaras gājienā uz Rīgu Baloža brigāde savu nopietnāko un arī pēdējo kauju izcīnīja pie Piņķiem, pēc kuras arī viņas priekšā ceļš uz Rīgu kļuva brīvs.
Kā nemirstīgu piemiņu šai kaujai, viņas dalībniekiem, it sevišķi tiem, kuri atdeva tēvzemei to dārgāko — savu dzīvību, š. g. 23. maijā šinī vietā tiem atklāts piemineklis, lai tas paustu paaudžu paaudzēm brīvības cīnītāju varoņgaru un karsto tēvzemes mīlestību.
J. Sprancis
Akadēmiskās saimes dalība mūsu patstāvības izcīnīšanā un nosargāšanā
Karā ir vairāki punkti, kuros saskaras cilvēku primitivā, asiņainā pagātne un mūsdienu humanitates un kulturas līmenis. Kara pieteikums vai pirmā kaujas pavēle ir robeža abu šo stāvokļu starpā. Bet arī nevienā citā dzīves situācijā tik spilgtā veidā ne- parādas cilvēka lielums kā karā. Cik daudz vīrišķīgas drosmes, varonības, atjautības, pašuzupurēšanās, bruņinieciskuma, augstsirdības un dziļas līdzjūtības parādas kara apstākļos! Tās taču ir pašas cēlākās cilvēka īpašības. Te drosmīgs cīnītājs parādas visā savā cilvēcīgajā lielumā, savā patiesā lielumā, jo iedomātais, šķietamais lielums šādos gadījumos drīz vien pāriet bailēs un trīcēšanā par kailo dzīvību. Šādu patiesu cilvēcīgo lielumu latviešu karavīrs ir parādijis visā savā vēsturē.
Laba skaņa bija jau kuršu un zemgaļu karotājiem senatnē. Latviešu strēlnieki šo latviešu cīnītāja slavu pacēla apžilbinošā spožumā. Cik daudz glaimojošu atzinumu gan nav par viņiem dzirdēts! Kā zināms, Vilhelms II pēc Rīgas frontes inspicēšanas toreiz bija izteicies: «Ja uz Rīgas pieres nodzisīs astoņas zvaigznes, tad Rīga iekritīs man klēpī kā nogatavojies auglis.» Tāds ir pretinieka novērtējums, un pretinieka pozitīvam vērtējumam varam ticēt tāpat, kā drauga negatīvam spriedumam.
Latvijas brīvības karā uz šīs latviešu karavīra relativās neuzvaramības tradicijas pamata tapa brīvās Latvijas armija, kas šinī momentā var atskatīties uz 20 nemitīgas augšanas un izveidošanās gadiem. Par relativi neuzvaramu mūsu armiju mēs varam atzīt arī tagad, jo skaitliski kaut cik samērīgā cīņā tā nekad nekapitulēs. Tā ir latviešu karavīra tradicija. Tas nenozīmē, ka vairs nekas tās labā nav jādara. Nē! Katra nākošā cīņa laika tecējumā no armijas prasa daudz vairāk nekā iepriekšējā.
Mūsu brīvības karā arī latviešu studenti ieauga latviešu karavīru tradicijās, kas jūtamā mērā apzīmējušas arī mūsu studentu organizācijās viņu tālākajā izveidojumā. Kā zināms, 1918. gada decembra mēnesī studentu korporācijās, kas toreiz atradās Rīgā, nodeva savus locekļus pilnā skaitā Latvijas Pagaidu valdības rīcībā. Pēc atļaujas saņemšanas 20. decembrī nodibinājās Atsevišķā studentu rota. Līdz ar korporāciju locekļiem rotā iestājās arī daži neorganizēti studenti, ģimnāziju absolventi, skolnieki u. c. Decembra beigās rotā jau skaitijās 216 vīru. Ugunskristības jaunā un īpatnējā kaujas vienība saņēma 3. martā. Kopš šīs dienas Studentu rota ir piedalījusies daudzās kaujās, bet pēc 1919. g. 23. maija rotas dalībnieki, no kuriem daudzi bija sasnieguši virsnieku un instruktoru dienesta pakāpes, sada- lijās pa dažādām karaspēka daļām.
Lūk, visnepieciešamākie vēstures dati par latviešu studentu kaujas vienību atbrīvošanas cīņu laikā.
Tā kā rotas kodolu sastādija korporāciju locekļi, tad arī visā rotas dzīvē valdija tās pašas savstarpējās attiecības, kas izveidojušās konventdzīvokļos. Disciplina, pārgalvība, vīrišķība, dziesmu gars un de-
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Kareiviskas un sabiedriskas organizācijās pie zoltiešu pieminekļa Kauguru kapas, varonīgo cīņu 20 gadu atceres diena.
dzīgais nacionālisms šos vīrus un jaunekļus neatstāja arī cīņas apstākļos.
Vecākuma princips studentu korporācijās ir vienmēr likts disciplinas pamatos. Tas noderēja arī rotā. Tikai šeit, izpildot dienesta pienākumus, nevarēja vairs atsaukties uz semestru skaitu, bet gan uz dienesta pakāpi un stāvokli. Bet tie, kas šinī pārmaiņā drusku zaudēja, neņēma to nemaz ļaunā.
Korporāciju locekļiem nebija grūti pārvērsties karavīros, jo latviešu korporācijās ir izveidojušās kā cīņas organizācijās. Un cīņa nebija vienmēr idejiskā plāksnē vien. Nereti nācās stāties arī pistoles un asmeņa priekšā. Tā latviešu students iemāci jās ne tikai cienīt ieroci, bet arī no tā nebaidīties. Un Studentu rotas dalībniekiem nebija nekas pretim šos ieročus drusku pārmainīt pret piemērotākiem.
Audzināti un mācīti vienmēr braši uzstāties un uzvesties, Studentu rotas karavīri nenokar galvas pat tad, kad viņiem liela skaitliska pārsvara dēļ ienaidnieka pusē uz laiku jāatstāj galvas pilsēta un jāatkāpjas. Lūk, kā kara vēsturnieks raksturo rotu sāpīgās atkāpšanās laikā:
«Pēdējās (Atsevišķās studentu rotas, J. S.) brašais izskats vēl 4. janvara pēcpusdienā pārsteidza jelgavniekus, kad tā, tērpta savos puskažociņos, franču bruņu cepurēm galvā un šautenēm plecos, dziedot latvju tautas dziesmas, slēgtās rindās defilēja pa pilsētas ielām, demonstrējot latvju nacionalā karaspēka esamību.» (Latvijas atbrīvošanas kara vēsture I, 1938. g. 43. 1. p.).
Tā tad, runājot par pagājušajiem laikiem un notikumiem, varam konstatēt, ka Latvijas armijas uzvaru kaldināšanā un labo tradiciju veidošanā ciešā kopībā un vienībā ar latviešu karavīru vairumu, ir ņēmuši dalību arī mūsu studenti. Tagad, gandrīz kopš 20 gadiem asinis mūsu brīvības dēļ ir stājušās līt. No cīņu laukiem atgriezušies arī Studentu rotas karavīri un daļa atjaunojusi studijas brīvās Latvijas Universitātē un līdz ar to arī attiecības ar savām korporācijām, atnesot līdz to garu un tradicijas, kas izveidojās asiņaino cīņu apstākļos. Kā jau redzējām, tad studentu korporācijai ir princioiala radniecība ar karaspēka vienību, tāpēc šis brīvības cīņu mantojums spēj organiski papildināt korporāciju izkoptās tradicijas, kurās ir ieaugušas arī mūsu vecāko korporāciju jaunākās māsas.
Studentu korporāciju gara un tradiciju radniecība, sakari un draudzība ar mūsu armiju izpaužas visdažādākos veidos. Daudzos konventdzīvokļos redzamas piemiņas plāksnes ar kaujās kritušo locekļu vārdiem un brīvības cīņu dalībnieku un Lāčplēša kara ordeņa kavalieru ģīmetņu kopojumi. Vienā konventdzīvoklī šādos sakopojumos var saskaitīt pat 40 lāčplēšus un 52 Studentu rotas karavīrus. Prezidiju konvents ir noslēdzis ciešu draudzību ar Bruņoto vilcienu pulku, bet vairākas korporācijas atsevišķi tādas saites nodibinājušas ar dažādām karaspēka daļām. Nereti notiek svētceļojumi uz Brāļu kapiem un citām varoņu atdusas un cīņu vietām.
Audzināšanā korporācijās izcilu vērību velta jauno locekļu moraliskai sagatavošanai tēvzemes brīvības un latviešu tautas nacionalās patstāvības aizstāvēšanas pienākumam, ieaudzinot viņos cīnītāja rakstura īpašības un iepazīstinot ar latviešu karavīru cīņu vēsturi. Katrs mūsu loceklis ir lepns, ka var valkāt karavīra tērpu, kādā staigājis arī brīvās Latvijas pirmais Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, pirmais ārlietu ministrs Meierovics un tādi karavīri kā pulkvedis Kalpaks, ģenerālis Balodis, ģenerālis Berķis, kapteinis Zolts, kapteinis Zīle un daudzi citi, ir nāves saudzēti, ir krituši.
Karavīru un studējošās jaunatnes draudzība ir ar asinīm iesvaidīta, tāpēc tā ir nopietna un dziļa, tā nepievils ne draugus, ne arī tēvzemi.
Vērojot pasaules kara, bet it sevišķi pēdējo karu notikumus, mēs redzam lielu kara technikas attīstību. Izvirzās jautājums, kas tagadnes vai nākotnes karā gūs virsroku, cilvēks vai technika? Runā un raksta, ka pēdējie kari pierādot technikas uzvaru: tērauds, motors un tad tikai cilvēks. Sabiedrībā ir radies uzskats, kas piešķir technikai visvarenības lomu karā, nobīdot pārējos ,.aktorus it kā pēdējās rindās. Technika esot visspēcīga un karš esot jāuzskata par divu valstu technisko spēku cīņu. Cīnītāju personīgās īpašības nemaz nevarot izpausties. Kareiviskais un vīrišķīgais karā beidzis eksistēt un tā vietā nostājies mechanisms.
Bet kā ir patiesībā? Vai uzskatot techniku par kaujas lauka valdinieci, mēs nenodaram nepiedodamu kļūdu, nenokaujam varonības un uzupurēšanās garu bruņotos spēkos un tautā? Pamatotas atbildes rašanai pasekosim tuvāk atziņām, kas gūtas pēdējos un arī visjaunākos karos.
Ilgstošais pasaules karš un niknās kaujas pie- rādija, ka pāri visam stāv cilvēks — tas ir pats galvenais. Kā piemērus te minēsim tikai Francijas Vo forta aizstāvju un latviešu strēlnieku varoņdarbus Ziemassvētku kaujās, kas rāda kā īsti vīri pilda savus pienākumus līdz nāvei, lai tēvzeme dzīvotu, vedot cīņas pret techniski pārāku pretinieku vietas un laika ziņā.
Visjaunākos karos: Ķīnas - Japānas, Spānijas, Lielvācijas - Polijas un Lielvācijas - Anglijas un Francijas arī ir spēkā šī vecā patiesība. Sekojot minēto karu notikumiem kauju laukos minēšu tikai spilgtākos piemērus un apstiprinājumus. Spānijas karā, cīņās pie Toledas Alkazara, pierādi jās, ka tieši personības vērtības modernajā karā atkal izvirzijušās pirmajā vietā. Varonīgā Toledas Alkazara aizstāvēšanās pret vairākkārtīgu aplencēja dzīvā spēka un materialo pārsvaru ir kļuvusi par drošības un varonības simbolu. Aplenkšana ilga 72 dienas. Vairāk kā divus mēnešus Toledas citadeli nepārtraukti apšaudija ar artilēriju (ieskaitot smago), minumetē- jiem, ložmetējiem un šautenēm, bombardēja no avia- cijas, apmētāja ar rokas granātām užn dinamita saišķiem, «aplaistija» ar gāzēm un benzīnu, daļu citadeles uzspridzināja gaisā ar dinamita minas palīdzību. Bet neraugoties uz visu to Alkazars, varonīgā pulkveža (tagad ģenerālā) Moskardo vadībā, drošsirdīgu karavīru aizstāvēts, izturēja — tā tad atkal cilvēks bija un palika tas galvenais.
Līdzīgas cīņām Alkazarā bija cīņas Ķīnas-Japā- nas karā Čapejā. Tur arī 72 dienas un naktis japāņi ielenca sagrauto Capeju, kuras drupās slēpās tās aizstāvji. Ķieģeļu, akmeņu un apdegušu baļķu kaudzēs tur varonīgi cīni jās ķīniešu brīvprātīgie pret japāņu technikas pārsvaru ar sekmēm.
Cīņās Tālos Austrumos ievērību pelna ķīnieši» nāves bataljoni, kuru varoņdarbi pierāda, ka cilvēks tomēr paliek galvenais cīņas elements. Siem ķīniešu nāves bataljoniem, kas izveidoti no brīvprātīgiem karavīriem, pa lielākai daļai studentiem, piekritusi liela loma cīņās ap Kantonu. Šo nāves bataljonu cīnītāji, kā zināms, visi apņēmušies nekavējoties ziedot savas dzīvības, ja ar to ķīniešu armija var gūt panākumus. Šāds gadijums piem. iznācis, kad ķīnieši uzbrukuši. Cengšenai, kas atrodas netālu no Kantonas. Čengšenē nocietinājušies japāņi, un ķīniešu karaspēks nevarējis tikt pāri ka- nalim, kas izrakts ap pilsētu. Tikko ķīnieši mēģinājuši celt pār kanali pontonu tiltus vai doties tam pāri laivās, japāņu artilērijas un ložmetēju uguns šos nodomus izjaukusi. Tad pie Cengšenes ieradušies daži nāves bataljoni, kuru komandieris paziņojis, ka viņam pakļauts karaspēks ieņems pilsētu. Nāves bataljonu augstvērtīgie cīnītāji to veikuši, kaut arī zaudējumi bijuši smagi.
Līdzīgi «nāves bataljoni» ir arī japāņu jūras kājnieku daļās kur tos izmanto svarīgām desanta operācijām un aviacijā gaisa desantu operācijām.
Bet nemeklēsim piemērus un pamatojumus svešās zemēs, kad mūsu pašu karu vēstures notikumos ir daudz, jo daudz spilgtu varoņdarbu, kuros pierādās cilvēka pārākums un varonība salīdzinājumā ar technikas varenību.
Mūsu Latvijas atbrīvošanas cīņas, no kurām mūs jau šķir divi gadu desmiti, mums pierā- dija, ka technikai vienai nav panākumu. Mūsu nacionālās armijas cīnītāji trūcīgi apgādāti ar techniski em līdzekļiem, bet ar stipru morāli uzvarēja cīņās Ventas, Lielupes, Daugavas, Gaujas un Raunas krastos, Cēsu kauju lejās, Zemgales līdzenumos un citur ienaidnieku, apgādātu ar bagātīgu technisko daļu. Tur dega varoņsārti, tur reiz cīni jās Latvijas varoņi — brīvības cīnītāji pret technisko pārspēku.
Mūsu atbrīvošanas cīņas, kas ir izšķirošākais un slavenākais posms mūsu gadsimtu cīņu virknē mums nepārprotami pierādi ja, ka kaujas laukos valda nevis spožais zobens, bet gan karavīra sirds, un ka kaujas likteni izšķir nevis kaila technika, bet gan cilvēks - varonis apgarots ar ticību tēvijai un tautai.
Ka ieroči vēl nebūt nav viss, rāda notikumi, ka brīvību zaudē tādas tautas, kas bija pārbruņotas vismodernākiem kara ieročiem.
Arī cīnītāju skaits vēl nav viss. To mēs savā laikā redzējām paši, kad gļēvi un bez kaujas bēga miljonu lielas armijas; un tai pašā laikā, kad astoņi mūsu pirmo varoņu pulki, gan vēl mums svešos kara mēteļos, bet jau ar Latvijas sauli virs sirds, vareni cīnijās, pirmie likdami atmirdzēt latvju varoņa slavai pie Eiropas debesīm.
Raksturojot mūsu brīvības cīņu varoņus un uzvaras īsumā, mēs varam droši teikt jo esam liecinieki, ka cilvēks ir bijis tas galvenais un stāvējis pāri techniskai varenībai un pārspēkam. Mūsu brīvības cīnītāji uzvarējuši desmitkārtīgu pretinieku, kuram bija daudz asu ieroču tāpēc, ka šo ieroču nesējs nebija tik augstvērtīgs, kā Latvijas karavīrs.
Kapteinis Ķikuts
Cilvēks bija, ir un būs galvenais kaujas elements
Vērojot pēdējos karus noteikti ir pierādijies, ka piem., techniski vājākas lidmašīnas ar labāku apkalpi var gluži labi mēroties ar techniski labāku lidmašīnu, kuru vada tikai vidēja apkalpe. Šis apstāklis labi jāievēro, jo šeit lieta grozās ap tādu ieroci par kuru esam pieraduši domāt, ka pārākā materialā daļa jau nozīmē visu. Tā tad labs karavīrs — lūk izšķirošais faktors, bet labi izmantota technika atvieglo tikai uzvaras gūšanu un ietaupa asinis. Gļēvulim pat vislabākais ierocis nesola sekmes un nespēj iedvest drosmi.
Cīņas Polijas kara laukos arī apstiprina atziņu, ka ja cīnītāju morāle ir daudzmaz stabila un viņš apdvests ar cīņas gribu aizsargāt savu dzimto zemi, tad grūti to uz ātru roku salauzt pat ar pārsvarā esošiem modernās technikas līdzekļiem. Ja tikai ir griba pretoties, tad aizstāvētājs arī pie samērā vāja apbruņojuma spēj izjaukt dažu labu uzbrucēja nodomu un pat pārvilkt svītru daudziem viņa plāniem un aprēķiniem, kas bāzēti uz ātras uzvaras izredzēm. Ja cīņas gara apgarotu karavīru trūkst, neko nelīdz arī modernie ieroči. Technikai vienai nav panākumu. To rāda ari pēdējās cīņas Rietumu frontē. Te abu pretinieku techniskais stiprums apm. vienāds, te virsroku ņems tas, kas uzglabās ilgāk savu morālisko pretestības spēku un uzvaras apziņā meklēs pretinieku, lai uzbrūkot viņu satriektu un iznīcinātu
Pēdējos gados, neskatoties uz plašo technisko līdzekļu pielietošanu kaujas laukā, tomēr vēl spēkā Napoleona izteiciens par uzvaras atkarību no morāliskiem spēkiem (3  A). Techniku laiž darā cilvēks un blakus šiem visjaunākiem izgudrojumiem pukst tā pati vecā, mūžīgā (īpašību ziņā) cilvēka sirds. Ko līdzēs modernā lidmašīna, tanks, ložmetējs, ja apkalpe atteiksies pie tā strādāt. Personības pēdējos karos atkal izvirzijušās pirmajā vietā un tieši arī tādēļ, ka modernā technika karā tik ļoti daudz spēj dot; te drošsirdīgais karavīrs, neskatoties uz ienaidnieka pretestību, tikai ar savu personīgo varonību pretiniekam spēj sagādāt ievērojamus zaudējumus. Modernā kara kaujas lauks, ar lielo mašīnu skaitu nevar atsacīties no bezbailīga un drošsirdīga karavīra. Tā tad arī techniskais karš prasa drošsirdību un varonību.
Iepriekš minētam Napoleona izteicienam varbūt tagad ir vēl lielāka nozīme, jo tagad kaujas ilgst nepārtraukti nedēļām un pat mēnešiem, daudzie techniskie līdzekļi padara nāves briesmas lielākas, kaujas bieži jāved ielenktiem un atdalītā stāvoklī no galveniem spēkiem, caur ko vairāk jāpaļaujas uz saviem spēkiem. Visi šie apstākļi prasa daudz lielāku morālo spēku patēriņu kā Napoleona laikmetā.
Kopsavilkumā var secināt: varonībai un drošsirdībai arvien ir vieta karavīru dzīvē. Jo drošsirdīgāks vīrs pie kara mašīnas un jo pamatīgāki viņš prot ar to apieties, jo lielāki būs panākumi. Svarīgi ir lai karavīrs, un vispārīgi katrs cilvēks, ar savu mašīnu, savu technisko darba rīku, kara un miera laikos sasniedz maksimalās spējas. Tad viņš paliek valdnieks pār rīku, ko viņa rīcībā nodevusi zinātniskā pētīšana un progress.
Arī tanku, indīgo gāzu un bumbvedēju laikā cilvēks ir un paliks pats galvenais, vissvarīgākais un visizšķirošākais kara vešanas faktors, valstu likteņu izšķīrējs, un tautu mūžu svērējs.
Tādēļ sargāsimies no maldiem, kad pārspīlētā technikas varenības cildināšanā cenšas saskatīt ne papildus spēkus uzvaras iegūšanai, bet iespējamību samazināt risku.
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Musu karavīri piejūras kapas cīņu laika 1919. g. novembrī.
Svēts lai ir un paliek mūsu pienākums veidot un stiprināt cilvēku-cīnītāju Latvijas aizstāvētāju, smeļot spēkus un atziņas no leģendārajiem Lāčplēšiem un brīvības cīnītājiem, un uzturot mošu brīvības cīņu varoņu garu nākotnei, jo liels ideālisms un karstas sirdis ir līdzvērtīgas vislabākai un stiprākai ieroču technikai un tās varenībai.

Seši draugi 
V.Briedis
(Godalgots kara stāstu sacensībā.)

—    Ložmetējnieki piecus soļus uz priekšu — Marš! — komandēja virsnieks.
No ierindas iznāca viens vienīgs vīrs. Viņam tuvojās stalta auguma, melnīgsnējs virsleitnants.
—    Jūsu vārds un uzvārds! — virsleitnants noprasi ja.
—    Jēkabs Urbāns, — vīrs kā ar cirvi nocirta.
—    Dienējis? —
—    Tieši tā! Strēlniekos. Sestā Tukuma pulkā.
—    Dienesta pakāpe?
—    Dižkareivis.
—      Nostājaties tur, pie malas, — un virsleitnants vīram norādi ja kazarmes mūra sienu, pats ko atzīmēdams kabatas grāmatiņā.
—    Tie, kas vēlas kļūt par ložmetējniekiem, piecus soļus uz priekšu — Marš! — virsnieks turpināja komandēt.
Šoreiz no ierindas atdalijās divi vīri.
—    Vārds, uzvārds? — virsleitnants noprasija pirmajam.
—    Voldemārs Torens.
—    Dienējis?
—    Nav, — vīrs neveiksmīgi centās vārdus izkliegt kareiviskāki.
—    Un jūsu uzvārds? — virsleitnants griezās pie otrā vīra.
—    Alberts Tonis, — skanēja lēna, melodiska balss.
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—    Dienējis? — un it kā šīs balss ietekmēts virsleitnants pētoši dziļi ieskatijās jaunekļa sejā.
—    Neesmu dienējis, — nāca tikpat lēna atbilde.
—                 Nu, Graudiņ, šoreiz jūsu rotai vairāk nav. — komandējošais virsnieks noplātija rokas.
—                 Žēl, — un par Graudiņu uzrunātais virsleitnants pagriezās pret trim jaunajiem karavīriem. Viņš gribēja tiem ko teikt, aicināt sev līdzi, bet tad ieraudzija uz viņu steidzamies vācu armijas kareivju uzvalkā tērpušos, pazema auguma, druknu virsser- žantu.
—                 Nu, Zeizum, te jums būs trīs braši puiši — viens vēcs ložmetējnieks, divi iesācēji. Jūsu ložmetēja apkalpe nu būs salasīta. Vediet viņus uz telpām un liekiet ieskaitīt uzturā; man vēl jāaiziet pie bataljona komandiera.
—                 Klausos! — Zeizums kareiviski braši sasita papēžus un pagriezās pret trim gaidītājiem. — Nākat man līdzi.
Trīs vīri paklausīgi sekoja viņam. Ap nama stūri pagriezušies viņi iegāja plašā kazarmju telpā, kur uz nāru gala sēdēja divi pavecāki karotāji.
—   Nu, iepazīstaties nu paši, visi būsat pie mana ložmetēja. Tepat arī izraugaties guļas vietas un iekārtojaties kā mājās. — To pateicis Zeizums atstāja piecus vīrus, pats pa kādām durvīm ieiedams rotas kancelejā.
Jauneklis ar melodisko balsi kautrīgi stati i ās priekšā pārējiem vīriem, ar to pirmais ievadīdams iepazīšanos. Vecākais no sēdētājiem izrādijās vidzemnieks Kazāks, bet otrs latgalietis Gedušs.
Raiskumietis Kazāks bija vecākais no visiem. Juku laikos no strēlnieku pulka demobilizē- iies. Kazāks atnalika Latviiā, safaidiia vācu ienākšanu un atgriezās savā pagastā. Pēc darba viņam nebija ilgi jāmeklē — katrs vīra spēks tais laikos tika zeltā vērtēts. Tā Kazāks stājās pie arkla. Varbūt viņš arī būtu palicis pie tā, nosirmojis darbā kā vecs koks tēva sētā, ja okupacijas varai sekojošie ienācēii viņu ne^tu mobilizēiuši un atkal nolikuši zem ieroča. Un Kazākam pret paša gribu bija jāieņem pozicijas Rīgas jūrmalā, pret kalpakiešiem. Kazākam derdzās visa «biedrošanās», un viņš gudroja par bēgšanu un tā kādā dienā brīvprātīgi izlūkos pieteicies. Kazāks līdz ar v^nam piedoto kluso latgalieti Gedušu, pie Jaun-Dubultiem pārgāja kalpakiešu pusē. Kazāka līdzatnestās ziņas izrādijās pareizas. Tā, uzticību iemantojuši, viņi abi kļuva par nacionalās armijas karavīriem un nešķiramiem draugiem. Viņi abi viens otru it kā papildināja. Kas no sirsnības un lēnprātības trūka robustajam un skaļajam Kazākam, tā Gedušam
bija pāri-parim un atkal otrādi. Tieši tas viņus saisti ja un neļāva viņu draudzībai izbeigties.
1919. gada jūnijā, kad Kazāku kā vecu ložmetējnieku taisijās pārcelt uz jaunformējamo IV atsevišķo bataljonu, pēkšņi arī Gedušs izrādijās par «ložmetējnieku» un tā nu viņi abi atradās šeit.
Nebūtu nozīmes ko sīkāku zināt par šiem diviem vīriem vien, viņu četru biedru dzīvi turot noslēpumā, tādēļ pakavēsimies arī pie tiem. —
Drukno, vienmēr smaidīgo virsseržantu Zeizu- mu jaunformējamos spēkos atveda kara dēku kāre. Kur vien oda pēc pulvera dūmiem un gaiss likās nogatavojies cīņai, tur klāt bija Zeizums. Viņš bija iz- vandijis malu malas, sastāvējis: čechu leģionā, Ukrainas Petļuras kazākos, latvju strēlniekos, leģendārā igauņu virsleitnanta Kuperjanova partizanos, Līveniešos, līdz pēc ilgas klejošanas, kā pats izteicās, bija atradis vietu nacionalajā armijā. Te viņš nu atkal reiz bija savējos, Rīgā, kur bija dzimis un uzaudzis, kur bija pagājusi viņa straujā jaunība un beidzot — te brieda kara notikumi, priekšā stāvēja kaušanās un tas bija tas, ko meklēja Zeizums.
Urbāns bija dzimis Grīziņkalna apkārtnē, divu darba sprīžu starplaikā, mātei, fabrikas strādniecei pārnākot pusdienā. Viņa bērnība bija viena cīņa ar trūkumu un grūtībām. Tas šo Grīziņkalna pašpuiku bija agri rūdijis par vīru. Līdz ar pārējiem savas apkārtnes jauniešiem viņš bija iestājies strēlniekos, kur nazi pārmainija pret šauteni. Jūlija kaujas izrāva caurumu Urbāna ciskai, Ziemas svētki viņu ar dragātu dilbja kaulu iemeta vācu rokās. Rītprūsijā, Hammeršteinas lēģerī par bēgšanu viņu piesēja pie koka.
Astoņpadsmitais gads viņu pārnesa mājās un nu viņš atkal bija karotājs, karotājs, lai reiz nokārtotu rēķinus ar viņa sagūstītājiem.
Sievišķā izskata, trauslais Alberts Tonis nāca no Rīgas patriciešu ģimenes, Tonēs ģimenei jau no vairākām paaudzēm piederēja labi ievests veikals Ter- batas ielā. Pēc komercskolas pabeigšanas, jaunais Tonis stājās darbā veikalā. Viņš pazina savu darbu, bija tanī iedziļinājies, mazliet mīlēja to. Ārpus šī darba viņa gara apvārsnis vēl bija dzidrs — bez jebkādām politiskām, tautiskām vai rasiskām kaislībām, vai novirzieniem. Tomēr viņš bija rīdzinieks un tā- Dat kā tēvs mīlēja savu dzimto pilsētu. Viņas dēļ viņš bija gatavs darīt visu.
Nacionalās armijas rindās viņu ienesa tēva patriotiskie vārdi —
«Tu, dēls, vai es, vienam no mums jāiet aizstāvēt mūsu dzimtā zeme un lepnā tēvu pilsēta Rīga.»
Un sirds dziļumos, svētākās jūtas satraukts Tonis bija gājis, tēva svētības pavadīts.
Voldemārs Torens bija astoņpadsmit gadus vecs jauneklis, bārenis. Tēvs, strēlnieks, septiņpadsmitajā gadā aizgāja pulkam līdzi uz krievzemi. Māte un dēls palika Rīgā. Okupacijas laikā abi strādāja pie dzelzceļa. No algas pietika dzīvītei, bet tad māte pēkšņi saslima un iegula ar gripu. Dēls dari ja visu iespējamo mātes ārstēšanai, bet velti — viņa šķīrās no šīs pasaules, atstādama dēlu vienu grūtajā dzīves cīņā. Šai cīņā Torens turējās braši, nobrieda un no zēna pārvērtās pašapzinīgā, noteiktā jauneklī. Torens tad atrada nodarbošanos sabiedriskos darbos, kaut kā izkūlās līdz kalpakiešu ienākšanai, bet tad viens no pirmajiem piedāvāja savus spēkus dzimtenes sarga dienestam. Toreiz, pirms diviem mēnešiem, viņam vēl lika pagaidīt līdz vispārējai brīvprātīgo pieņemšanas izsludināšanai un tagad nu viņš beidzot atradās kazarmēs pie Grīziņkalna.
Tādas īsumā bija šo sešu kopā sagājušo svešo cilvēku sejas. Gan dažādus ceļus gājuši, viņi te bija pulcējušies vienkopus vienam mērķim un vienam
uzdevumam — cīņai par dzimto Latviju.
*
Ložmetēju rotas sastāvs vairojās ar katru dienu. Nāca veci, piedzīvojuši karotāji, skolu jaunatne, lauku vējos appūsti zemes rūķi. Nu jau varētu sākt domāt par kārtīgu apmācību, ja tikai… bijis ieroču! Ložmetēju rotās pirmais un pagaidām arī vienīgais ložmetējs, bija bez atslēgas, vecs, kazarmēs lielinieku pamests krievu Maksims.
Ložmetējnieki mocijās ar dažādu sistēmu šautenēm, tikai retiem no tiem, kā rotas virsseržantam un vēl pāris instruktoriem bija īsās, parocīgās kara- bines.
—   Kas mēs par ložmetējniekiem, ja mums nedod ložmetēju! — pukojās Kazāks.
—    Priekš kā tev ložmetējs, ja ir patronas? Liec tās uz akmens un ar āmuru virsū! Šauj ka lai rūc! — pamācija mūžīgi optimistiskais Urbāns.
—   Tev vajadzētu ar āmuru sadot pa to klabekli, Grīziņkalna gudrības grāmata. — Kazāks nepalika atbildes parādā.
—   Vai nepaliksiet mierā — ecējas atkal! — viņus apsauca Zeizums.
—    Un kas tev par darīšanu? Ko tu bāz savu degunu kur nevajaga! — Kazāks bija pretim.
—    Kas man par darīšanu! Vai es esmu ložmetēja vecākais vai tu? — Zeizums noskaitās.
—    Nu, ja tu esi ložmetēja vecākais, tad gādā ložmetēju! — negaidot Kazākam pievienojās Urbāns.
—    Kas te par strīdēšanos? — pie strīdniekiem pienāca vada virsnieks leitnants Balodis.
—   Nekas, leitnanta kungs. Mēs tikai ar Kazāku iztirzājam ložmetēja šaušanas teoriju. — Zeizums nu izlikās pati nevainība.
Tamlīdzīgā garā ieturētas sarunas viņu starpā risinājās vai ik dienas. Pie tā viņi neatrada nekā neparasta. Viņi vienkārši bija atklāti un neizmeklētos vārdos izteica viens otram savas domas, jūtas un ieskatus. Tā nebija viņu vaina, ja šis izteiksmes veids citiem likās par skarbu un rupju. Kā viņi sarunājās, gar to nevienam citam nebija daļas! Ar citiem -— tur viņiem bija sava runāšana un ābece.
Šo runas un izteiksmes veidu viņu vidū pirmais ienesa Urbāns. Tūliņ tam pievienojās Kazāks, Zeizums un drīz to piesavinājās arī pārējie draugi. Viņi vienmēr kašķējās, bet vienmēr arī visi seši turējās kopā. Viena bēdas un prieki bija visu bēdas un prieki un atkal otrādi. Viņu sešnieks vienmēr bija kopā, vienmēr gatavs kopējam darbam un dēkām. Un viņiem bija arī savs kopējs nosaukums, rotā un visā bataljonā viņus saukāja par Rīgas zēniem. Un Rīgas zēni centās šo nosaukumu attaisnot. Viņi katrs atsevišķi centās pēc slavas un panākumiem, lai iegūtus tos pierakstītu visiem. Rota viņiem bija kļuvusi par otru ģimeni, kuru viņi paši redzēja izaugam ap sevi, redzēja kļūstam lielāku, daudzskait-
Ilgāku, varenāku. Un viņi bija šīs ģimenes kodols, pirmdzimtie! ..
Visvairāk viņus niknoja ieroču trūkums, redzamā nevarība. Ar skaudību viņi noskatijās, kā pa ielām, ārā no Rīgas, uz rietumiem, aizmaršēja veselas labi apbruņotas ložmetējnieku kolonas. Šīs kolonas to darija ne labprāt, uz to viņas spieda sabiedrotie un Strazdmuižas nolīgums.
Visvairāk ap šo taustamo netaisnību niknojās Kazāks un Urbāns. Bet tad, kā uz burvja mājienu, vienā dienā viņu dusmas izzuda, bet to vietā sejas staroja noslēpumainā smaidā — viņi bija atraduši izeju. Garo, neērto, dažādo sistēmu šauteņu vietā Rīgas zēnu plecos dižojās glītas karabines.
Zeizuma, Kazāka un Urbāna sānus pat greznoja īsti Parabell'umi. Un tad …
Tad seši vīri sabāza galvas kopā, strīdējās, žestikulēja, pieaicināja vada komandieri, bet gala iznākumā kādā naktī kazarmēs ieradās vesels, pilnīgā šaušanas kārtībā ložmetējs un vēl ar visu pajūgu! Rotas zēni priekā ap to dejoja īstu apašu deju, bet seši Rīgas zēni smaidot, vārīgi, ka trauslu porcelānu, cēla no ratiem savu ieguvumu, savu pirmo ložmetēju!
Viņi to, tāpat kā karabines un Paraebell'umus bija atņēmuši aizgājējiem naksnīgajās ielās un ceļos. Tas bija risks, bet labi atalgots risks. Šī ieroču piegādes paņēmiena sācējs bija Kazāks, bet
tikai pēc mēneša ar lielu traci to izbeidza Zeizums.
*
Pirmais ložmetējs jau sekmīgi bija beidzis īso, kara laikam piemēroto apmācību, nācās nest garnizona dienestu. Šis dienests bija atkarīgs no katrrei- zējiem apstākļiem. Pirmais ložmetējs katru dienu dabūja sevišķus norīkojumus. Un gandrīz katrā vietā atgadijās kas jauns un intriģējošs.
Rīgas zēni vairākkārt bija sevi parādijuši kā drošsirdīgus karotājus. Par to, rotnieks zēniem ļāva brīvi izvēlēties sardzes vietas. Tā pirmais ložmetējs reti kad stāvēja garlaicīgajā postenī uz Daugavas tiltiem; tur ar gājēju dokumentu kontroli nodarbojās tie, kuriem trūka «naga» uz citām lietām, — kā Torens mācēja teikt.
*
Vairāki mēneši pagāja bez spilgtākiem, sirdis aizraujošiem pārdzīvojumiem. Zēniem bija garlaicīgi un šo garlaicību viņi kliedēja ballītēs, kur nodibināja draudzību ar zeltenēm. Zeizums jau bija paspējis kādai meičai dziļāki ieskatīties acīs un tā zēni dabūja svinēt līksmas kāzas. Kāzās Torens savukārt ieskatijās Zeizuma māsā un ar laiku arī no viņiem solijās iznākt jauks pāris. Solijās, bet…
Laulības Zeizumam tomēr nedeva domāto paš- aizmiršanos, nekliedēja arvien vairāk mācošo garlaicību. Bet tās novērsēja, cerētā un gaidītā kara vēl nebija. Zeizums un viņam līdz visi Rīgas zēni, garlaicībā un nemierā kļuva naidīgi uz visu pasauli.
— Par agru esmu iestājies armijā. Vajadzēja nogaidīt, kamēr blīkšķis iet vaļā, — Neskatoties uz medus mēnesi jau simto reizi pukojās Zeizums. Bet tad nāca tas, kc viņi visi alka un gaidi ja — sākās Bermontiade.
Viss sākās tik piepeši, tik negaidīti. Vēl šorīt Torens ar Urbānu bija cītīgi mazgājuši kazarmju grīdas, bet tagad, vakarā, tumsā, viņi jau soļoja aiz ložmetēja pa Jelgavas šoseju uz to pus:, n kurienei nāca reti šāvieni. — Švaks pulveris, — šaušanā ieklausijies lietpratēja balsī noteica Kazāks. — nav tie, kas bija pie Ložmetēju kalna. Bet kā tad mēs šausim, ja rota ies pa priekšu! — bažijās Torens.
—    Caur kājstarpi, dēliņ. — Zeizums atcirta pukodamies par štovētajiem kāpostiem ar desiņām, kuri palika mājās izvārīti, bet neapēsti.
Jo tālāk, jo karavīri gāja uzmanīgāki. Vienības jau izvērtās ķēdē, meklēja saskarus ar spārnu vienībām. Kazāks ar Urt ānu nocēla ložmetēju no divri- ča un sāka to nest. Gedušs ar divriči palika uz vietas, pārējie stiepa smagās lenšu kastes.
Kaujas lauku klāja vēlīna, piķa melna rudens tumsa. No lielceļa pļavā iebrienot ūdens šļakstē- jis zem gājēju soļiem. Drēgnums spiedās cauri plānajiem tērpiem. Bet karotāji to nemānijā. Kā savā liktenī viņi klausijās šaušanas trokšņa tuvošanos. Jau lodes sāka zanēt gar viņu ausīm, kad rota beidzot nogūlās slapjajā purvā.
Kazāks mierīgi ievilka ložmetējā lenti un gaidi- ja. — Velni, būtu taču kāds uzsmēķējis, lai redz kur šiem atrodas deguns! — viņš pukojās.
—   Drīz to redzēsi visā godībā. — Zeizums atmeta ar roku nakts melnumā vērdamies, šaušana vēl arvien tuvojās, bet mūsējie vēl arvien diezko gaidija,
Beidzot tomēr atskanēja sengaidītā pavēle «šaut!». Mirklī apkārtne pielija tūkstots dažādām skaņām. Kroplās priedes šo skaņu vēl pastiprināja atbalsī. Kazāks izlaida pus lentes pāri savējo galvām, bet tad bija jāapstājas — ienaidnieks neatbildēja.
Karotāji atkal gaidija, gaidija un mocijās neziņā un bailēs no kā neredzama, bīstama.
Tad tikpat pēkšņi kā apklususi, ienaidnieka uguns sacēlās ar jaunu sparu. Dzirdēja komandas — ienaidnieks nāca uzbrukumā.
«— Šaut!» Atkal runāja mūsējie. Bet ienaidnieks tuvojās.
—   Sagatavojieties. Būs jāatkāpjās! — savus zēnus brīdināja Zeizums.
Tomēr atkāpšanās neiznāca. Pie Zeizuma pēdējiem vārdiem karotāju aizmugurē kas griezīgi iekaucās, tad iedārdējās pērkonīgi blīkšķi un grāvieni. Tur, pa sliedēm, iesāņus, palīgā nāca bruņotais vilciens. Kaut kur pa kreisi uzliesmoja ugunsgrēks. Spocīgajā uguns blāzmā beidzot mūsējie ieraudzija ienaidnieka ķēdes.
«Urrā!» un nu mūsējie gāja uzbrukumā. Ienaidnieks atkāpās, bet mūsējie skrēja tik uz priekšu. Likās viņu krūtis pārsprāgs no lielās kliegšanas, kājas neizturēs ellišķo skrējienu līdz potītēm grimstot ūdenī. Bet viņi tomēr izturēja! . ..
Kazāks lādējās kā ormanis. Viņa piere rasoja no piepūles, nesot un atkal nesot smago ložmetēju. Tikko ķēde mazliet pie tupās un viņš domāja atvilkt elpu, kad tā atkal jau bija kājās un skrējiens turpinājās. Cik ilgi bija vilkusies šī skriešana, šis uzbrukuma hazards, kas to lai pasaka. Kad karotāji beidzot dabūja apstāties, viņi atradās kapos. Apstāšanās iemesls bija ienaidnieku artilērija. Kājnieku, ložmetēju un rokas granātu pastiprināta tā darbojās lieliski.
—    Elle! — izdvesa Torens, jo ciešāk kapu kopiņai pieplakdams.
—    Nu tik, zēni, sāksies īstā spēlīte! — Zeizums nenocietās. Kazāks ar rokas delnu sviedrus no pieres norausis, kā negudrs šāva pa priekšā redzamo mērķi — ienaidnieka ložmetēja šaušanas uguntiņām. Likās, viņš viens gribēja apklusināt šo elles pirti…
Granātas sprādziens pa kreisi. Granātas sprādziens blakus ložmetējam un tas apklusa. Caur sakniebtajām lūpām smagu lāstu izdvesis Kazāks sa- kņupa pie ložmetēja. Viss dubļiem, velēnām un smilti apbērts. Urbāns rausās no zemes kājās. No lielā trokšņa kontuzēts Zeizums savādi plātij a muti un ko runāt gribēdams, ilgi nevarīgi čapstināja lūpas. Beidzot viņš tomēr tika pie valodas un mirklī bija pie Kazāka.
—    Veco zēn, tu esi ievainots? Dod man ložmetēju es pašaušu, bet tevi Torens aizvedīs līdz ceļam, tur atradīsi sanitarus un ratus.
—   Ej ratā ar savu palīdzību! Urbān, ķeries pie lentes! Sadosim tiem… —- Kazāks saslējās un pirksti atkal uzgūla sprūdam, bet reizē ar to jauns vaids pārlidoja viņa lūpām.
—   Ko viņi izdarijuši manam plecam? — viņš vēl izsaucās, bet tad nevarības apziņā novērsās no ložmetēja, dodams vietu Zeizumam. Atkal ložmetējs uzsāka savu, uz mirkli pārtraukto dziesmu, atkal viņš iekļāvās vispārējā troksnī, atkal viņš sēja nāvi ienaidnieka vidū. Tā bija kā atmaksa par Kazāka ievainošanu.
—    Sveiki zēni! — vēl noskanēja paceltā Kazāka balss un no Torena palīdzības atteicies viņš aizgāja ceļa virzienā, ienirdams aizmugures tumsā . ..
Ar Kazāku viss tas bija sācies. Ienaidnieka vie- suļuguns pieveica mūsu zēnu drosmi. Krita rotnieks virsleitnants Graudiņš, krita viņa atvietotājs kapteinis Paegle. Zēni atkāpās, vēl arvien atšaudīdamies no ienaidnieka. Cauri naktij, soli pa solim pirmais ložmetējs tuvojās Rīgai. Jau Bermonta priekšpulki atradās Torņkalnā, kad Zeizums ar saviem zēniem kā pēdējais pārskrēja dzelzs tiltu.
Daugavas labajā krastā viņi atkal sastapa savu rotu un savu pulku, kuršs gatavojās aizstāvēt tiltu galus.
Frontes karotāji, pēc sīvām nakts cīņām un atkāpšanās nostājās Daugavas labajā krastā, lai tur stāvētu vai kristu par dzimtenes brīvību.
Trakā steigā karavīri lauza ielas bruģi, izlauzu- mā padziļināja ierakumus un satiksmes ejas. Daži stiepa no tuvējiem pamestiem un sagrautiem veikaliem un dzīvokļiem mēbeles, kastes, dēļus, matračus, no kuriem tiltu galos cēla barikādes. Visgarām Daugavmalai, ēku ielas puses dzīvokļos, logu tuvumā, novietojās šāvēji.
Pamazām, līdz ar rīta gaismu iestājās nomierināšanās. Nogurušie karotāji jaunos ierakumos un dzīvokļos pievēra acis īslaicīgai, smagai atpūtai.
Ložmetēju tilta pozicijā novietojis, Zeizums ar Toni steidza uzmeklēt Kazāku. Ceļā uz Sarkanā krusta slimnīcu Zeizums iegriezās pie sievas. Tur uzsildītos kāpostus apēduši abi draugi turpināja ceļu. Sarkanā krusta slimnīcā viņi Kazāku neatrada. Nestrādā to arī pilsētas un kara slimnīcās un privatna- mos ierīkotajās lazaretēs. Vispār tāds Kazāks nekur nebija reģistrēts, nedz kā izveseļojies, nedz miris.
Neziņā abi draugi atgriezās pie ložmetēja, kur visi pārsprieda šo lietu. Gala slēdziens bija — Kazāks ar visām jukām aizbēdzis no Rīgas un tagad droši vien atrodas savā pusē. Zeizums aizrakstija vēstuli Kazāķa saimniekam un visi palika atbildi gaidot.
Jau sešas dienas latvju viri stāvēja Rīgas vārtos, likteņu upes Daugavas krastā. Ne pēdu vairs uz priekšu nebija tikuši ienaidnieki. Nikni viņi apšaudi ja Rīgu, galinādami mierīgos iedzīvotājus un graudami viņu namus.
Zeizuma ložmetējs stāvēja drošā pozicijā dzelzs tilta galā. Pa šīm dienām bija notikusi apšaudīšanās pāri Daugavai. Kazāka vietā bija pienācis jauns karotājs. Torens un Tone, kuri, Kazāku ievainojot, bija saņēmuši pirmās ugunskristības, nebijās vairs dzelzs bišu zumzēšanu.
Zeizums jau vairākas reizes bija apciemojis sievu un pārnesis zēniem ēdamo, arī Torens jau bija skūpstijis līgavu. Vienīgi Tone un Urbāns palika uzticīgi savam ložmetējam. Urbāns tādēļ, ka viņam nebija kur iet, bet Toni bija iekārdinājusi poziciju dzīve, ar tās priekiem un bēdām. Viņš bija galīgi aizmirsis savu veikalu un tirdzniecību. Komerczi- nātne viņam vēl vienīgi noderēja attāluma aprēķināšanai līdz kādam mērķim ienaidnieku pusē.
Rīgas zēni jutās labi. Ja vēl bijis Kazāks viņu vidū, tad: — Patiesi te ietu daudz labāk, nekā «miera laikā» tilta otrā galā ar ložmetēju garlaikojoties, — kā Urbāns sacija ..
Bet virspavēlnieka štābs drudžaini strādāja. Iznākumā bija jāieņem Daugavgrīva, bet ienaidnieka maldināšanai jāizved demonstrativs uzbrukums tiltiem. Šodien pa koka tiltu to biia izdarijuši sigul- dieši, bet rīt, pa jauno dzelzs tiltu to bija jāizved daugavpiliešiem. Par demonstrantu pusrotas komandieri bija nozīmēts ložmetēju rotas virsnieks virsleitnants Zeltzaķis. Zeltzaķis nakti apstaigāja savu pusrotu ierakumos un iepazinās ar karavīriem. Vīri bija kā izlasīti. Tur bija daudz rīdzinieku, bet vēl vairāk Durbes rotas karotāju. Viņi visi ar nepacietību gaidija liktenīgās dienas rītausmu. kad biia uzbrukumam sākties.
Pirmajam ložmetējam šonakt bija jāklusē. Zēni ar skaudību vēroja laimīgos, kuri drīz ies jaunā dēkā, gūs jaunus pārdzīvojumus.
—    Nu, Zeizum, ko skatieties, vai negribat mums nākt līdzi? — garāmiedams Zeltzaķis uzrunāja Zei- zumu.
—    Labprāt, virsleitnanta kungs! — un Zeizuma sadrūmusē seja atkal reiz smaidija.
—   Labi, tad jūs ņemsiet savā zināšanā otro vadu, vedīsiet to … — un abi karavīri nogrima darbības plāna iztirzāšanā.
—      Bet vai es varētu iet ar savu ložmetēiu? — Zeizums negaidot sarunā iesprauda starp jautā jumu.
—    Nē, ložmetējam jāpaliek tilta apsardzībai un jāatbalsta mūs ar savu uguni.
—     Varbūt varētu tikai līdz pus tiltam, virsleitnanta kungs? — klātpienācis viņu sarunā iejaucās Urbāns, — mēs viņiem mazliet sasildītu oriņas un tad atpakaļ.
—   Nevar, nevar! — Zeltzaķis nepiekāpās.
Kā ko gaidīdami un spēkus taupīdami tonakt klusēja abi krasti. Tikai reti šāvieni no Daugavas augšgala liecināja, kā abi naidnieki ir nomodā.
Pār akmeņu krāvumu uz Daugavu glūnēja pirmais ložmetējs un viņa zēni. Laiks jau sen bija pāri pusnaktij. Rita ausma tuvojās. Neskatoties uz vajadzīgo atpūtu, šonakt neviens vīrs ierakumā neaizvēra acis. Kā slimnieks uz operāciju gaidīdams, tā jutās vīri liktenīgo brīdi gaidīdami. Viņi visi nervozēja. Cits to mēģināja slēpt skaļā vārdu birumā, cits ļāvās klusām pārdomām un vēl cits šķietami bezbēdīgs mētājās ar zaldātu asprātībām.
Zeizums jau bija tuvāk iepazinies ar savu vedamo vadu, viņiem viss bija norunāts un skaidri zināms. Tagad viņš stāvēja savu zēnu tuvumā, klusēdams raudzijās tumsā, tikko jaušamajos vižņos virs Daugavas.
Zeizum, es jums gribētu ko lūgt. — lēni, līdzoši viņam aiz muguras atskanēja Tonēs balss.
—   Jā, manu zēn? — Zeizums pagriezās pret to.
—   Lūdzu, neejiet šoreiz pār tiltu …
—    Zēn, zēn, kas par aušībām! Kādēļ tad lai es neeju? — Zeizums smēja savu parasto smaidu.
—    Piedodiet, man ir tāda nojauta, ka dzīvs atpakaļ jūs vairs nepārnāksiet.
—    Nieki! Cik simtām reižu es neesmu bijis vēl lielākās briesmās un vienmēr iznācis sveikā. Man ir sava laime, zēn … Nu, un gadijumā, ja tomēr kas — tu par to paziņo manai sievai.
—   Bet varbūt tomēr jūs šoreiz klausītu man, — bāls sejā Tonis lūdzās.
—   Nē, manu zēn, tur nekas vairs nelīdz.
—   Tad ņemiet mani līdz!
—    Nē, tev jāpaliek pie ložmetēja …
Rēna, tikko jaušama gaisma līdz ar miglu cēlās pār Daugavu. «Nāk!» gaidītājus pāršalca viens vienīgs vārds. Nācējs bija igauņu bruņotais vilciens, kurš nostājās tilta galā. Beidzot nāca arī pavēle: «Uz priekšu!»
Vēl steigā Tonim roku paspiedis Zeizums ar savu yadu nozuda tilta spraišļos. Klusums. Kā lēcienam sagatavojušies plēsīgi zvēri Torens ar Urbānu gaidās sastinga pie sava ložmetēja.
Un tad tas sākās!
Pirmais ierunājās igauņu bruņotais vilciens, tūliņ viņam piebiedrojās mūsu mašīnšautene un strēlnieku uguns. Kaut kur tilta otrā galā sāka vārīties raganu katls. Kaukdamas granātas dejoja ap glumajiem tilta spraišļiem, kā izsalkuši vilki garām mēlēm ložmetēji laizija tiltu no vienas vietas. Daugava meta augstas šļakatas granātām viņas ūdeņos iegrimstot.
Daudzi cilvēki kliedza, šāva, aurēja … Cauri šķidrajam tilta klājam Daugavā tecēja pirmo ievainoto asin;  p. Naidnieks mūsējos saņēma par daudz spēcīgi. Tomēr daļa mūsējo bija tikusi tiltam pāri, io kad apklusa troksnis uz tilta, Pārdaugavā vēl atskanēja reti šāvieni.
Pār Daugavu bija uzausis miglains rīts. Pietup- damies, aiz spraišļiem slēpjoties, uz vēderu lienot, pa tiltu atpakaļ nāca mūsējie. Viņu bija samērā maz. Daļa bija kritusi, daļa palikusi uz tilta, daļa viņā pusē ierakusies. Pēdējiem atpakaļceļa pa tiltu dienā nebija, jo to zem savas krustuguns turēja vācu ložmetēji.
Pēc pavirša saskaita trūka 40 cilvēku, to skaitā leitnanta Fichtenberga.
skatīties pēc Zeizuma — Zeizums vairs atpakaļ nebija pārnācis! Ievainotais virsleitnants zināja pateikt, ka viņš ievainots pakritis uz tilta, kur arī palicis.
—      Tā! Viņi būs to nošāvuši! . . . Toren, turi lenti! — un, acīm pretējā krastā iezīzdamies, Urbāns lika vēl reiz strādāt savam ložmetējam. Tas bija kā pirmā ložmetēja sveiciens savam priekšniekam …
Nē, šaušana tomēr nelīdz! Veikli viņš uzlēca kājās un nostājās virsleitnanta priekšā.
—   Atļaujiet man uzmeklēt virsseržantu. Varbūt kā viņam vajadzīga palīdzība.
—  Ārprāts! Vai neredzējāt, kas nesen notika uz tilta? Mēģināt tikai tur pabāzt degunu.
—    Es tomēr gribu iet. — Urbāns neatlaidās.
—   Jūs nekur neiesiet, — virsleitnants sausi noteica.
—   Bet es iešu! — abiem runātājiem aiz muguras atskanēja Tonēs balss. Un kamēr kāds vēl spēja ko iebilst, Tonis jau bija ārā no ierakuma un uzskrēja tiltā. Mirklī ap viņu sāka dejot ložmetēju bišu spiets. Tonis skrēja, nogūlās, pie tupās, līdz izzuda no redzes apvāršņa. Vēl laiku strādāja ienaidnieka ložmetēji, tad arī tie apklusa.
Visu laiku Urbāns nikni bija apšaudijis pretē;: krastu, nu arī viņš aprima. Nu viņam bija laiks ap
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Ārēji nikns, bet sirdī raudādams, Urbāns atvilkās pie sava ložmetēja, lai nogaidītu nakti, kad bija apsolīts uz tiltu izsūtīt kareivjus ievainoto pievāk- šanai.
Pienāca nakts. Pār tiltu pārnāca divi kareivji, tie visu dienu bija notupējuši uz spraišļiem zem tilta. Viņi bija redzējuši Tonēs skriešanu, redzējuši arī to krītam. Viņš nokritis netālu no nošautā virs- seržanta, vēl gabaliņu palīdis uz viņa pusi, bet tad
uz mutes nokritis sastindzis nāves miegā.
*
Pirmais ložmetējs sēroja. Par Kazāku vēl arvien nebija nekādu ziņu un nu vairs starp dzīvajiem nebija arī Zeizuma un Tonīša. Pat pēdējo līķi vēl gulēja uz tilta līdz būs iespēja tos iznest.
No ierindas izsisto vietā nāca jauni karotāji. Urbāns tika nozīmēts par ložmetēja vecāko. Vēl pāris dienas un ložmetēju pie tilta nomainija. Urbānam bija jādodas uz Bolderāju. Tur daugavpilieši nomainīs rēzekniešus. Mazā «Sekunda» no Mīlgrāvja viņus aiznesa uz jauno cīņas vietu.
Pa kāpām gar Lielupes krastu daugavpilieši vir- zijās uz Pārdaugavu. Vispirms viņi forsēja Hapaka grāvi, tad cīnijās smilšu klajumā Dzeltenā kroga rajonā, šai gājienā, pie rotas piedalīts, Urbāns pirmo reizi veda cīņā savu ložmetēju. Pēc Zeizuma nāves viņš bija stipri pārvērties. Nozudusi bija viņa pašpuiciskā flegma. Abi ar Torenu viņi kā norunājuši rautin rāvās vissīvākajos kautiņos. Ar savu bezbailību viņi sagādāja vislielākās galvas sāpes ienaidniekam, kurš viņus atklātā vietā redzēdams, tomēr nespēja apklusināt. Šķiet, aiz viņiem stāvēja kāds neredzams sargs.
Viņu ložmetējam ienaidnieka granātas šķēpele bija ieliekusi kārbas sānu, viens balsta spraislis pāršauts tikko turējās kopā, bet ložmetējs strādāja! Kā uzticīgs suns savam saimniekam, ložmetējs bez klizmām klausija Urbānam.
Bieži rotnieks Urbānu brīdināja no pārāk lielā straujuma, no nepiedodamās pārgalvības. Urbāns visu laida pār galvu. Liekas, nu tikai viņš īsti sāka piepildīt savu solijumu — norēķināties ar vāciešiem. Tagad viņa rēķins bija vēl pieaudzis par divu viņam mīļu cilvēku dzīvībām. Nu viņš bija pavilcis strīpu zem tā un sāka norēķināšanos, kurai vajadzēja būt nežēlīgai.
— Viņš jau pats lec nāvei acīs, — sačukstējās jaunie ložmetējnieki, ar kuriem vēl aizvien Urbāns nevarēja īsti iedzīvoties.
Un tad notika tas, ko visi jau sen bija paredzējuši. — Pūpes smilšu klajumā, kādā pārskrējienā, ko Urbāns izdarija nepieliecies, stāvus sekojot savam ložmetējam, ienaidnieka lode viņu ķēra tieši pierē. Kad pie viņa pielīda Torens, Urbāns vēl tikko spēja izdvest — «Liec mani aprakt blakus Zeizumam un Tonim.»
Draugs aizspieda viņa acis un devās jaunā cīņā, kas to gaidija…
Tālākais stāsts jau ir īss. — Torens nu bija pirmā ložmetēja pēdējais mochikānis, ja neskaita Gedu- šu, kurš Rīgas zēnu vidū ieņēma pasīvu vietu — va- dija ložmetēja divriči. No pieciem Rīgas zēniem Torens bija palicis dzīvs. Tomēr Latvijas atbrīvošanas karu pabeigt viņam vairs neizdevās — pie Jāņu
muižas granātas šķēpele Torenu ievainoja gurnā.
*
Vēlāk, pēc Bermonta sakaušanas Tonēs vecāku veikalu Rīgā uzmeklēja kāda Torņkalna bērnu slim-
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nīcas apkopēja. Viņa nesa ziņas par šķietami pazudušo Kazāku. Pēc ievainošanas Kazāks bija novests bērnu slimnīcā. Tur kopā ar vairākiem desmitiem ievainoto, viņš bija pārlaidis nakti, kad mūsējie atstāja Torņkalnu. Rīta ausmiņā šo bēdu vēsti ievainotajiem pirmā paziņojusi kāda apkopēja. Vēl bijušas vājas cerības izglābties no gūsta un sasniegt savējos. Kazāks to mēģinājis darīt. Laimīgi viņš izlavījies no barakas, pārskrējis pagalmu un pārlēcis sētai Rīgas pusē. Bet tūliņ arī atskanējuši kliedzieni, kuriem sekojuši vairāki šāvieni. Aiz sētas nejauši viņu bēgam bija redzējuši trīs bermontieši, tie viņu nošāvuši un pametuši pļavā guļot. Slimnīcas apkopējas viņa kabatās atradušas piezīmju grāmatiņu ar Tonēs veikala adresi. Vēlāk Kazāks, līdz ar citiem nošautiem, aprakts bedrē Torņakalnā . . .
Vēl vēlāk, tad, kad Latvija bija brīva, seši draugi, seši Rīgas zēni atkal satikās. Tas notika brāļu kapos, kur bija pārvesti visi kritušie. No tilta bija noņemti Zeizums ar Toni, no Pūpes kāpām pārvests Urbāns, no Pārdaugavas bedres izrakts Kazāks. Te nu četri draugi atkal gulēja kopā, viena rindā, plecu pie pleca, kā viņās dienās. Tikai segas vietā šeit viņus sedza smilts un ziedi virs kapu kopiņām.
Reizi gadā, mirušo piemiņas dienā, pie šīm kopiņām apstājās divi vīri — Torens un Gedušs. Gedušs bija sētnieks kādā lielā, lepnā Iekšrīgas namā, bet Torens netālu no šī nama sēdēja savā laikrakstu kioskā. Abi kopā viņi ieradās tāpēc, ka Torens bija stumjams ratiņos. Ievainojums gurnā bija saindējis asinis un viņam nācās noņemt vispirms vienu, tad otru kāju. Tomēr par to viņš neskuma un nekurnēja uz likteni — viņš pats dzīvoja savā izkarotajā, brīvajā, skaistajā Latvijā un viņa draugi kā varoņi atdusējās viskrāšņākajā un dižākajā dzimtenes vietā — latvju svētnīcā. Vai tas nebija jau gaužam daudz? Ko gan viņam vēl vairāk vajadzēja!

Fridrichs Gulbis 
Varoņa māte
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Laiks, ātri risošais, ir šodien kļuvis lēns 
Un neiet tālāk vairs par vienu kapa kopu, 
Kopš dus zem aukstas smilts mans straujais, lepnais 
Un viņu sargājot es rudens lietū slāpu. [zēns,
Kas man vairs šodien laiks? Deg sirdī liesmains
raksts.
Mans mūžs ir ritējis pa nebeidzamām kāpēm 
Arvienu augstāk vien, diennakti mikls kad plaksts 
Un gala nezini, kad rimties lemts būs sāpēm.
Varbūt nu augstums sniegts? 
Kas ir, kas nespēj nest 
To smagni, vēlusi ko dzīve katra plecos? 
Tik reizēm iesūrst sirds, ka roku nav kam plest — 
Skaut zēnu mīļoto vēl zemes klajos vecos.
Un tomēr veicams viss. 
Kad rudens puķes plaukst 
Un rieta sarkanums deg kokos tev pie kājām,
Man sirdī ielīst prieks — te dēls tev nav tik aukst, 
Kā vienai aizejot man ir uz mūsu mājām.
Es saulē lūkojos — no viņas mani sveic 
Tā sirds, ko ieliku tev šūplī guļot krūtīs. 
No saules runā - tā un tavu spēku teic — 
Vai gan lai mātei tad vēl varētu būt grūti?
Tu stiprais, gaišais zēns! 
Tev ceļš bij ejams spožs.
 Kā zeltā mirdzošas es redzu tavas pēdas. _ 
Kur tu man izaugi, tik nevaidams un drošs,
 Lai sevi ziedojot nost ņemtu citu bēdas?
Nu teika kļuvis tu un citiem liesmains raksts —
 Būt tikpat drošiem tiem un spēka pilniem kaujā. 
Un teikā klausoties man susē miklais plaksts 
Un rudens saule līst kā zelta straume saujā.
(Godalgots kara stāstu sacensība.)
Pagātne ir dzīves neatņemamā sastāvdaļa. Tā vienmēr nāk līdzi. Tagadnē dzīvojot ir vienmēr jādomā, lai tad, kad šis laiks un darbs nogrims pagātnes netveramos māla traukos, tos atceroties, var smelties rosmi un izturības prieku, kad sirds, šķiet, pagurusi esam. Cik labi tad, kad pagātnes izbālējušās lapas puses ir dzīvinošas dziņas pilnas. Cik labi tad, kad no pagātnes nav jākaunas. Dzīvojot tagadnē nav jāaizmirst, ka jābūt dziļas un pārliecinošas apziņas pilniem, kā vārdos, tā darbos, tad nekad nebūs jāredz traipi mūžības kvēlojošā rakstā, tad vienmēr būs tīrs saturs pagātnes māla traukos.
Nekad man nav bijis tik skumji un tik vientulīga sajūta kā tagad, kad man priekšā uz galda ir vēstuļu kaudzīte, ko brālis rakstijis mājās mātei no frontes 1919. un 1920. gadā.
Ja cilvēks, domās staigājot seno dienu atmiņu šalcošās birzēs, tura rokās tanīs dienās rakstītās un saņemtās izdzeltējušās papīra loksnes — vēstules, tad, šķiet, šīs loksnes sāk smaržot. No tām plūst smarža, kā no ziediem vasaras krēslainos, valgmes pilnajos vakaros. Katra loksne, katrs zieds dveš savu, vienreizējo smaržu. Ir ziedi, kuriem tikai skumji rūgta smarža, kā vīrakam baznīcas altārī.
Kad šī mazā vēstuļu kaudzīte ir rakstīta, tai pāri gājusi šaubu un neziņu melnā tumsa. Daudzreiz, kā smags slogs uz krūtīm ir uzgūlies elpu žņaudzošais jautājums:
—- Vai tālu vēl ir rīts? —
Un sirds asinis tad ir atbildējušas

Jānis Cīrulis
— Drīzi ausīs zeltītā gaismā mirdzošais rīts. —
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Mana mīļā māte un mans vienīgais brālis abi aizgājuši tumšajā veļu valstī. Reizi gadā es eju c mos pie mātes — Liepājas ostas kapsētā, bet bri kapu es — nezinu. Kaut kur tālā Latgalē atbrn šanas cīņās kritis. Varbūt ienaidnieka skaudīgi šrapnelis to sīki saplosija, jeb ar pāršķeltām krūt tas nogrima dūņainā ezera malā. Varbūt pēc nal uzbrukumiem, rīta ausmā kaujas līdzbiedri to ; rada salā sastingušu, sārtā asiņu peļķē, guļot, j atsegtām galvām to apraka mežmalā. Kāds no bie riem, varbūt, noskaitija Tēva reizi. Tikai viena lie ma dega visu acīs kapu atstājot.
Visās mūsu dzimtenes malās ir dārgas svētnīc — brāļu kapi. Kāda brīnišķīga, svētsvinīga nosk ņa ir, kad izrunā šos vārdus — brāļu kapi. Mēs 2 nam, ko slēpj šīs smilšu kopas.
Kā šķīstīšanās liesmās grimstot, kad skaidrīb apziņas pavadīta krūtīs dzimst kvēlā tēvijas mīl es drebošiem pirkstiem veru vaļā brāļa rakstītā dzeltējušās vēstuļu loksnes. Sāk smaržot ziedi, ku valgmi sev smēlušies sirds asinīs.
Mīļā māte.
Es zinu Tu gaidi, ar nepacietību, kādu vēs no manis. Bet laiks tik strauji skrien uz priel šu, ka reti atliek brīvs brītiņš. Dienas tik n&lt; mierīgas un naktis nepaliek klusākas. Māte, T jau zini karavīra dzīvi. Jābūt divkārtīgi moc ram. Katru nakti ar biedriem ejam izlūku ga tās. Seko arī pārgājieni. Dažreiz iznāk arī p sadursmei ar pretinieku. Bet, māte, neuztrai cies. Ir patīkami krūtīs sajust apziņu, ka tu e; vajadzīgs, ka tev ir jāveic kāds uzdevums. Te gad beigšu rakstīt. Tūlīt būs jāiet stāvēt sardzi Pasveicini brālīti. Tev, māte, tagad laikam i grūti jāstrādā, lai kaut ko nopelnītu sev un Jā nītim. Būtu jel tēvs dzīvs. Reizēm rodas krū tīs tāds neizsakams niknums pret tiem, kuri iz postija mūsu jauko dzīvi. Tad es lecu pirmai no ierakumiem ārā un dodos uzbrukumā Bet, mīļā māmulīt, neuztraucies, drīzi viss beig sies un es būšu atkal pie jums mājās. Esmu īagac sveiks un vesels. Kā Jānītim iet ar mācīšanos' Vai prot jau lasīt?
Drīzi atkal rakstīšu. 2. XI 1919. g. Tavs Kārlis.

Asiņainie ziedi

Un atmiņā man pavīd mana dzimšanas diena Tas bija 26. oktobrī. Brālis man bija nopircis divas dāvanas. Mazu dzelzs revolverīti, kuram uz mēlītes uzlika mazu, sarkanu papīra ripulīti, tad mēlīti nospiežot bija diezgan stiprs troksnis. Otra dāvana bija ābece ar sarkanu gaili uz pirmā vāka. Cik skaidri man vēl ir atmiņā tagad, jau pēc vairākiem gadu desmitiem, tas brīdis, kad es neuzvaramā lepnumā staigāju pa istabu ar jauno dzelzs revolverīti rokā. Un tanī vakarā brālis aizbrauca uz fronti. Ar savādi asu, degošu mirdzumu acīs, māte man teica lai es labi mīļi noskūpstot brāli, jo viņam jāejot karā. Savā bērna prātā es nesapratu, ko nozīmē vārds karš, bet, ka ir jāšauj, to instinktīvi nojaudu. Un tagad, kad man bija rokā revolverltis es gribēju iet līdzi brālim uz karu. Atminos tās rūgtās asaras, ko tanī vakarā raudāju, kad mani netaisījās ņemt līdzi. Tad brālis mani pacēla augstu gaisā un sacija, ka man ir drusku, tikai mazu drusciņ jāpaaugot lielākam, tad varēšot nākt līdzi uz karu. Ak, svēti vientiesīgais oērna prāts!
Māmulīt.
Saņem manu mīļo sveicienu un paldies par Tavu vēstuli, kuru saņēmu negaidot. Esmu to jau izlasijis desmitām reižu. Un katru reizi, kad es lasu Tavu vēstuli, man liekas, ka neesmu vairs ierakumos, bet atrodos pie jums mājās. Tāds savāds siltums tad pārņem sirdi. Bet drīzi jau es patiesībā būšu mājās. Tu savā vēstulē tik ļoti raizējies par mani. Mīļā māte, neuztraucies. Mūžīgi jau nevilksies šis karš. Un ja mani trāpīs ienaidnieka lode, tad nebūšu es ne pirmais, ne pēdējais. Katru dienu, pat brīdi, kaut kas jau atgadas. Bet, mīļā māte, ja es kritīšu, un nekad vairs neredzēšu savu dzimto pilsētu, tad Tu būsi varoņa māte. Katrs, kas krīt no ienaidnieka lodes, katrs, kas mirst par savu dzimteni, ir varonis. Ja es vairs nebūšu, par Tevi tad rūpēsies Jānis. Pasveicini viņu, manu mīļo brālīti.
Ar mīļu sveicienu
Kārlis.
25. XI 1919. g.
Neizdzēšami skaidri manā atmiņā ir iespiedušies vakari, kad ar māti gājām gulēt. Katru vakaru māte pie gultas nometusies ceļos, rūpju nomāktā, klusinātā balsī lūdza Dievu. Savu, nelaikā nosirmojušo, galvu rokās iespiedusi viņa visu novēlēja Mūžīgā rokās. Divi svinīgi lūgšanas vārdi no mātes lūpām man vēl tagad klusi ausīs skan .. . «Dievs, pasargi visus, kas šai tumšā naktī cīnās … Amen …» Mana māte lūdza par visiem latviešu karavīriem. To darija simtām Latvju dēlu mātes.
Mīļā māte.
Mīļš sveiciens un paldies par vēstuli. Pasaki arī paldies Jānītim, par viņa uzvilktām strīpām. Salasīt gan nekā nevaru, bet tomēr saprotu, ka tur ir domāts man sveiciens. Gribu Tev, mīļā māte, pateikt arī paldies par tiem divi pāri cimdiem, kurus Tu man atsūtiji. Māte, nerūpējies tik daudz. Es zinu, ka Jums mājās iet ļoti grūti. Es domāju, kā Tu neļaunosies, ja pateikšu, kā vienu pāri cimdu es atdevu mūsu vada labā spārna patšautniekam. Viņam nav neviena, kas varētu sūtīt, izņemot pilnīgi aklo tēvu mājās. Māte, kad es guļu ierakumos un pretinieks ļauj mums drusku ieraut elpu, tad man daudzreiz ienāk prātā, kamēr vēl biju mājās, ka esmu pret Tevi izturējies slikti. Māte, piedodi, ja esmu Tevi kādreiz sāpinājis. Tagad kad pāriešu mājās no šīm atbrīvošanas cīņām, es sākšu pilnīgi jaunu dzīvi.
Ar sveicienu Tavs mīļais dēls
Kārlis.
2. XII 1919. g.
Vai mans brālis bija slikts? Nē. Cilvēs ar tumšiem darbiem un neskaidru sirdsapziņu arī nē. Viņš bija trauksmes pilns jauneklis, kādi vēl daudzi mūsu dienās. Viņš spēlēja Vec-Liepājas jūrmalas futbola komandā. Un šī komanda gāja sacensībā ar Jaun-Liepājas «Velna» ciema zēnu komandu. Katram kopējas intereses, un sava vienība ir jāaizstāv. Un vai tur bija kāds brīnums, ja brālis reizēm pārnāca mājās no Jaun-Liepājas «Velna» ciema futbola sacīkstes ar zilu un aiztūkušu aci. Mātei nekādā veidā nebija iespējams ieskaidrot šo rezultātu vajadzību. Bieži māte runāja arī skarbākā balsī, kad redzēja, kā brālis smēķē. Un tomēr brālis katru dienu gāja sūrā darbā. Bieži vakaros pārnākdams mājās sasistiem pirksiem un saplēstām rokām. Un katru sestdienas vakaru viņš nolika mātei priekšā uz galda naudas kaudzīti, nedēļas iztikai.
Mīļo māmulīt.
Es ļoti gribēju Ziemassvētkos jūs apciemot, bet nevarēju dabūt atvaļinājumu. Atvaļinājumu dabūja tikai viens kareivis no mūsu vada. Viņam sieva mirusi un paliek trīs mazi bērni. Citam nevienam atvaļinājumu nepiešķīra, jo neviens nezina, ko nesīs nākošā diena. Pēdējās dienās mums bija mazas sadursmes ar ienaidnieku. Mēs gājām uzbrukumā. Kā bites pār mūsu gal- gām sīkdamas lidoja pretinieku lodes. Kāda no lodēm trāpi ja krūtīs man blakus skrejošo biedru. Viņš ir tas pats, par kuru Tev jau rakstiju, kam tas aklais tēvs mājās. Pretinieks mūs sagaidi ja ar īstu uguns jūru. Bijām spiesti atkāpties. Atkāpjoties paņēmu uz muguras līdz savu kritušo biedru, kurš bija jau miris. Salīkuši skrējām atpakaļ uz saviem ierakumiem. Netālu no ierakumiem man taisni aiz muguras plīsa kāds šrapnelis. Sīkās šrapneļu drumslas šņākdamas juka uz visām pusēm. Māt, mans mirušais biedrs mani pasargāja no nāves. Ja nebūtu viņš bijis man uz muguras viss būtu beidzies daudz citādāki. Kad sasniedzu ierakumus šrapneļu asās drumslas viņu bija saplosijušas caurumainu. Daži sīkāki ievainojumi ir arī man, bet par tiem nav ko runāt. Mīļā māte, tur nav ko uztraukties, arī Tev mājas darbos kādreiz gadas kāds ievainojums. Tu jautā, kā jūtos? Varu teikt tikai vienu vārdu — labi. Man nav bailes no nāves. Iedomājoties, ka jums abiem daudzreiz jācieš bads, ak, nesaki nē, es to zinu, es sakostiem zobiem metos tam virsū, kas tīko pēc manas dzimtenes un manas dzīvības. Tu vēl jautā, vai man nav auksti? Kad es sāku domāt par Tevi, mīļā māte, un brālīti, tad man kļūst silti. Un šis siltums man ir vienēmr.
Tavs Kārlis.
30. XII 1919. g.
Šie Ziemassvētki, par kuriem brālis runā savā vēstulē, ir drūmākais raksts manas bērnības zelta grāmatā. Bija krēslains Ziemassvētku novakars. Mēs ar māti divi vien bijām savā jumta istabiņā. Biju jau bijis vairākas reizes ārā un ar izbrīnu pilnām acīm skatijies mirdzošo svētku eglīti otrā pusē ielai divstāvu namā. Tā mirdzēja un laistijās Akerblū- mu sešistabu dzīvoklī. Kad galīgi satumsa, māte mani vairs ārā nelaida. Mums nebija Ziemassvētku eglītes. Nebija pat ne zaļa egļu zariņa, kas prieku nes un, viņu uzskatot dod katra bērna sirdij trīsošo cerības zeltu. Mums galdā bija puskukulītis melnas, rupjas maizes un pusmārciņa vērša tauku. Un šo ķēnišķīgo maltīti mums bija iedāvinājusi mājas saimniece, kura tirgojās ar gaļas galdu šarās (t. s. Liepājas gaļas hallē). Māte sēdēja pie loga. Es, iespiedies mātes klēpī, skatīdamies debesīs, sāku skaitīt zvaigznes. Kāda zvaigzne krita lejup un es jutu, kā viņa uzkrita uz manas galvas. Un pēc brīža atkal es sajutu uz savas galvas nokrītam vairākas zvaigznes, kaut gan no debesīm neviena vairs nekrita… Tikai daudz gadus vēlāk, domājot par šo Ziemassvētku vakaru, sapratu, kā tās nebija vis zvaigznes, kuras krita uz manas galvas, bet gan … mātes asaras.
Mana mīļā māte.
Piedodi man, māte, ka tik ilgi nerakstīju. Šinīs dienās veicām lielāku pārgājienu. Esam tagad nokļuvuši jaunā apvidū. Katru nakti eju izlūkos. Cik šī spēle naktī ir skaista! Nedrīkst būt neuzmanīgs, nedrīkst kāja atsisties pret akmeni un nedrīkst pārlūzt zars zem soļu smaguma. Tikpat uzmanīgs ir pretinieks. Tu nevari iedomāties to silstošo prieku, ja izdodas pārsteigt ienaidnieka sardzi un mulsuma brīdī to atbruņot. Bet ir arī reizes, kad ienaidnieks mūs «pacienā» ar džinkstošu ložu krusu. Nākošā naktī sākam savas izlūku gaitas no jauna. Esmu pilnīgi apmierinājies. Un garlaicīgi sāk palikt jau tie brīži, kad ierakumos atrodoties neskan ložu un plīstošo šrapneļu nāves dziesma. Kaut mēs visi cīnāmies plecu pie pleca kā brāļi, tomēr, māte, ir kāds cilvēks, kas stāv tuvāk mūsu dvēselei. Mūsu vadam pievienoja klāt desmit jaunus kareivjus. Viens starp viņiem ir kāds ventspilnieks, abi esam deviņpadsmitos gados. Mēs abi ļoti labi saprotamies. Viņš ir ātri apķērīgs un, galvenais, bezbailīgs zēns. Manu draugu sauc par Leonīdu.
Pasveicini Jānīti un palieci pati mīļi sveicināta
Kārlis.
18. I 1920. g.
Kad māte vakaros pārnāca mājās no darba, viņa katru reizi ātri pārlūkoja istabu. Skats nemierīgi un ātri pārskrēja pāri galdam, krēslam, palodzei un gultai. Zināju, kā māte ar acīm družaini meklē vai no frontes nebūs atsūtīta kāda brāļa vēstule. Vakaros, kad nebija vēstules no frontes, māte lēni un smagi apsēdās uz krēsla. Tikai pēc kāda brītiņa tā piecēlās un sāka gatavot mūsu nabadzīgās vakariņas. Lēni, bet nemitīgi mātes vārgo veselību drupināja šaubas un bailes un kara graujošais troksnis. Bet kad māte no darba pārnākusi atrada pastnieka atnesto brāļa vēstuli, tad viņa it kā atdzīvojās. Neizsakami lielā laimē staroja viņas acis, kad tā uz brīdi turēja vēstuli rokās. Bez atpūšanās no smagā dienas darba, viņa tūlīt gatavoja vakariņas, arvienu uzmetot skatu vēstulei. Un kad vakariņas bija gatavas, kad mēs abi ar māti apsēdāmies pie galda, tad brāļa atsūtītā vēstule tikai nolikta tanī vietā, kur brālis bija sēdējis mājās esot. Tikai daudz vēlāk visu to sapratu. Tādās reizēs mēs bijām atkal visi trīs kopā pie galda. Vismaz domās kopā vienoti. Un šie brīži bija tik reti. Kad biju jau aizmidzis un kad bija norimuši visi trokšņi, tad māte atplēsa brāļa atsūtīto vēstuli un to izlasija vislielākā klusumā un vientulībā.
Bija ilgs brīdis, kamēr nesaņēma nevien vēstuli no brāļa. Arvienu vairāk mātes sejā sāk iezīmēties sāpju un izmisuma pēdas. Tad kādu die nu pienāca ilgi gaidītā vēstule. Ar vēstuli rokā e stāvēju uz ielas stūra un gaidiju māti mājās. Ne žēlīgi sala man kājas. Nemitīgi mīņādamies pūt elpu virsū stīvajiem rokas pirkstiem. Bija jau se satumsis un vēl vakars, kad pēdīgi sagaidi ju māti Paņemdama manus nosalušos pirkstus savās rokās māte klusi man teica, lai uz priekšu vairs nekad ne nesot brāļa vēstules ārā uz ielas, varot . .. pazust
Māte.
Neesmu atkal Tev ilgi rakstijis. Bet Tu jau zini, ko nozīmē karš. Neuztraucies, māt, ka šī vēstule ir tik īsa. Man vēl drusku sāp labā roka, kuru ievainoja lode. Bet nu jau pē dažām dienām būšu atkal vesels. Ar degošu nepacietību gaidu brīdi, kad varēšu atkal ņemt šauteni rokā. Gājām 17. februārī izlūku gaitās. Izpētot ienaidnieka nocietinājumus, satikāmies ar ienaidnieka izlūkiem. Notika sīva izlūku sadursme. No mūsējiem trīs ievainoja. Mans draugs Leonīds apklusināja divus ienaidnieka izlūkus.
Tavs Kārlis.
23. II. 1920. g. Tanī pašā vakarā māte rakstija brālim atbildi. Dega maza, bezcilindru lampiņa, kuras daktu ar adatas smaili pavilka uz augšu. Māte rakstija ilgi. •. ilgi. . .
Sveiki māte.
Tu nevari iedomāties, cik priecīgs ir mans prāts. Neviens grūtums vairs neizliekas par smagu. Māte, šinīs dienās mūs apmeklēja ievērojami viesi. Apmeklēja nevis vada un grupu komandierus, bet gāja klāt pie visiem kareivjiem. Tu taču pazīsti mūsu valsts prezidentu Kārli Ulmani, kurš ar kuģi atbrauca mūsu pilsētā. Abi ar armijas virspavēlnieku Balodi, viņi ieradās pie mums frontes apmeklējumā. Māte, Tev tikai vajadzēja dzirdēt prezidenta runu. Viņš sacija. ka mums pašiem ir sava valsts un to vairs neviens mums neatņems. Vēl ir jāiztur pēdējais ienaidnieks un tad mēs varēsim paši savā zemē strādāt un saimniekot. Māte, tad latvieši paši būs kungi savā zemē. Taisni tā prezidents teica. Mēs, māt, tad pārmācīsim visus tos. kuri mums pāri darija. Virspavēlnieka Baloža vārdi bija uguns pilni. No nāves, par dzimtenes brīvību, nav jābaidas. Visus tos reiz atminēsies un vārdā sauks, kuri savas dzīvības atdevuši par Latviju. Par mūsu Latviju. Māte. mēs visi dziedājām un skaļi «Dievs, svētī Latviju». Māte, lieci lai arī Jā- nītis iemācas dziesmu - Dievs, svētī Latviju».
Palieci sveicināta
Kārlis.
28. februārī 1920. g. Māte kļuva mierīgāka, jo gaidija drīzi brāli pārbraucam mājās.
Māmulīte.
Saņēmi mīļus sveicienus un pasveicini arī Jānīti. Māte, Tu labi nesaproti, ko nozīmē karš. Tu saki, kad eju izlūku gaitās lai nešaujot uz ienaidnieka sargiem, kad tie nezinoc, kā viņiem draud nāve. Bet es jau arī katru brīdi nezinu,
kad tiek pret mani pacelts stobrs. Un sargus mēs cenšamies bez trokšņa saņemt gūstā. Cita lieta, ja viņi mūs pamanijuši un sak vai nu bēgt, vai arī šaut. Mums sava zeme jāaizstāv ar ieročiem rokā. Un tomēr ne visi ir cienīgi uz šīs zemes stāvēt. Starp mums ir viens un otrs ar stipri savādām domam. Daži cenšas mums, jaunajiem ar Leonīdu, iestāstīt tīri vai paradīzes laimi, ja mūsu jaunā Latvija nonāktu citos apstākļos un citu vīru rokās. Viņi par visu varu grib, lai mēs vairs nekarojam. Mēs ar Leonīdu divatā visu to lietu pārspriedām un, atceroties prezidenta Ulmaņa un virspavēlnieka Baloža teiktos vārdus, nolēmām kopā cīnīties tālāk par Latvijas brīvību. Pagāiušā naktī, 2. martā, notika savāds gadij ums. Mes bijām divi nozīmēti sardzē. Pēc pusnakts mans biedrs man sacija, ka viņš paiešot tepat drusku sāņus, tūlīt būšot atpakaļ. Man likās aizdomīga viņa savādā izturēšanās un bez tam viņš bija viens no tiem, kurš centās mūs abus ar Leonīdu pārliecināt, lai vairāk necīnāmies tālāk. Es viņam sekoju. Viņš paņēma vairākas rokas granatas un centās tumsā nozust uz ienaidnieka pusi. Es saucu, kur viņš grib iet. Viņš zemu saliecies sāka mukt prom. Man iešāvās galvā tikai viena doma — spiegs. Es palēcu dažus lēcienus uz priekšu un izšāvu. Viņš bija uz vietas beigts- Šodien mani visu dienu pratināja. Mani aizstāvēja Leonīds. Mēs izstāstijām visu ko bijām dzirdējuši. Tad mani atbrīvoja. Bet daži no maniem kara biedriem ir uz mani nikni. .. Mīļā māte, saproti jel, ka mans sardzes biedrs zināja mūsu ierakumu noslēpumus, ieroču daudzumu un arī mūsu nodomus. Un aizbēgot viņš varēja viegli uzlaist mums ienaidnieku virsū. Nodevējam nodevēja alga. Tā teica vada komandieris. Viņu apraka bez krusta un kapu nolīdzināja, lai neviens nezinātu, ka šeit kāds aprakts. Mēs ar Leonīdu nolēmām nekad nešķirties un nevienam neticēt, kamēr neesam paši par visu skaidrībā.
Mīļā māte saņēmi mīļus sveicienus.
Dēls Kārlis.
3. III. 1920. g.
Mana mīļā māte.
Paldies par mīļo vēstuli. Mājās drīz vien tiksim. Vēl tikai jāuzvar pēdējais ienaidnieks un tad būs miers. Mēs ar katru jaunu cīņu paliekam gudrāki un izveicīgāki, bet savu lielo drosmi mēs paši reizēm apbrīnojam. Un vienmēr mēs nākam pie pārliecības, ka šo drosmi mums ir devuši tie varoņi, kuri ir jau krituši varoņu nāvēs. Māte, Tu taču atminies Kalpaku, kurš mūsu pilsētas un Aizputes apkārtnēs organizēja latviešus kopā, lai ietu cīņās. Viņš ir miris, kā īsts varonis bez vaidiem. Tā, māte, mēs visi mirsim, bet Latvijai ir jābūt brīvai. Mēs bieži savā starpā pārrunājām virspavēlnieka Baloža teiktos vārdus, kad viņš mūs apmeklēja. Viņš teica, ja ejam niknās cīņās pret ienaidnieku, lai neviens tad neraujas atpakaļ, bet tikai vienmēr uz priekšu. To mēs piedzīvojām arī pagājušā naktī no 17. uz 18. martu. Mēs bijām ielenkti no trim pusēm no ienaidnieka,
bet ceturtā pusē bija liels un nepārejams purvs. Kāds mežsargs, kā nodevējs, bija pievedis ienaidnieku mums klāt. Tad mēs atminējāmies vārdus — nerauties atpakaļ, bet doties uz priekšu, un mēs, māte, uzvarējām. Mēs bijām tikai trīsdesmit vīru, bet gūstā vien mēs saņēmām piecdesmit sešus vīrus. Tā bija gan cīņa. Ienaidnieks, kā mūris gruva mums virsū, tad pārgājām uz durkļu cīņu- Mēs cirtām pa labi un pa kreisi. Durkļi, kā zibeņu šautras, zibēja uz priekšu un atpakaļ. Bija dzirdama tikai smaga šņākoņa, kuru reizi pa reizei pārtrauca asi un spalgi nāves kliedzieni. Māniju, ka esrnu ielenkts ienaidnieku vidū. Patiešām man tanī reizē nebija bailes no nāves, tikai centos vairāk pretinieku nogāzt gar zemi. Mani vienu esam pamanijis Leonīds. Redzu, ka viņš lieliem lēcieniem metas pie manis. Tad, māte, mēs ar Leonīdu darījām tāpat, kā mēdzot darīt lāči, kad tie cīnoties pēdējo nāves cīņu. Mēs ar Leonīdu sagriezām muguras kopā, lai neviens nevarētu pārsteigt no muguras puses, un ar neizsakāmu niknumu laidām durkļus cīņā. Mēs notriecām gar zemi desmit vīrus. Ienaidnieks nekārtīgā jūklī sāka bēgt. Ieguvām diezgan daudz šauteņu. Nākošā naktī, kad gājām abi ar Leonīdu izlūku gaitās, mēs no sirds vēlējāmies atrast nodevīgo mežsargu, bet neatradām. Viņš tomēr vēl nav savam sodam izbēdzis. Mīļš sveiciens Tev māte.
Kārlis.
22. martā 1920. g.
Maļevščinas sādžā.
Tanī laikā vēstuļu apmaiņa starp Karavīriem un mājniekiem bija atbrīvota no pastmarku likšanas. Kad brālis bija dienestā, un kara troksnis skanēja visapkārt, mēs mazie iemītnieki gandrīz katru dienu spēlējām tikai karu. Visas citas rotaļas bija aizmirsušās. Dažus gadus par mani vecāks bija Treilību Fricis. Viņš bija visu barvedis. Vēl tagad atminos, kā toreiz piedraudēju Treilību Fricim, kad viņš negribēja izpildīt manu gribu, kad pārnāks mans brālis mājās no kara, tad tikai Treilībs dabūs. Un Treilību Fricis tādās reizēs tiešām it kā sabaidījās, un ja ne pilnīgi, tad vismaz centās manu gribu izpildīt.
Mana māte.
Esmu taču jau tik liels un vēl par mani Tu tā rūpējies. Esmu karavīrs, kas cīnās par savu dzimteni. Aizvakar mēs izcīnijām otru sīvu cīņu. Šī bija daudz grūtāka ciņa, nekā Maļevščinas sādžā notikušā kauja. Bet māte Tu tomēr esi mīļa. Tu raksti, lai es neesot pārgalvīgs. Nepavisam neesmu pārgalvīgs, bet daru tikai to, ko dara visi karavīri. 30. martā mūsu pozicijām uzbruka ienaidnieks. Ar neparedzētu niknumu tas drāzās mums virsū. Pirmo reizi visā kaujas laikā mēs atkāpāmies. Bet tas ilga tikai vienu brīdi. Tad gājām atkal no jauna cīņā, lai atgūtu savas pozicijas. Mums bija tās jāatgūst, mēs nedrīkstējām ļaut ienaidniekam uzvarēt. Mēs taču bijām skaita ziņā tik maz, salīdzinot ar ienaidnieku, bet stingrā griba un cīņas karstums aizrāva kā viesulis. Ir brīži, kad viena cilvēka domas, nemaz nerunājot, pārņem visus kopā esošos. Tā bija arī mums šoreiz. Nemaz nerunājot, mēs gribējām atgūt savas labās pozicijas un šī doma bija visiem. Mēs at- guvām arī. Par pašu cīņu labāk nerakstīšu, Tu tik ļoti uztraucies. Mēs visi nesam sev klāt uzrakstītas papīra zīmītes ar mājinieku adresi. Gadijienā ja krīt, lai pārējie biedri varētu paziņot uz mājām. Drīz būs atkal pārgājiens, un tā mēs pamazām iztīrīsim no ienaidnieka visu zemi.
Tavs Kārlis.
1. IV. 1920. g.
Blonti sādžā. Dienas ritēja nemitīgi uz priekšu. Dažas dienas jau bija tīri saulainas un tad mēs Hermaņa ielas lejas gala bērni basām kājeiēm ielas asfaltu dipinot, kā irbju bariņš, devāmies uz jūrmalu. Lielajos «an- lāgos» (Liepājas jūrmalas apstādijumi) bija mūsu «īstais» kara lauks. Atminoties tās dienas sirdi apņem viegli glāstoša sajūta. Mūsu «kara rotaļas» sagādāja īstas rūpes un uzlika smagu pienākuma nastu plecos toreizējam Liepājas jūrmalas apstādi- jumu sargam. Viņš bija vecs un klibs vecītis. Mūsu melnās kājas un netīros degunus viņš nekad nevarēja noķert. Bet arī viņam bija sava «kara» viltība. Kad viņš mums bija pielavijies daudz maz tuvāk klāt, mēs, protams, skaļi kliegdami un reizēm garu degunu rādīdami sākām bēgt prom, bet tad klibais sargs svieda savu resno, zaraino nūju mums pakaļ. Un daudzreiz šī nūja sasniedza arī savu mērķi. Atminos, ka arī mani šī nūja panāca un tik stipri atsitās pret maniem melnajiem kāju lieliem, ka nākošā mirklī mans deguns tūlīt cieši sasveicinājās ar zemi. Protams, rotaļas uz dažām dienām pārtraucu, līdz radās atkal vajadzīgā drosme.
Māte.
Mans draugs Leonīds ir kritis. Māt, kaut kas tik asi smeldzošs duras sirdī. Mēs gājām
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nākts izlūku gaitās. Bijām tālu ienaidnieka aizmugurē. Tad sadūrāmies ar ienaidnieka patruļu. Iznāca apšaudīšanās. Mēs bēgām atpakaļ. Uz mūsu mugurām lija ienaidnieka ložu ugunis. Kāda lode trāpija Leonidu, kad metā- rrues kādā grāvī slēpties. Gribēju viņu tāiāk nest nēšus, bet viņš teica lai es aizskrejot pēc otra biedra. Nebija vairs tālu mūsu pozicijas. Pēc dažām minūtēm es biju atkal atpakaļ ar otru biedri. Bet tad māte .. . ak, bija jau par vēlu. Kāds no ienaidniekiem tomēr vēl bija dzinies mums pakaļ. Māt, mans draugs Leonīds bija ar durkli nodurts. Un kā nodurts! … Es to nekad neaizmirsīšu. Es zvēru, māt, es zvēru, pie savas dzīvības . . . pie Tavas … pie Jānīša . . . pie Dieva . . . atriebšanos. Kabatā atradām zīmīti ar adresi. Aizsūtijām ziņu .. .
Kārlis.
Sī vēstule bija bez datuma, stipri neskaidri rakstīta. Šķiet, lielā dvēseles uztraukuma brīdī sūtīta. Paraksts bija pat nesaiasams. Šī ziņa uztrauca arī māti. Tanī vakarā māte ilgi skaitīja lūgšanu. Kas to varēja iedomāties, ka šī būs pēdējā brāļa vēstule mums. Pēc dažām dienām māte nomierinājās. Pagāja dažas nedēļas un mēs sākām atkal gaidīt no brāļa vēstuli. Bet pastnieks nenesa. Atkal viena nedēļa pagāja. Vēl viena. Tad pienāca vēstule, bet ar stipri svešu rokrakstu Šis svešais rokraksts uzkrita pat man, jo biju it kā sācis burtus kopā rakstīt. Ar nemierīgu sirdi gaidi ju māti vakarā pārnākam mājā. Cik stipri pukstēja mana mazā sirds, kad māte vēra durvis vaļā. Vēstule stāvēja uz galda. To raugot māte atviegloti nopūtās. Sejā parādījās mierīgs smaids. Tas vilkās tikai vienu īsu brīdi. Kad māte paņēma vēstuli rokās un ieraudzija svešā rokrakstā rakstīto adresi seja atkal mainijās. Šaubas,, ticība, kā ēna ar gaismu mainijās. Man liekas, ka tanī reizē māte vēstuli atverot domāja — varbūt stipri ievainots un kāds cits atrakstījis. Šī vēstule mūsu dzīvē izdzēsa visu gaismu. Māte kļuva vai ārprātīga. Manas mazās rokas nespēja nest mierinājumu. Ilgi.. . ilgi mātes acis bija vienmēr saraudātas. Ilgi. .. ilgi māte neēda pie galda. Tukšais krēsls viņai sirdi lauza. Kā dziļi ievainots meža iemītnieks tā nevienam nerādi ja savas sāpes, savas asaras un savu, sirdi plosošo, izmisumu. Māte. . . mana mīļā māte . . . mana mīļā, dārgā māte. Tava sirds tomēr … salūza . . .
Paziņojam, ka Jūsu dēls no ienaidnieka lodes mira varoņa nāvē, aizstāvot savu dzimteni.
Plkv.-ltn. Vaivads.
Klāt bija kara biedrs Purenis.
Aprīlī, 1920. g.
Mirojedu sādžā.
Brāļu kapi… Svētas trīsas pārņem sirdi. Latvijas zemes testaments asinīm rakstīts. Jaunā Latvijas audze to lasa kad sarkanbaltsarkanais karogs augstu gaisā, brīvi vējos plīvo. Mēs tālāk to sargāsim, kvēlošām sirdīm, ko jūs, mūsu tēvi un mūsu brāļi, tik dārgi pirkāt. Slava jums katram, leģendārie varoņi.

Tev, mūžam dzīvot Latvija.
(Godalgots kara stāstu sacensība.)

I.
Taisns, bērziem apaudzis ceļš uzved kalnā. Kalns, kas gan nav nekāds augstais, līdzenajā apkārtnē tomēr visiem duras acīs. «Tie ir Birzumnie- ki», saka garāmgājēji. Vasaras laikā, skatoties no uzbraucamā ceļa gala, katrs var domāt, ka tur augšā, izņemot lielo dārzu, cita nav nekā. Jaunās ēKas, kas slēpjas aiz kuplajiem kokiem, nav saredzamas. Arī toreiz, kad Birzumnieku ļaudis vēl dzīvojuši vecajā mājā ar salmu jumtu, bijis tāpat. Viņu pagalmā svešai acij vienmēr bijis grūti ielūkoties.
Stāsta, ka kalna virsu ar kokiem apdēstijis kāds Birzumnieku sencis. Kad viņš tur uzgājis, kalns bijis vēl kails. Citu tuvāku ziņu par šo cilvēku trūkst. To neviens arī nav redzējis. Tikai ap viņa vārdu dažreiz vēl izceļas strīdi — Mārtiņš vai Ansi's? Par laimi kapsētā guļ ir Ansis, ir Mārtiņš. Tas nevienu netraucē, ka tie apgūlušies katrs savā kapsētas stūrī. Jaunākās paaudzes šīs kapu vietas arvien vel uzmeklē un kopj.
Jaunās ēkas Birzumniekos sacēlis Ansis Sakne. Arī viņš ir uzaudzis šai kalnā. īstenībā viņi tur auguši četri. Trīs Anša brāļi krituši pasaules karā.
Vai tamdēļ Anša Saknes skats tik ass un vaibsti stingri? No viņa bīstas visa apkārtne, kaut gan tas nevienam ļaunu nav darijis. Bez lielā dārza žoga kalngalā tam apvilkts kāds cits, vēl augstāks žogs. Pat tuvākie kaimiņi sīku lietu dēļ vairas Birzumnieku traucēt. Viņš cienī tikai nopietnas runas un nopietnas vajadzības — to visi zin. Ikviens, kas grūtā brīdī uzkāpis kalnā, bez laba padoma lejā nenonāk. Ir bijuši pat gadijumi, kad Birzumnieks pašā karstākā darba laikā atstājis mājas un devies uz pilsētu izkārtot citu darīšanas.
Sirds viņam laba, grūti tik nojaust, kas tam šķiet tas svarīgākais un derīgākais. No malas raugoties, tā vien liekas, ka Birzumniekam zem kājām likts kāds cits pamats. Liekas, ka viņš tur stāvētu un darbotos kādu varenāku spēku un sajūtu vārdā. Tas dara viņu citu acīs pārāku un nepieejamāku. Viņu cienī un bīstas.
Savā pagastā Ansis Sakne atgriezies pēc Latvijas atbrīvošanas cīņām. Brāļu tad vairs nav, tēvs miris. Mājas būtu aizgājušas postā, ja viņa prāts toreiz būtu bijis savādāks.
Kādreiz viņš bija domājis par augstskolu. Tad vēl brāļi bija dzīvi — abi vecākie dēli gribēja palikt mājās. Viņi, divi jaunākie, pēc vidusskolas beigšanas bija nolēmuši izglītību turpināt.
Bet dzīve tomēr nerit pēc iepriekš apcerēta plāna. Ansis paliek Birzumniekos. Viņš nepaliek vis tamdēļ, ka tas tā izdevīgi, bet viņš citādi nevar.
Ansis no sirds ir iemīlējis to zemi, kur katra pēda aiz pēdas pašu spēkiem izcīnīta. Viņš ir redzējis savus biedrus krītam un viņu asinis plūstam pār zemi.
Uz mūžu kā neizdzēšama, zīme Ansim iespiedusies atmiņā kauja marta rītā pie Bateriem.
Tā ir slavena kauja — latvieši atkal par vienu soli tuvāk Rīgai. Cīņas laukā paliek astoņi jauni, dzīves prieka pilni karotāji. Bet cerības izdzīt ienaidnieku aug latviešu pulkos.
Ansis Sakne vēl labi to atceras. Viņš ir piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās. Sākot ar janva- ra pirmajām dienām, viņš ir atradies šo varonīgo karotāju vidū.
Tamdēļ Ansis jūt zem savām kājām stiprākus pamatus. Viņš zina, ka latvju tauta par savu zemi maksājusi ar savu labāko dēlu asinīm. Būtu kauns tad nejusties drošam un stipram.
Un Ansis Sakne ir pateicīgs liktenim, kas viņu piesaistījis Birzumniekiem. Viņa atraisītiem spēkiem un gaišajām domām Birzumniekos daudz vietu. Uz tēvu kalnu Ansis nav atnācis viens. Viņam līdzi ir atnākusi Marija.
Viņa draudzībai ar Mariju ir neparasts sākums. Viņa bija bijusi līgava vienam no tiem astoņiem, kas pēc kaujas pie Bateriem bija ienesti Ērzeļu mājas sētsvidū. Kaut kādu priekšnojautu vadīts, tas Ansim pirms liktenīgās kaujas bija iedevis mazu saburzītu aploksni. Lai Ansis tad nododot . . . Esot grūti no rīta bijis atmosties . . . Tas neesot uz labu.
Vairākus mēnešus Ansim iznāca glabāt šo aploksni. Mariju viņš sastop tikai vasaras otrā pusē. Tad viņa jau visu zina . . .
Viņa ir samierinājusies ar notikušo un drudžaini meklē savā apkārtnē vietu, kur ar darbiem un savu dzīvi varētu uzcelt pieminekli kritušajam draugam. To tukšumu viņa grib aizpildīt ar ikdienas rūpēm un darbu.
Ansis Sakne saprot Mariju. Viņa kļūst tā sieva, un viņi abi uziet kalnā, lai kaut ko uzceltu un piepildītu dārgām asinīm pirktajā zemē.
Lielais dārzs ar kupli sazarojušiem kokiem slēpj viņu ikdienas gaitas no svešinieku acīm. Viņi jūtas labi, jo strādāt nopietnu darbu citu acupriekšā nebūtu bijis patīkami. Pateicīgiem vārdiem viņi piemin savu senci, kas pielicis tik daudz pūļu kalna apstādīšanai un dārza ieaudzēšanai.
Ļaudis Birzumniekus bez vajadzības neuzmeklē. Ansis pa skolas laiku un kara gadiem atsvešinājies,
bet Marija ienācēja. Viņi iztiek viens ar otru. Tie nezina, ko par viņiem lejā cilvēki domā. Viņu tuvakais kairmņš ir Aiainis . Stasta, ka'juku laikos tas iejājis baznīcā un sagriezis altara gleznu.
Tas ir vienīgais, ka Sakne zina, Det tiem nav laika ilgi domas citur uzkavēties. Piimajā gadā daudz kas apdarams pašu majā, lai dzīve cik necik būtu ciešama sašķiebtajos paKŠos. Arī lopu par maz, lai saimniecība virzītos uz priekšu. Atlaistie tīrumi tuvākā laikā nesola nekādu ražu. Rūpju un raižu tiem daudz, bet ticības un cerības vēl vairāk.
Drīz Birzumnieku pagalms jau pieņēmis citu izskatu. Sarūsējušie dzeizu gabali uzlasīti, žagariem un malkai ierīkots atsevišķs laukums. Cenņi tīri noslaucīti. Kaut kas pamazam top un veidojas — dzīve iet uz augšu.
Marijai rokas darba pilnas. Ansis jau dabūjis atļauju cirst un izvest no meža kokus jaunas kūts un šķūņa celšanai. Lielais spēks, kas viņus aizkustinājis, liek tiem iet un darīt katru darbu ar pateicību un mīlestību.
Viņu palīgi ir vietējie ļaudis. Darbs visur vienāds — bija ctomājusi meita Anna un uzkāpusi kalnā, lai ielūkotos noslēpumaino Birzumnieku dzīvē. Vēlāk viņa pati pārliecinās, ka, izņemot darba prieku, kalnā cita noslēpuma nav. Viņai iepatīkas un viņa paliek. Pa daiai aiz ziņkārības, Annai pievienojas vēl citi. Bet arī tiem patik tur strādāt — saimnieks un saimniece visur pa priekšu.
Tā Birzumnieki tikuši pie apzinīgiem cilvēkiem ar čaklām darbīgam rokām. Katrai kustībai dzīvē sava jēga. Viss notiek ar ziņu. Bēdas mainas ar prieku — postam un nelaimei seko gaišākas dienas.
Tā tas ar valstim, tā ar tautām un tā tas ir atsevišķu cilvēku dzīvē. Tā mainas parādības, par kurām cilvēki nav noteicēji. Tās, līdzīgi dabas spēkiem, nav ne atsaucamas, nedz atvairamas.
Nākamajos gados Birzumnieku tīrumos labi paaug āboliņš. Āboliņa cenas Rīgas tirgū augstas. Ansis ved vezumu pēc vezuma uz pilsētu. Tur nāk nauda. Kūts jau uzcelta, šķūnis aizsākts. Laiks domāt par jaunu dzīvojamo ēku. Viņam un Marijai aug divi dēli. Tie vēl ir mazi un tēva darbus nesaprot. Ansim pašam dažreiz uznāk šaubas, vai tie maz kādreiz tos sapratīs.
Dažu labu vakaru, kad zēni jau nomazgāti un apguldīti, nevienam neredzot, viņš iezogas pie tiem. lur viņš stāv un skatas, it kā ko pētidams, ko minēdams. Vecākais ir pēc Marijas. Tam vajadzētu būt sapratīgam un izturīgam. Ja tas viss iedzimis mātē, tam vajadzētu iznākt krietnam cilvēkam. Jaunākais vairāk pēc viņa paša. Nomodā būdams, tas skatas vienmēr kaut kur projām. Ja nu viņš šo zemi nemīl? Ja viņam vairāk tīk plašā pasaulē? — Ansis negrib tālāk domāt. Laika vēl diezgan. Par visu vairāk viņš mācīs tiem mīlēt un sirdī svētu turēt savu dzimteni. Jā, to viņš darīs.
Kalnā ceļas jauna māja. Visā apkārtnē otras tādas nav. Atkal ļaudīm ir ko runāt un brīnīties.
—     Kamdēļ mēs tā nevaram? — satiekoties pa- gi5tmā;ā vai uz ceļa, kaimiņš jautā kaimiņam.
—    Vai šis padara vairāk nekā mēs? — dažs pīpes galu izdauzīdams, rūc.
Vislielākais musinātājs tomēr ir Alainis. — Viņš no tās lietas visvairāk zinot. Saknēm palīdzot valdība — viņš esot atbrīvotājs. Bet Sakne neesot vienīgais, vēl daudziem tikpat viegli nākot visādi labumi. Tiem atstumtajiem jāturoties kopā, jādibi- not sava partija. Un Alainis nosaka dienu sanāksmei. Visi kopīgi tad varēšot iestāties sociāldemokrātos. Arī tie savējos atbalstot tāpat. Viņš apņemas saziņot kopā visus silgaliešus.
Tāda valoda atrod dzirdīgas ausis.
—    Lūk, tas tik vīrs! Tam galva vien daudz vērts — ja nepūtu, varētu apzeltīt!
Bet ir starp silgaliešiem arī tādi, kas Alainim neuzticas. Tiem liekas, ka priekšā stāvošais notikums pietiekami svarīgs, lai dotos kalnā pēc padoma.
—    Tā un tā — Alainis izziņojis sapulci.
Ansis saprot kaimiņa nodomu. Viņš apsolas to dienu neaizmirst.
Ansis ilgi domā. Varbūt apģērbt veco karavīra tērpu un piespraust Lāčplēša kara ordeni? Viņš to drīkst darīt. Bet nē — viņš ies tāpat. Viņš būs tāds kā visi.
Biedrības namā cilvēku daudz. Birzumnieks starp viņiem pirmo reizi. Viņš laipni sveicina un sirsnīgi spiež roku katram sava pagasta cilvēkam, kas ieradies uz Alaina aicinājumu. Ikvienam tas var ko pasacīt, ikvienu iekustināt vaļsirdīgai valodai. Tā kaut kas cilvēkiem patīk. Ansis iegūst vispārīgu uzticību. Ap viņu spiežas jaunekļi un vīri. Katram uz sirds kāda neskaidra lieta. Birzumnieks ar darbiem ticis vistālāk —- viņam ir sava gudrība. To der dzirdēt.
Alaina ierašanos pirmais pamana Ansis. Lai citi nedabūtu attapties, viņš ātri nobeidz iesākto sarunu par purvu susināšanu un, droši pretiniekam acīs raudzīdamies, uzaicina klātesošos izklīst.
—- Draugi, — viņš saka, — tas nebūs latvieša cienīgi, klausīties šajā Dieva zaimotājā. Kam Dieva vārds nav svēts, tam nekas nav svēts. Bet jūs . . . es . . . mēs visi te kopā esam latvieši, mēs mīlam un .turam svētu savu zemi, mēs visi to liktenīgajā brīdī esam aizstāvējuši. Mums nevar būt kopīga ceļa ar mūsu valsts, mūsu dzimtenes nonicinātāju un grāvēju! Vēl daudz nedarītu darbu mūs visus gaida mājās. Te nav mūsu vieta. Iesim!
Ļaudis sakustas.
—    Taisnība, taisnība — Birzumniekam taisnība! — atskan saucieni.
—    Mēs atkal būsim visi kā viens!
Saviļņotais bars laužas uz durvīm.
Asi marta vēji pūš uz ceļiem, pa kuriem silga- lieši, pārdomādami notikušo, atgriežas mājās.
—     Birzumniekam tomēr ir kaut kas vairāk nekā citiem! — domā visi, kas dzirdējuši Anša dedzīgos vārdus.
—    Kas tur ko brīnīties, ja cilvēks ar tādu tēvzemes mīlestību un cietu pienākuma apziņu savā mājā ko panāk — pārliek vecākie saimnieki.
—    Ticība un neatlaidība ved katru uz augšu.
Kaut kas ir noticis, jūt Birzumnieks, soļodams
mājup. Viņš, beidzot, kļuvis šiem cilvēkiem tuvs.
Jau pa gabalu Ansis redz savu kalnu, ar bērziem apstādīto ceļu. Marta vēji loka kailos zarus. Tie ir tādi savādi vēji. Tie apskrien viņa kalnu no visām pusēm un iepūš pagalmā asiņu smaku. Nevienu pavasari tie neaizpūš Birzumniekiem garām.
Arvien tie vēl pūš no Bateriem, pāri Ērzeļu māju sētvidum.
Ansim šie marta vēji tas pats, kas atgrieztam nazim tecila. Tie asina viņa sirdi, kā tecila nazi. Tā tas bijis katru gadu. Viņam liekas, ka arī Marijas sirdi tie uzspodrina . . .
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Mēs atkal būsim visi ka viens …
Birzumnieku jaunā dzīvojamā ēka jau kopš rudens zem jumta. Tā ir nākusi visgrūtāk, kaut gan līdzekļu bijis vairāk, nekā iepriekšējos gados. Vasaras sākumā Ansis tur ievedīs Mariju un dēlus.
Pēteris un Vilnis aug kā visi bērni. Ansis vērīgi seko viņa attīstībai. Viņam duras acīs, ka zēnu uzmanību vairāk saista nākamās lietas nekā pagājušas. Visbiežāk tas dzird no viņiem: — Tēt, ko tu darīsi rīt? — Par vakardienu tie nekad neizjau- tā. Visas lietas, ko tie, pasaulē nākot, atraduši sev priekšā, tiem pastāv pašas par sevi. Tā tas ar vecākiem, tā tas ar māju, tā tas ir ar debesīm, kas zilas guļ virs viņu mājas jumta.
Gadi zūd kā atsevišķas lietus lāses sausā zemē. Aiziet viens — nekas. Aiziet otrs — nekas. Aiziet vēl daudzi citi — arī nekas. Bet tad uz reizi ir kaut kas.
Birzumnieki uzcelti, Birzumnieku tīrumus apstrādā ar visjaunākām mašīnām. Pēteris un Vilnis jau krietni paaugušies. Marija pie deniņiem dabūjusi baltus matus. Saimniekam pašam krūtīs ticis dūrējs. Tas kaut kas ir.
—- Atkal viens Latvijas atbrīvošana cīņu dalībnieks aizgājis — nopūšas Ansis, salocīdams laikrakstu.
Marijai tas bieži jādzird. Laikrakstos gandrīz katru nedēļu lasami šādi aizrādijumi.
—     Tev jau vēl nav tie gadi, tev vēl dēli jāizlaiž dzīvē — Marija tad, laipni mierinādama, viņam saka, un viņš ar šiem vārdiem apmierinas līdz nākošajam nāves ziņojumam.
II.
Marija skatas pa logu. Marta vēji noplēsuši kalnu gluži melnu. Sniegs vēl palicis tikai pašā nogāzē. To vēji neaizķer.
Blakus istabā guļ Ansis. Viņš ir aizmidzis un mierīgi elpo.
—     Varbūt viss vēl būs labi — domā Marija. — Tās ir kara un smagā darba sekas. Pievakarē pārbrauks dēli no pilsētas. Viņi tur skolā. Tēvs bija vēlējies tos redzēt. Iepriekšējo vakaru viņš bija juties atkal sliktāk.
Marija sēž un gaida, kad slimnieks sakustēsies, vai dos tai kādu citu zīmi. Bet kamēr viņa nav vajadzīga, tā skatas pa logu un klausas marta vējos.
Jau astoņpadsmit gadus viņa šai kalnā. Viņa bija atnākusi jauna, tikai drusku pāri divdesmitiem. Tagad viņai četrdesmit. Viņa izskatas vecāka par saviem gadiem. Viņas skolas biedrenes pilsētā staigā vēl jaunas un svaigas. Tās paiet Marijai vienaldzīgi garām. Viņu skats pat uz mirkli neapstājas pie vecmodīgi ģērbtās, drusku neveiklās laucenie- ces. Bet Marijai tas nesāp. Viņai jau nevar būt nekāda draudzība ar tik lepnām un uzpostām dāmām. Viņa nāk no Birzumniekiem. Viņai sastrādātas rokas vēju aprauta seia. Acis bez cerību uztraucošā mirdzuma. Ne tās vairs sola kādam ko, ne prasa. Tādus cilvēkus var citi viegli neredzēt. Bet kas par to, ka viņa palikusi tāda nesaredzama. — Birzumnieku kalnam neviens nevar vienaldzīgi paiet garām. Kalna virspuse ir tik gluda un spoža kā lai- nrga seja. Viņa tur ielikusi savu jaunību un spēku.
Viņai aug divi dēli. Arī tiem ir tikusi sava dala. Viņa ir strādājusi no agra rīta līdz vēlam vakaram. Viņa ir palīdzējusi vīram izcelt no drupām viņa senču mantoiumu. Kaut kas ir piepildīts. Viņa nav velti dzīvoiusi. Tas tukšums, kas viņas priekšā bija reiz atvēries, pa gadiem aizbiris un izlīdzinājies.
Tā nebija mīlestība, kas viņus ar Ansi saveda kopā. Pēc sāpīgā zaudējuma viņai bija biiusi tikai viena vēlēšanās — būt kaut kur vajadzīgai un derīgai.
Ansis to biia sapratis. Viņš bija novērtēiis tās soēkus un atzinis viņu savam kalnam par derīgu. Tas viss. Neviena ļauna vārda Ansis vēl nav izsaci- jis. Arvien viņš bijis tai izpalīdzīgs un labs. Laikam viņa tam ir derējusi.
Nu viņš tur blakus istabā guļ un gaida dēlus, lai mierīgi varētu aizvērt savas acis un aiziet.. . Viņam bez kalna esot kaut kas vēl ko atstāt. . .
Marija norauj sienas kalendaram veco lapu. Sestdiena — 22. marts. Marta mēnesī šai pašā datumā pirms daudziem gadiem kaujā pie Bateriem bija kritis viņas jaunības draugs.
—     Cik savādi! — viņa domā, — varbūt arī Ansis šodien aiziet no sava kalna.
Bet tas viņu nebaida. Labi ieaugušām saknēm zaru daudz. Nocērt vienu, koks to ir nejūt. Arī viņai vēl paliek no kā dzīvot.
Kalnā vēji pieņemas. Retas sniega pārslas, kā izmaldijušās no debesīm, bezcerīgā straujumā griežas miklajā gaisā. Sāk jau tumst. Marijai vēl ienāk kaut kas prātā …
Pirms vairākiem gadiem, arī taisni šinī dienā, viņi abi ar Ansi bija bijuši pilsētā. Ansis tad bija viņu aizvedis uz Brāļu kapiem un parādijis varonīgo cīnītāju atdusas vietu. Arī tam vienam kapam viņš bija to pievedis . . . Skaista viņai bija likusies tā vieta marta miglainajā vakarā. Tur debesīs bija mirdzējis zelta krusts . . .
Marija stāv un skatas pa logu. Viņa stāv un skatas tā, it kā virs kalna satumsušajās debesīs atkal gribētu ieraudzīt to pašu krustu.
Bet vēji pūš un pūš. Tie pūš tik stipri, it kā būtu apņēmušies izpūst no kalna pēdējo siltumu.
—    Marij, vai tu jūti tos vējus? — no blakus istabas atskan klusa balss.
—    Vai tie atkal pūš no Bateru puses, pāri Ērzeļu māju sētsvidum? —
—     Ja tev tā liekas, tad jau tie paši vien būs, — tuvodamās slimniekam, liegi atbild Marija.
—    Marij, tu vienmēr esi bijusi tik laba . . . Es nemaz nezinu, kā lai tev pateicos. —
Marija ir noliekusies pār viņu un kārto pagalvi. Ansis kautrīgi, it kā bīdamies, noglāsta viņas roku. Marijas seja ir viņam pavisam tuvu. Nekad vēl viņa acīm tā nav likusies tik gaiša un maiguma pilna. Ansim gribētos vēl daudz ko tai sacīt, bet, tiklīdz pagalvis sakārtots, Marija steidzīgi atver skapja durvis un pazūd ar galvu tanī. Viņš vairs to neredz. Viņam nepatīk, ka Marija izvēlējusies taisni šo brīdi savām saimnieciskajām lietām.
—     Marij! — viņš sauc.
—     Jā, Ansi. Es tūlīt. . .
Un viņa atgriežas pie gultas ar tādām kā saraudātām acīm. Bet istabā ir krēsla, un Ansim pēc brīža jau liekas, ka viņš pārskatijies.
—    Marij, vai tev neliekas, ka tie vēji šonakt ko aizpūtīs? Tie jau mums abiem liktenīgi…
Marija nedabū viņam vairs atbildēt. Jautājošām acīm pie tēva gultas piesteidzas atbraukušie dēli. Marija atiet drusku sāņus, lai pa gabalu labāk aplūkotu savus zēnus.
Pēteris un Vilnis — tie jau gandrīz kā pieauguši cilvēki. Pēdējo vasaru siena pļavā bija stipri izstiepušies. Pa ziemas vidu nu kļuvuši plecīgāki. Un mātes mīlestības pilnā sirds pāriet pāri malām .. . Viņai slepus atkal jāizslauka acīs saskrējušās asaras. Viņa labprāt būtu Pēteri un Vilni no šīs satikšanās izsargājusi. Bet tēvs tā bija vēlējies, un viņa bija radusi vīra vēlēšanām vienmēr paklausīt.
—    Dēli, — Ansis iesāk čukstošā balsī. Viņš atkal ir aizsmacis.
—    Birzumnieku kalns ir tikai jūsu šūpulis. Tas _r jūs izauklējis un izaudzinājis. Tas ir jūsu tēva ķp.'.rs. Tāpat kā jūs mīlat šo kalnu, jums jāmīl visa tā zerze. kurā ieaudzis šis kalns.
— Jūs jau toreiz vēl nebijāt pasaulē un tamdēļ nezināt. Bet kādreiz pienāks la:.&lt;s. kad neviena no tiem, kas ko zina, nebūs vairs pasaulē . . .
Tie bija vareni karotāji, kas latvju tautai iz- cīnija atpakaļ viņas zemi. Tas biia toreiz, kad es vēl biju jauns. Viņi visi bija jauni, un dažs, varbūt, tikai nedaudz vecāks par jums. Viņu varonība un dedzīgā tēvzemes mīlestība visdziļāk man iespiedusies atmiņā no kaujas pie Bateriem, kas ilga tikai dažas stundas. Tā kauja bija īsa, bet sīva. Mēs bijām atpakaļceļā no Liepājas uz Rīgu. Pirms tās bija bijušas jau vairākas kaujas, un tai sekoja vēl daudz citu kauju. Bet es skaidri atceros — mūsu rota tur apstājās 1919. gada 21. marta vakarā. Nākošajā dienā mums vajadzēja nokļūt līdz Lielupei un ieņemt Kalnciemu.
Pa trim mēnešiem nevienu nakti .mēs nebijām gulējuši bez virsdrēbēm. Arī tovakar Ērzeļu mājā mēs gatavojāmies uz tādu pašu atpūtu. Mēs jau bijām pieraduši snaust, atāķējot vienīgi apkakli un vidusjostu. Arī šautenes vienmēr turējām rokā, lai ar pirmo trauksmes saucienu varētu celties un būt vietā.
Tanī vakarā pār Ērzeļu mājām pūta tādi paši vēji kā šovakar pār mūsu kalnu. Gaisā bija jau jūtams pavasaris. Dažs nemierīgi grozijās uz kailās grīdas. Bet tad pēc vienpadsmitiem vakarā nāca rīkojums no rotas komandiera — vajadzēja pieteikties no rotas zināmām skaitam cilvēku, kas gribētu piedalīties nakts izlūku gājienā, lai noskaidrotu ienaidnieka atrašanās vietu un viņa spēkus Kalnciema virzienā.
Pieteicās apmēram divdesmit cilvēku. Jūsu tēvs arī bija starp tiem. Tika sameklēti šķūtnieki, un izlūku nodaļa devās ceļā. Vēji pūta taisni mums pretim. Mums visiem sala. Iesarkans mēness šūpojās virs mūsu galvām. Mēs braucām lēni un uzmanīgi, apstādamies un klausīdamies, vairīdamies uzdurties ienaidnieka priekšposteņiem. Nobraucām tā ap divdesmit kilometru, gar ceļmalu mājām ievācot ziņas. Viss garais apgabals bija kluss un mierīgs. Neko ceļā nesastapdami, atgriezāmies atpakaļ un ziņojām priekšniekiem, ka uz nākošo iekarojamo vietu ce^š ir brīvs. Dažas stundas mums bija vēl laika. Noguruši no garā brauciena, mēs nokritām turpat blakus saviem biedriem uz grīdas. —
Birzumnieks ir piecēlies sēdus. Viņa acis spīd. Vaigi drudžaini deg. Tādu viņu Pēteris un Vilnis nekad nav redzējuši. Arī Marija nē. Viņš apstājas, ievelk elpu un tūlīt atkal turpina.
—= Pulksten piecos no rīta viss batalions, ņemot vērā izlūku ziņojumu, ierindas kārtībā dodas ceļā. Drošības labad uz priekšu tiek izsūtīti daži jātnieki. Ceļš ved pa līdzenu lauku. Mūsu rotas noskaņoiums ir jautrs un bezbēdīgs. No iepriekšējās nakts izlūku gājiena tāda pārliecība, ka ienaidnieka spēki tuvumā neatrodas. Gandrīz jau esam pienākuši Bateru mežsargu mājām. Tur s^kas mežs. Mežmalā atskan daži šāvieni. . . Izsūtītie jātnieki auļo atpakaļ. . . Viens no viņiem jau ievainots. Saņemam ziņu, ka priekšā ienaidnieki. Tūlīt uz mums tiek atklāta stipra ložmetēju un šauteņu uguns. Pirmajā brīdī rodas mazs apjukums . . . Bet tad bataljons saņem enerģisku pavēli izvērsties kaujas līnijā. Bataljona sastāvs ir kaujās rūdīts. Tas ātri izdodas.
Sākas asiņaina kauja. Ienaidnieka spēki ir lielāki par mūsējiem. Kā pirmais no mūsējiem pašā ceļa vidū krīt. . .
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Ka pirmais no mūsējiem pašā ceļa vidū krīt…
Ansis nedroši paskatas uz Mariju. Viņa balss kļuvusi pavisam klusa.
— Kā pirmais no mūsējiem pašā ceļa vidū krīt jūsu mātes labs paziņa. . . Viņš patšauteni pie pleca turēdams, bija apšaudijis turpat grāvī novietoto ienaidnieka ložmetēju.
Cīņas spars latviešos ļoti liels. Mēs ātri tiekam līdz durkļiem. Sākas tuvcīņa . . . Atkal viens krīt. . . Tas ir visjaunākais mūsu vidū. Viņam ir tikai septiņpadsmit gadu …
Ansis atkrīt atpakaļ un platām acīm skatas savos dēlos. Tad atkal pieceļas un, saņēmis visus spēkus, izsaucas:
— Dēli, tā ikvienam vajaga mīlēt savu dzimteni! Mūsu zeme ir viņu atstātais mantojums, un tas ir svēts mantojums. Kādreiz pienāks laiks, kad neviena no tiem, kas tur cīnijušies, vairs nebūs . . . Tikai jūs vēl varēsiet apgalvot, ka tā ir bijusi patiesība . .. Tikai jūs vēl varēsiet apgalvot, ka tā nav nekāda izdomāta un nepelnīta slava mazajam latviešu pulciņam . . . Kamēr ienaidnieks savus kritušos skaita simtos, mēs Ērzeļu mājas sētsvidū ienesām tikai astoņus ….
Sīs patiesības apliecinājumu jūs mantojat no sava tēva līdz ar Birzumnieku kalnu . . .
Tā bija slavena kauja . . . Pie Bateru mājām gulēja ienaidnieks, kuru mūsu lodes bija caururbušas kā sietu…
Sī slavenā kauja guļ jaunuzcelto Birzumnieku pamatā … —
Ansis Sakne ir kaut ko pateicis. Viņš aizver acis un smagi elpo. Sieva un dēli skatas un nezina, ko viņš šoreiz nodomājis darīt. Viņi nezina, vai tas paliks ar viņiem kalnā, vai dosies lejā un nogulsies blakus tam savam sencim, par kuru arī tagad neviens vēl skaidri nezina, vai tas Ansis, vai Mārtiņš.
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Lidija Cīrulis
Lačplešiem

11. XI 39.
Lāčplēši, lai vienoti šai dienā Kopā sanākam un dodam zvērastu: 
Latvju tautai kalpot dziļā cieņā, Tēvzemei, kad tā to prasītu.
Lāčplēši, šo solijumu svētu Turēsim, kamēr mums pukstēs sirds!
Katrs no mums nes krūtīs dziļu retu Seno cīņu ugunīs kas mirdz.
Latvijai, par Latviju un tautu Vienumēr mūs vadīs karogs drošs, 
Vienmēr tad, kad Latvija mūs sauktu 
Cīņai gatavs mirdzēs zobens spožs.

ANSĪTIS V.Šmidenbergs
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(Atzinības balva kara stāstu sacensība.)
Ansītim tēvs krita pasaules karā un mātei gāja ļoti grūti. Tomēr viņi abi sitās uz priekšu.
Ansītis tikko paēdis pusdienas, kādas nu māte varējusi viņam pagādāt, un ir apmierināts. Uzturēt zēnā šo labsajūtu nav tik pārāk grūti, jo viņš jau sen vairs nav izlutināts. Ja tikai kaut kas pilda vēderu, tad ir labi. Šķidra miltu putra un gabaliņš saziedējušas rudzu maizes viņam jau liekas gandrīz svētku maltīte jau no tiem laikiem, kopš tēva vairs nav. Kaut viņam tikai septiņi gadi, viņš dzīvē daudz jau pieredzējis, jo viņš dzīvo laikmetā, par ko nākošo paaudžu jaunieši lasīs vēsturē un apskaudīs tos, par kuriem tur būs minēts. Arī ar īstu trūkumu viņš labi pazīstams. Kad tas nepatīkamais viesis ienāk viņu nabadzīgā istabiņā, Ansītis nevienā plauktā nevar atrast nekā ēdama un tad pavisam nav labi. Ansītis pats šai lietā nekā līdzēt nevar, bet viņam, paldies Dievam, pagaidām vēl ir māte, kura pūlas, cik varēdama, lai viņas zēnam šī tikšanās nebūtu visai bieža. Tikai panākumi vienu otru reizi izpaliek, un Ansītis tad cieš trūkumu kā vīrs. Labāki neiet arī citiem Avotiņu ļaudīm. Senāk pārtikušais saimnieks tagad pats izpostīts un nabags, nabadzīgi arī visi tuvākie un tālākie kaimiņi, jo zemi un tautu vēl vienmēr plosa karš. Un pienācis taisni nopietnākais kara cēliens, Latvijas dzimšanas stunda.
Avotiņu tīrumu galā krustojas divi lieli ceļi. Viens aiztek uz Liepājas pusi, otrs līkumodams nozūd Lietuvas zilganos mežos. Šie ceļi ir Avotiņu lielākā nelaime. Ja agrāk teica: «Labi ceļi — kul- turas pazīme,» tad tagad tā vairs nevar teikt. Ir pienākuši laiki, kad pa labiem ceļiem vairs nebrauc kultura, bet posts. Garajos kara gados pa šiem ceļiem ir gājuši un braukuši karavīri rindu rindām, pulku pulkiem visos virzienos: gājuši un brauKuši asiņu reibināti, gan atkāpjoties, gan uzbrūkot. Ko tādiem nozīmē Avotiņi viņu ceļa malā? Ne par nieku lielajā likteņa grāmatā, ko tautas atšķir un lasa tikai lielu nemieru laikos, karavīrs apzīmēts par posta cēloni, ko dažu labu reizi apstrīdēt nevarēs. Vismaz Avotiņu ļaudis tam tic. Viss viņu labums ir aizgājis līdzi karavīru rindām un pulkiem, jo kurš tad nezina, ka tādi viesi ir gan labi ēdēji, bet ne pircēji. Ja nu savējie, tad iztiek pa godam, bet kad patrāpas svešnieki — tie ņem un neprasa.
Un tāpēc Avotiņu kūtis tagad stāv gandrīz tukšas, klētīs uztrauktas sapīkstas pelītes un neviens nezina, kas vēl notiks ar viņiem visiem, jo svešie iebrucēji vēl klaiņo visapkārt.
Ansītis noslauka maizes druskas no galda un saber tās mutē. Tad steidzīgi nolaiž basās kājeles uz grīdas un pietipina pie loga. Tur stāvot viņš vislabāk var ieklausīties latvju un' angļu lielgabalu brālīgā dunoņā pie Liepājas. Šie baigie grāvieni viņu pašlaik interesē vairāk par visu ko citu. Mātes samācīts, viņš saliek rociņas un karsti aizlūdz par tiem, kuri cīnās un mirst par tēvzemi. Bet kad rūtis nodreb, sajūk bērna lūgšana un bālajā sejā pavīd smaids. Mazais zēns piepūš vaidziņus un draiskulīgi mēģina atdarināt tālās skaņas — bum, bum, bum!
Māte klusu rīkojas ap galdu. Viņa noņem traukus un aiznes tos tik uzmanīgi, ka tie viens pie otra pat nepiesitas. Viņa cenšas būt klusa. Tādi klusi un domīgi tagad viņi visi, tie lielie cilvēki. Smagums guļ viņu sirdīs un tikai laiku pa laikam kāds nopūšas: «Ak, Dieviņ, Dieviņ!» Kāpēc tas tā, to Ansītis lāga neizprot, taču grūtsirdība pielīp arī viņam un dažreiz stundām nostāv savā kaktā nepakustēdamies. Arī māte pēdējā laikā mīl skatīties pa logu. Viņa gan vairāk vēro abus lielceļus. Reizēm viņa pilnīgi nogrimst sevī un sastingušu skatu urbjas novembra miglā aiz loga. Tādās reizēs viņa neatbild pat sava mīļā zēna vaicājumam un nedzird Dukša gaudulīgo rējienu, kurš, pierasojušo asti kuldams, skraida pa pagalmu. Viņas domas tad tiecas cauri pelēkai miglai, pāri pielijušiem mežiem un pļavām, kur strauji nāk no Daugavas mūsu uzvarētāji pulki un durkļiem aizšķir tumšās lapas puses latvju zemes vēsturē.
Pēkšņi pagalmā sākas liels tracis. Dun daudzu pakavu troksnis, sprauslo zirgi un svešu balsu neapvaldīta klaiga liek Avotiņu ļaudīm nodrebēt. Modrais Duksis rej aizraudamies, bet nepaiet ne labs mirklis, kad turpat aiz loga norīb šāviens. Suns iekaucas un apklust. Ap divdesmit svešu jātnieku reizē nolec no zirgiem un izklīst pa malu malām. Daži skrien uz kūti, daži šauteņu laidēm izdauza aizslēgtās klēts durvis un liels bars citu iebrūk istabās. Ansītis ar māti pagaidām paliek neaizskārti. Viss ļaunums patlaban saimnieku galā. Caur plāno dēļu sienu .var skaidri sadzirdēt rupjas balsis, sieviešu raudas un plīstošu priekšmetu , roksni.
«Kas tie tādi?» tikai tagad attopas Ansītis. Caur aprasojušo logu saskatijis nogalināto draugu Dūksi, puisēns nevar vairs asaras valdīt.
Zēna vaicājums izgaisina baigo klusumu istabiņā. Attopas arī pārsteigtā māte.
«Bermontieši,» viņa atčukst. Satraukumā ne- atrazdama nekā cita slēpjama, viņa paķer no krēsla zēna veco mētelīti un iesviež +o tumšā kakta aiz plīts.
«Vai viņi pie mums arī ienāks?» taujā tālāk Ansītis.
«Ja Dievs mūs nepaglābs, tad ienāks gan, manu puisīt.»
«Ko viņi mums darīs?»
«Nezinu, dēls. Kamēr mūsējo te vēl nav, viņi var ar mums visu ko darīt.»
Tā ir mātes un dēla pēdējā saruna. Kāds atgrūž durvis līdz pat kājai. Piešiem neganti žvadzot, istabā ienāk plecīgs ienaidnieks dzelzs ķiverē un garu zobenu pie sāniem. Aiz tā vēl divi trīs . . . Savā valodā tie kaut ko prasa Ansīša mātei, bet tā ne saprot svešo valodu, ne arī spējīga Ko atbildēt. Viņa stāv apskāvusi savu zēnu, kā senā Nioba, un izturas tā, it kā viss cits viņu nemaz neinteresētu. Kā caur miglu viņa redz iebrucējus, kuri neaizslēgtam skapim izsit durvis, izņem pēdējo vadmalas gabaliņu, izrauj atvilktnes un tīšu prātu sit un dauza, kas nav tiem noderīgs. Viens pamana pie sienas nagliņā uzkārtu sudraba kabatas pulksteni un paņem to. Ansīša māte nodreb. Tik vēl viņai piemiņas no vīra kā šis pulkstenītis, ko nolemts dāvināt dēlam iesvētīšanas dienā. Tik dēls mantotu no tēva, kura kauli trūd svešas zemes smiltājā. Vai tad arī to? . . Viņa atraisas no pārbiedētā zēna skāvieniem un pasper soli pretim mežonīgam bermontietim, kurš taisas laupijumu noglabāt kabatā.
«To nē!» izlaužas viņai pār lūpām, kamēr roka sniedzas pēc sirdij dārgās lietiņas. Svešnieks iesmejas un tīši parāda nevarīgai sievietei vēl reiz viņas dārgumu, pirms nogremdē to savā kabatā. Citi svešnieki jau izgājuši pa durvīm un arī tas, vairāk nekā neatradis, grib darīt to pašu. Bet Ansīša māti pārņēmis neprāts. Abām rokām viņa ieķeras svešā svārku kabatā un pūlas atdabūt pulksteni. Svešnieks atgrūž sievieti un iziet atpakaļ neatskatījies. Nelaimīgā atmuguriski krīt. Galva smagi atsitas pret plīts aso šķautni. Deniņos tūlīt parādas asinis, kas spēcīgā straumē plūst pār vaigu, kaklu un sakrājas klona bedrītē pie plīts.
Ansītis stāv kā sasalis. Viņš viss vēl izbaiļu varā. Svešnieki sakāpj zirgos un trokšņodami aizjāj. Aizbrauc arī viņu smagās ores, kurās sasviesti smagākie laupijumi, bet zēns visa tā nemana. Viņš raugas uz māti, pār kuras vaigu un kaklu vēl vienmēr plūst asinis. Tad viņš žēli ieraudas un nometas ceļos pie tās.
«Māt, ko viņš tev padarija?»
Atbildes nav. Māte guļ aizvērtām acīm, kuras nekad vairs neskatīs savu zēnu. Kreisā roka tai uz krūtīm, labā tālu atstiepta uz grīdas.
«Māt, ko viņš tev padarija?» sauc otrreiz Ansītis, bet atbildes atkal nav. Istabā klusums. Tikai aiz siltā mūrīša līdz ar vakara tuvošanos sāk atskanēt circenīšu čirkstošās balsis.
Ansītis nojauž baigo īstenību. Viņš jau atšķir dzīvību no nāves, tikai tālāk šai virzienā risināt domas gan vēl nespēj. Viņš saprot tikai to, ko redz. Izmisumā sažņaudzas bērna sirds, un nelaimīgais bāriņš noslīd mātei līdzās. Mazā rociņa apvijas gulošai ap kaklu, un Ansītis raud, kā vēl nekad savā īsajā mūžā.
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Svešnieks atgrūž sievieti…
Iet laiks… Krēsla-jau spiežas pa logu istabā, bet Ansītis vēl vienmēr raud pie mātes atdzisušām miesām. Beidzot troksnis ārpusē saista viņa uzmanību. Viņš pieceļas sēdus un atraisa rokas no mātes kakla. Cik sveša gan palikusi māte! Seia bāli dzeltena, acis un vaigi iekrituši. . . Ansīti sāk pārņemt bailes, kādas pazīst arī drošsirdīgie miroņa tuvumā. Asinīm notraipītām rokām viņš izberzē acis un tad pēkšņu izbaidu varā metas pa durvīm laukā. Viņam basas kāias, kaila galva un sīko augumu sedz vienos caurumos nonēsāts apģērbs. Uz kurieni? . . To nelaimīgais bērns nezin. Viņš nesteidzas ne pie viena palīdzības lūgties un neviens arī nemeklē viņa. Visa māia rūpju pilna. Kam tādā brīdī nāktu prātā apjautāties par zēnu un viņa māti? Neviens arī nezin, ka mazais z^ns zaudējis daudz vairāk par visiem citiem. Neviens neredz aizbēgošo bērnu un nesauc viņu atpakaļ, kad linmatainā galviņa nozūd ap dārza stūri.
Saltais novembra vējš sagrābj zēnu no visām pusēm. Nekautrīgi tas lien caur nabadzīgā apģērba krokām un dursta vārgo ķermenīti kā nokaitētām adatām. Bet baiļu pārņemtais zēns negriežas atpakaļ. Druvas, pļavas stūrītis un pielijušie grāvji paliek viņam aiz muguras. Viņa kailās kājas nevai- ras ne salto dubļu, ne aso rugāju.
Bet kas tas! Ansītis nostāj uz vietas. Lielceļa malā pie birzs stāv jātnieku pulks. Vai tie paši, kas nogalināja māti? Ansītis vēro labu brīdi. Jā, ir gan tie paši. Par spīti nogurumam un saltumam, viņš strauji sasitas sāņus un kā irbe pārtek lauku ceļam, kas kalna apaKšā krusto lielceļu. Ar tiem viņš otrreiz negrib tikties.
Beidzot taču viņa spēki ir galā. Asie rugāji dursta kailās kājas un sausa vairs nav ne vīlīte. Pussastindzis viņš pakrīt kalniņa pļavā pie kupla krūma un bezspēcīgi noliec linmataino galviņu uz sāniem. Sāk līt nemīlīgs rudens lietus.
Ansītis, varbūt, nosaltu turpat pie krūma, ja nebūtu augstākas varas izraudzīts sūtnis. Viņa nevarīgās, mātes asinīm notraipītās, bērna rociņās pats Dievs ielicis daudzu cilvēku dzīvības un piekodinājis saudzēt tās.
Taisni tad, kad stingums sāk pārņemt zēnu, viņam tuvu garām aizauļo trīs jātnieki un piebiedrojas pārējiem pie birzs. Ansītis paskatas un redz, ka tūlīt sakustas viss pulks. Jātnieki sadaļas divās daļās, no kurām katra aizdrāž uz savu pusi. Viena iejūk egļu jaunaudzē, bet otra steigšus sajāj birzī un paliek tur. Ansītis no visa tā ne ko saprot, ne pūlas saprast. Viņš to tikai redz, un tas jau ir ļoti daudz.
Pēc laika Ansītim sāk briesmīgi salt kājas. Viņš gan uztupjas tām virsū, bet ko tas līdz? Niecīgais miesas siltums nespēj nekā pret drēgno un auksto novembra novakari. Zēnam ienāk prātā mājas. Cik tur bija labi! Un tūlīt viņš grib celties un doties uz māju pie mātes, jo ir jau aizmirsis, ka mātes glāstus nejutīs vairs nekad. Tikai nespēj piecelties . . . Nosalušās kājas vairs neklausa, drebošais ķermenītis nevarīgi ieslīgst atpakaļ krūmā. Vējš vēl vienmēr nes klāt jaunus miglas blāķus. Metas tumšāks un mājas siluets arvienu vairāk sāk izzust zēna apmiglotam skatam. Viņš paveras tikai uz to pusi, kur kalna galā stāv mājas, un sāk žēli raudāt.
Pēkšņi kalnā pret ābeļu dārzu no miglas izpeld neskaidras ēnas, kas ātri slīd uz priekšu. Atkal jātnieki . . . Zēns satrūkstas un mēģina noslēpties aiz krūma. Bet ko tur tas cilvēks mētā rokas pa gaisu? Ansītis piepūlē acis, cik vien var. Kāds stāv šaipus ābelītēm un vicina cepuri gaisā. Paradas arī balti sieviešu lakatiņi. Nevar būt, ka mājinieki vicina ":em. kuri nupat iztukšojuši viņu klētis un kūtis. Tik- daudz Ansītis saprot. Ak Dievs, vai tikai tumšie jātnieki nevar būt tie, ko māte sauca par mūsējiem un tā gaidija atnākam?
Ansītis paskatas uz lielceļa pusi. Viss kluss un tukšs. Tikai vējš dzenā nr'glas blāķus pāri kailo bērzu galiem. Svešie labi noslēpušies. Ja nu jāt- nieki mūsējie, tad viņi piejās svešajiem klāt un tos pat nepamanīs?
Ansītim atkal ienāk prātā māte, kura palika r-":: istabā uz grīdas. Ja nu svešie tāpat izdara ar: ar mūsējiem? Ko tad? . . Jāpasaka viņiem, iai nejā; uz to pusi: lai griež birzij lielu līkumu.
Ansītis iekliedzas un pavicina rociņu. Tas gan nekā nelīdz. Sīkā balstiņa izgaist turpat pļavā, ne- sasniegusi nevienu ausi. Ar mokām viņš pieceļas un, pieturēdamies pie krūma, mēģina nostāvēt uz sastingušām kājām. Tikko palaiž zaru vaļā, nokrīt uz celīšiem. Bet jātnieki negaida. Viņi nāk tuvāk un tuvāk. Briesmas nenojauzdamf, tie jāj pa diviem blakus un smēķē, ko var novērot no ziliem mākonīšiem ap viņu galvām. Ansītis nostājas atkal uz kājām un mēģina iet, tad palēnām skriet. No sākuma neizdodas, bet pēc brītiņa jau ātrāki sāk ņirbināt kailās kājiņas.
Jātnieki tuvojas. Neviens no viņiem neredz mazo zēnu, kurš visiem spēkiem pūlas pirmais sasniegt lielceļu. Kā no ligzdas izmests putnēns, skrien un krīt mazais varonis. No izskata nevarīgs un niecīgs zem augstās debess, bet dzimis lielam darbam. Ne asie rugāji spēj to atturēt, ne saltais ūdens, kas gaišajai galviņai pāri šļākdamies samērcē pēdējo kroku. Vēl tikai pļavas stūrītis, vēl tikai ūdens pilnais lielceļa grāvis, un viņš izplestām rociņām nostāsies jātnieku priekšā un teiks, lai nejāj gar birzi. Bet jātnieki sāk aulēkšot. Sarunas, zirgu sprauslas un pakavu klaboņa nāk arvienu tuvāk un tuvāk; daudz ātrāki nekā zēnu nes viņa nosalušās kājas. Ansītis kliedz un skriedams vicina rociņas. To neredz un nedzird neviens, . .
Jātnieki klāt. Strauji viņi sagriežas uz birzs pusi un pirmo zirgu soļi jau nošļakst ceļa dubļos. Piepeši no dziļā lielceļa grāvja parādas maza galviņa izpūrušiem linu matiem. Tad pilošām drēbēm izlien viss nožēlojamais ķermenītis un iekliegdamies nokrīt zirgu priekšā ceļos. Pret tumšajām debesīm paceļas mazās, mātes asinīm notraipītās rociņas, kurās Dievs ielicis brāzmainā jātnieku pulka likteni.
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Ansītis neiet nekur
Priekšējam jātniekam tikko izdodas saturēt zirgu, lai tas nesamītu puskailo zēnu. Jātnieks nolec no zirga un noliecas pār to.
«No kurienes tu, puika?»
«Birzī bermontieši,» tikko dzirdami čukst mazais.
Jātnieks paceļ zēnu rokās.
«Kā tu zini?»
«Redzēju,» atbild zēns un spiežas jātniekam pie krūts. Vairāk viņš nekā nespēj pateikt.
īsi un noteikti atskan pavēles. Ducis jātnieku auļo uz birzi izzināt, kas slēpjas aiz zēna saraustītiem paskaidrojumiem.
«Zēn, tu nosalsi. Kāpēc tu neej uz māju pie mātes?» gandrīz saskaities runā jaunais jātnieks, vēl vienmēr turēdams zēnu rokās. Viņam pārliecība, ka zēna vēstijums tikai nieki, kas tos veltīgi aizkavē tālākās gaitās.
«Mātes nav,» atčukst mazais un raud.
No birzs atskan šāvieni. Jaunais jātnieks pārsteigts paskatas uz zēnu. Jātnieki sakustas, izlūkos izsūtītie auļo atpakaļ. Starp bērzu šmauganajiem augumiem parādas ienaidnieku tumšās ēnas.
«Mīļais puisīti,» aizgrābts iesaucas jaunais jātnieks,» tu izglābi mūs! Latvijas vārdā pateicos tev, bet bēdz nu pats uz māju!»
Viņš noliek zēnu pie zemes, noskūpsta viņa izpūrušo galviņu un strauji uzlec zirgā. Vēl skatu mazajam pārlaidis, viņš pulka priekšgalā drāž pretim šāvienu troksnim.
Ansītis neiet nekur. Viņš nosēžas turpat ceļa malā un priecīgs, ka varējis jātniekus apturēt. Arī aukstums nav vairs jūtams. Turpat rīb šāvieni un reižu reizēm kaut kas aizsīc pāri viņa galvai, kā bites pavasarī. Brītiņu viņš klausas neparastās skaņas, bet tad viss viņam paliek vienaldzīgs. Piecelties viņš vairs nevar un negrib arī. Tik silti un labi. . . Arī māmiņa un tētis tepat. Viņi noliekušies pār savu zēnu un aicina to sev līdzi. Ansītis paklausa. Viņš viegli atraisas no nevarīgām miesiņām un aiziet ar saviem mīļiem to ceļu, ko tik daudzi jau staigājuši šajās liktenīgās dienās. Tikai saltajos lielceļa dubļos paliek guļot mazs ķermenītis kailu galviņu, basām kājiņām un mātes asinīs notraipītām rociņām.

MANTOJUMS
Ints Algols
Stāsts.

—     Debesīs pamazām ievijās garas un dungrainas mākoņu strēles. Vēja vieglajā pūsmā vēl arvien virmoja dienas tveices spēka atlikums, kaut arī purva ieplakā jau sāka vērpties un gult nakts zili blāvās dūmakas. Versmīgā gaisa dzidrums dziļi iekļāvās rudo stumburu un zaru savdabīgajā režģi jumā un sāka sevi atklāt gan čiekura kritienā, gan arī tāla un nezināmā putna spārnu vēdās. Vakars kļuva valdzinoši, bet reizē arī nodevīgi skanīgs.
—    Tagad labi veicīgi pāri ceļam! — un no rūzganajiem priežu stumburiem, kā šauras un vijīgas mizas, viens pēc otra atlobijās četri stāvi un ievirpuļoja biezā priedīšu pudurā.
:— Tā, — ierunājās tā pati klusinātā balss, — tagad es mazliet aiziešu pataustīt purvu. Jūs arī neiemiedziet, bet gaidiet mani atpakaļ. Vēlreiz pārbaudiet, vai kabatās kas negrab.
—    Grabēt jau gan negrab, bet čab gan!
—                  Tabaka! To gan derētu vēl uzčabināt, — un roka piegula bikšu kabatai.
—    Nu labi, uzkūpiniet arī, bet tikai prātīgi.
—- Ko nu te pieprātos, vai nu «friči» tīri būs purvā benzīnu sagāzuši.
—    Nepļāpā, Pudān, pats redzi kāds šonakt laiks.
—     Saprotu, seržanta kungs! Atļausiet klusēt.
—                  Būs jau labi, Pudān, tikai acis un ausis vaļā visai naktij! Tu, Sīpol, vēro manu atgriešanos, es nākšu no labās.
—     Klausos.
—     Tu dzirdēji, Pingvīn, no labās! Tas nozīmē no labās uses, — Pudāns pagriezās pret līdzās sēdošo kareivi, kas neveikli sagriezies abām rokām tau- stija mitrajā sūnā.
—     Ko tu knosies? Blusas vai?
—    Nē, — uzrunātais gari novilka, — čiekurs spieda.
Seržants Jaktēns viegli pasmīnēja, tad pašķīra zemo priedīšu červeļainos zarus un pamazām ienira purva miglas duļķainajā birgā.
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— Nu puikas, uzgriezīsim vēl pēdējo dūmu sveci, vēlāk jau vairs neiznāks. Tu, Pingvīn, ururē vēl.vienu no savām albuma lapām, citādi man jādīrā kāda slieka.
—    Kad gan tev pašam reiz būs kāds tinamais, — uzrunātais ierūcās, bet ieraudzijis Pudāna pirkstos vīkšķīti dzeltenas tabakas jau vēlīgāk ievaicājās:
—    Vai diviem iznāks?
—    Kā diviem? Vai tu domā nesmēķēt?
—    Es — es domāju, ka mēs abi no viena.
—    Ko nu vienosimies, vēl jau šoreiz iznāks visiem, dod tikai tinamo!
Spīvuļa rokā parādījās zīdpapīra ziņojumu grāmatiņa. Iečaukstējās plānais papīrs un viena lapiņa kā negribot atdalijās no citām.
—     Še! — nocirtās strupa balss, — nekad tev pašam nav.
—    Nu nerūc, nerūc, uzvilksim kuplu dūmu. Nav ko žēlot. Vēlāk tiksim pie «friču» Annām.
—    Annām? — Spīvulis jautāja lielām acīm vērdamies Pudānā.
—     Kas teica Annām? Tāds kā ķerts, es teicu havannām!
—    Nē, tu tomēr teici Annām, — Spīvulis neatlaidās.
—     Ek, — Pudāns nicīgi atmeta ar roku, — ko nu ar tevi. Paprasi Mazulim un tad izvelc prapjus no ausīm, citādi tu šonakt nederēsi ne velnam.
Spīvulis saslējās. Nē, tas tak bija par traku! Šis te gribēja pelt viņa lepnumu — vina dzirdi.
—    Ko nu tu, puika! Pats tu… — te Spīvulis aprāvās, jo redzēja, ka Pudāns, roku uz viņa pusi pastiepis, pirkstos groziia tikko uztītās «cigaretes».
—    Gribi, vecīt? Tikai neesi vairs tik spīvs!
—    Dod! — un Spīvuļa pirksti kāri satvēra sniegto.
—     Bet tos prapjus tu gan izvelc! — vēl urdi ja neatlaidīgā un mazliet dzēlīgā balss, bet Spīvulis nelikās vairs to dzirdam. Zemu sakumpis, abām plaukstām sargādams sērkociņa kuslo liesmu, viņš jau vilka pirmo dūmu.
—     Še, apliecini, — un varenāiā plaukstā slēptais uguns punkts pavirzījās uz Pudāna pusi.
Abi smēķētāii klusēja. Tikai laiku pa laikam tievas dūmu strūkliņas ieeirtās priedīšu apakšēios zaros un izolūda sīkās straumītēs. Tie vairs nebija dūmi, tā biia viegla migliņa, kas lodāja starp sūnas brūnajām pogaļām-
—     Ko tu, Mazulīt, šodien tāds domīgs, — Pudāns pagrieza galvu un atmetās uz viena elkoņa. — Esi ko sliktu ieēdis vai?
Uzrunātais sakustējās un tā pirksti piekļāvās šautenes stobram.
—    Ko tad nu, gribi ost savu dūmkoku?
—    Nē, — un lielas nooietnas acis pievērsās Pu- dānam. — Grauds spīd, vajadzētu apkvēpināt.
—    Ja vaiadzēs, tad vēlāk, — Soīvulis ierunājās,
—    bet es gan neticu, ka mēnesnīca būs tik stipra.
—     Ko nu kvēpinās, priekšā taču purvs. Skaties tik, ka pašiem vēl nav jāapkvēpina arī savi
graudi», purvā jau drungas diezgan, — Pudāns neskanīgi iesmēiās pirkstiem nospiezdams smēķa kvēli. Tad roka nacēla za^s sūnas pikuci un nosmēķēto galiņu palika zem tā.
—     Še mans arī, — Spīvulis pasvieda sazelētu, tikko divus centimetrus garu atlikumu.
—     Jā, jānobāž, lai «friči» gadiiumā neuzož, ka mēs esam izgāiuši medībās. Tie draņķi jau mūsu &lt;konč:kus pazīst, — kā kādam paskaidrodams nobeidza Pudāns.
—     Bet ko tu, Mazuli, šodien tāds sabozies? Gaidi lielo brāli atpakaļ? Esi mierīgs, tas būs īstā laikā.
—    Ir jau labi, Spīvul. Es tikai domāju, vai seržants atradīs purva taku.
—    Nu katrā ziņā vieglāk kā mēs.
—    Drīz jau tiešām vajadzēja nākt. Tu pagrozi savas ausis, Pingvīn, — un Pudāns piecēlās sēdus.
—     Liec tu manas ausis mierā, ko čīksti kā zābaka zole, — Spīvulis īgni norūca, bet tomēr vērīgi iekļausi jās vakara smagajā klusumā.
—     Nē, vēl nedzird!
Vīri atkal sakustējās. Pudāns pievilka labo kāju un pārtina stilbtini, lēnām un rūpīgi. Sešpadsmit gadus vecais Teodors Jaktēns, ko rota parasti mēdza saukt par Mazuli, bija izvilcis mīkstu auklu un tina to ap šautenes stobra uzmavi tādā nopietnībā, ka Spīvulis neviļus nodomāia: tas tik būs vīrs, uzmanīgs un tomēr tik ļoti drošs. Kaut tikai izturētu!
Spīvuļa pirksti atlaida zobu bakstīšanai pacelto skujiņu un roka ieslīdēia sānu kabatā. Jā, grāmatiņa jau atkal- nebiia savā vietā — stingraiā krūšu kabatā. bet piedāvās gurnam kopā ar sakaltušu maizes doniņu. Šoreiz gan nekas nevarēia notikt, kabata tikko biia iztukšota no tabakas birzumiem, -papīra gabaliņiem un daudziem, dažreiz pat loti noderīgiem, nieciņ;  em. Bet citreiz — citreiz tur atradās pat žāvēta speķa šķēle, vai arī taukaina maizes rika, ko ātrumā biia vaiadzēiis iegrūst kabatā- Labi, gan, ka seržants bija licis rūpīgi iztīrīt kabatas no it kā nevaiadzīgiem sīkumiem.
Rupjā delna viegli pārslīdēia grāmatiņas brūnajam vākam. Brālis, viņa brālis!.. Cik daudzreiz tas nebiia šo grāmatiņu turējis savos trauslajos pirkstos un zīmējot vilcis svītriņu pēc svītriņas, cik daudzreiz rotas vīri taiā ieskatīdamies nebija atraduši paši sevi, vai arī klusi noteikuši: skat, gluži kā dzīvs! Jā, to tiešām varēja saukt par albumu — pieminas albumu daudzām aizgājušām un tomēr vēl tik dzīvām seiām. Tikai v'enas seias tur nebija, bet šo seiu Spīvulis atcerējās par visām labāk. Domas apstāiās un vaigos gluži nemanot izspīlēiās žokļu muskulaturas cietie mezgli un roka kramoiaināk aptvēra šautenes laidi. Sāoēja bijuša;  s, sāpēja esošais. Ne atriebt, bet aizsargāt viņš gribēja. Nevarēia tak ļaut, ka ienācēji atkal un atkal cirstu jaunas brūces tautas dzīvajā miesā.
Plānās lapiņas pavērās. Maza aina un tomēr tā izteica daudz. Zēns, plaši atplestām acīm, sažņaugtām dūrēm un sāpiu naidīgumā pavērtām lūpām, galvu atmetis lūkoiās asu rievu dzeld'nātā un nopietnā karo+āia sejā. Un apkārt grupa stiegrainu vīru, dziļi noliektām galvām, rievās sarauktām pierēm, pirkstiem cieši aptvēra šauteņu stobrus. . .
«Brāl, tēvu un māti aizveda norā!» Un šie nedaudzie vārdi ugunskura dūmus nolieca vēl zemāk. Jā, Spīvulis atcerētos šos vārdus arī tad, ja tie neatrastos zem izteiksmīgā zīmējuma. Viņš atcerējās arī to, ka sniegs kusa zem atnācēja basajām kājām un ka saplēstā krekla skrandu plīvojošās ēnas savijās ar nakts baismīgo tumsu. Vīri toreiz smagi klusēja, jo daudzi no tiem atnācēja vārdos vēlreiz dzirdēja paši sevi…
«Nu mēs esam vieni!» — neskanīgs čuksts iekļāvās mēmajā klusumā un nakts mazdjā laukumiņā ievēla veselu tumsas blāķi.
«Nē, Mazulīt, ilgi vēl jūs nebūsiet vieni!» — kaut kur aizmugurē noskanēja cieta un noteikta balss. Ugunskuram uzkrita jauna pagale un gaisā uzšļāca zviļu dzirksteļu strūkia. Viri atlieca savus stāvus, savijās balsīm un raugoties atnācēja nopietnajā sejā visi kā viens juta: jā, nebūsi viens, mēs visi būsim ar tevi!
Te piepeši Spīvulis sasprindzinātā uzmanībā pacēla galvu.
—    Cs —s!
Vīri sastinga.
—    Nāk?
—     Liekas . . . Jā, nāk no turienes, — un Spīvuļa roka norādīja pa kreisi.
—     Durkļus! Nešaut! — steidzīgi nočukstēja Pudāns un trīs atsperīgi ķermeņi piekļāvās zemei.
—     Mazul, vairāk pa labi! Spīvul, cik? —• un straujais čuksts izgaisa kreisās puses priedītēs.
—    Liekas ka viens! — Spīvulis apmierināti konstatēja.
—     Labi. Tikai klusu!
Mazais pusloks mēmi gaidija, ik mirkli būdams gatavs sakļauties un aptvert nācēju. Pudāns vēl arvien nedzirdēja ne mazākā trokšņa, bet zināja — nāk. Spīvulim varēja ticēt. Tad, — tur viegls troksnis, mazliet sakustējās kādas priedītes galotne un kāda roka lēnām pavirzi ja sānis kuplu zaru. . . Un pašreiz jau arī Pudāns, cieši satvēris šauteni izstieptajās rokās, strauji metās uz priekšu.
—    Stāt!
Pa labi pazibēja Mazuļa vingrais stāvs, tad vēl garš solis un skats ieurbās brāļa siltajās acīs.
—     Lieliski! Bet kur Spīvulis?
—     Seit, seržanta kungs, — un sauktais laiski piecēlās tieši iepretī seržanta plecīgājam augumam.
—    Ko tad tu gaidiji, gulēji?
—    Ne, bet es pazinu.
—    Bet ja tas nebūtu es?
—     Tad, nu tad … — Spīvulis izteiksmīgi apklusa. — Es redzēju jūsu labo roku, tāpēc necēlos.
—     Jā, tu teici pareizi. Necēlos! Necēlos no miega, — Pudāns neatturējās neiestarpinājis.
—    Jā, to tu tiešām, Spīvul, varēji pazīt, — seržants klusi apstiprināja un tad pagriezās pret Pu- dānu.
—    Šo mantu tu paņem līdzi!
Pudāna kājām pieripoja telefona vadu ritulītis. Rokas nekavējoties to izlocija un piestiprināja pie jostas tā, kā līkums gāja pāri kreisajam plecam.
Purvā atradu. Sakarnieki bija nogriezuši.
—     Tagad? — Pudāns šķietamā vienaldzībā iejautājās.
—     Nē, tas jau ir vecs darbs un mūs netraucēs. Drīz varēsim iet.
—    Še, uztaisi dūmu. Vēl jau var, — un Pudāns atgūlās valgajā sūnā.
—     Jā, vel tiešām var. Bet šonakt gan būsim modri. Es nācu cik klusi vien iespējams, bet tomēr neizdevās. Jā, uz jums es varu paļauties, jūs jau katrs esat kā vesela patruļa.
—   Mēs tevi gaidijām no labās. Bet vai taku atradi?
—    Jā. Pāri mēs tiksim! Bet ko tu, Spīvul, tāds
sabozies? Vai tavas ausis šoreiz tevi vīla?
—    Nē, bet…
—    Pingvīns jau ausis vien grozija un pats griezās līdzi gluži kā aita pavasara dullumā. Laikam atkal puses bija sajukušas.
—    Nu Pudān, tādas ausis var arī grozīt. Neaizmirsti, ka tās ir netikvien mūsu, bet arī visas rotas ausis.
—    Jā, lielas jau nu gan ir! Būtu tu, Pingvīn, lidotājos — krītširmja tev nevajadzētu, tāpat vesels noplanētu lejā.
—     Un būtu tu pavārs, tad katls būtu lieks, jo vārīties tu tiešām proti, — Spīvulis īgni nosēcās un atmeta ar roku.
—     Tavas skrimstalas jau . . . — te Pudāns apklusa, jo pamanija seržanta nopietnās acis pievēršamies sev.
—     Sāksim nu lēnām iet! Purvā jau krietna migla.
Sēdētāji klusi piecēlās, sakārtojās un pēc brīža jau mazā virkni te ieslīdēja purva dūmakā.
—     Tikai taku labi ievērojiet. Varbūt atpakaļ, — seržanta balss mazliet satumsa, — būs jānāk pa vienam.
—   Bet varbūt nemaz! — asi izsvieda Pudāns un visi saprata, ko šis «nemaz» sevī slēpa.
—    Rimsti tak reiz, Pudān, un novēro kreiso, tu Spīvul — labo, bet tu, brāiuk, labi bieži pamet acis atpakaļ. Tev varbūt vajadzēs iet ar ziņojumu. Un tagad klusu! Celiet kājas labi augstu, lai zāle ne- žvikst.
—     Kaut tikai tas mēness drīzāk sapītos mākoņos, lien tieši acīs.. Nevarēja šķielēt mums aizmugurē, — neapmierināti rūca Pudāns.
—    Būs labi, Pudān, tici man! Pagaidām mūs redzēt vēl nevar.
—    Nevar! Bet arī mēs ne velna neredzam.
—     Gaidi laiku. Tiksim no miglas ārā — proti tad tikai skatīties un arī redzēt! Bet nu vairāk gan ne vārda.
Vīri klusēja. Kustību vieglās šalkas noslāpa drēgnajā miglas blāķī. Kājas sāka laipot arvien uzmanīgāk — sākās purva staignājs. Bet šie vīri arī prata iet! Soli pa solim, šautenes laidi atbalstam, no ciņa uz cini, ne salīkuši, te atkal kā vingras, vaļā palaistas atsperes. Pāri viņi tiks, jo viņus tak veda seržants, kas jau bērnībā bija jutis šī purva aso zāli griežamies baso kāju stilbos.
Lai gan seržants Jaktēns pazina šo purvu, tad tomēr viņā bija šaubas par to, vai tikai izdosies noturēties uz šaurās takas, kas neredzama, kā pazemes dzīslas, stiepās pāri akačainajam purvam. Pieci gadi, un purvs taču katru gadu mainija savu izskatu! Migla, tā reizē sargāja, bet reizē arī liedza šoreiz tik nepieciešamo redzamību. Bet bija jāiet! Vienīgi tikai tā varēja iegūt nepieciešamās ziņas par šauro pāreju starp abiem purviem, kas saplūzdami izveidoja tikpat kā nepārvaramu šķērsli. Tiesa, tilts gan purva pāržņaugā jau kopš vairākiem gadiem bija izpostīts, bet visa pašreizējā uzbrukuma atslēga slēpās šaja zemes šaurumā. Kura puse spēs pirmā tur netikvien ierasties, bet arī nocietināties? Kā aizstāvēšanās pozicijā bija ideāla. Paaugstā zemes mēle iestiepdamās nepārejamajā purvā pārvaldi ja stāvokli vismaz 18 kilometrus garā frontē. Apiet purvu — nozīmēja zaudēt laikā un uzbrukuma virzienā. Un par purva spārniem bija ziņas — tur grupējās vērā ņemams ienaidnieka skaitliskais pārākums. Četrus kilometrus lejāk, uz vakariem, gan atradās staigna purva pļava, bet… Iet gandrīz veselu kilometru bez nekāda aizsega, ik solī iestiegot, nē, to nevarēja. Tāds gājiens varēja netikvien iecirst nāvīgu brūci rotas jau tā sarukušajā sastāvā, bet varēja arī izjaukt visu uzbrukumu. Un ko tad?
Vajadzēja steigties, un seržanta Jaktēna skats straujāk tausti ja nākamo purva cini, vērtēja vai tas negrims, vai dos nepieciešamo atbalstu jaunam lēcienam. Tikai nenomaldaties! Kaut tikai atrastu lielo, sveķu pārpilnības dēļ nesatrūdējušo egles celmu, kas smagi gulēja gandrīz pašā purva malā! Vienīgi tikai no turienes viņa varēja nokļūt krastā, visur citur neatvairami bija jāiestieg lipīgajā un dziļajā purva dūkstī.
Piepeši nošļakstēja ūdens un seržants atgriezās.
—    Prātīgāk! Centieties kāpt tieši manās pēdās.
—     Kāja paslīdēja, — vainīgi čukstēja Spīvulis un raudzijās apļepušajā zābakā.
—    Tādēļ jau nav jāliekas kā begemotam uz visām četrām, -— Pudāns sāka durstīt — Jeb vai tev, Pingvīn, līdzšinējais vārds jau apnicis? Vai nevēlies turpmāk saukties par begemotu? Talants tev tiešām ir! Nu atbildi!
—    Liecies mierā! — Spīvulis īgni norūca.
—    Tu Spīvul, neņem to ļaunā. Tu jau zini kāda viņam mute, — seržants iestarpināja. — Pats zini, ka labs joks izvēdina ierakumu gaisu.
—    Padara kāpostus garšīgākus un apsilda ķepas ziemā, — nobeidza Pudāns.
—     Ja, tas pieder pie karavīru dzīves. Bet nu jau drīz mēs būsim malā. Vēl tikai viena īsti staigna vieta un tad tieši gar mežmalu.
—    Tālu vairs tiešām nevar būt, — Spīvulis apstiprināja, — es jau labu laiku tieši iepretī dzirdu ķirķi ķirķinam.
—    Paldies Dievam, virziens pareizs, — seržants nodomāja. — Nu sāksim atkal kustēties.
Lielā nakts klusuma miglas plauksta bija pār- segusi purvu kā ar vāku, zem kura noslāpa ik skaņa. Tikai kaut kur pa labi gari vaidēja dumpis un reižu reizēm garo ašķu puduros, kā slāpstot, ievīvinājās lēnā vēja balss.
—     Kaut tikai vācieši nebūtu jau ieņēmuši purva pāreju! — Jaktēns atkal atgriezās pie aizsāktās domas. Neiespējami tas nebija, vajadzēja rēķināties ar vāciešu kustīgumu. Un viņu Kartes! Tās neapšaubami bija labākas nekā tās, kas atradās latviešu rīcībā. Bet pāri bija jātiek! Meža joslā, kas stiepās gar purvu malu, bija lielisks izejas stāvoklis uzbrukumam. Klajums, tad sīki meža puduri, ielejas, ēkas un ceļi. Ienaidnieks pārsteigt nevarēja, un pašiem — pārvietošanās brīvība. Te varēja savilkt, sakopot spēku smagam un jūtamam triecienam. Tikai jāsteidzas!
Te seržants spēji apstājās un juta, ka viņā raisas grūti vaidamas gaviles. Viņi bija pāri! Lūk, tur gulēja, mazliet uz sāniem sazvēlies, tik labi pazīstamais celms. Pāri!»
Vis: apstājās, atmetās uz ķerveļainajām saknēm un klusēja.
—     Es iešu pirmais. Jūs palieciet! — ceļvedis uzmanīgi čukstēja. — Te jātaisa liels lēciens, vairāk divi metri. Tikai uzmanaties, ka rteatkrītat atpakaļ. Kamēr esmu projām, esiet uguns gatavībā. Gaidiet mani atgriežamies. Un lēcienu — cik lielu vien var.
Seržants pakāpās uz celima un praigi pārlidoja gandrīz trīs metrus plato, gļotaino dumbrāja spraugu. Vēl nočabēja meldri un tad viss apklusa. Palicēji sasprindzinātā uzmanībā vēroja tuvo un tomēr nezināmo krastu. Ko slēpa tas?
Viss tomēr bija kārtībā, jo pēc īsa brīža labi pazīstams čuksts aicināja:
—    Nāciet! Bet cik tālu vien var!
Vispirms lēca Spīvulis, tad Mazulis un beidzot Pudāns. Tam paslīdēja kāja un tik tikko tas neat- krita atpakaļ Spīvulis strauji satvēra to pie krūtīm un Pudāns, atkal atguvis līdzsvara, apmierināti norūca:
—    Paldies, Pingvīn!
Tālāk ceļš bija drošs un drīz vien vīri jau stāvēja krasta sīkajās priedītēs.
—     Ievērojiet šo līkzaraino priedi. No šejienes sākas atpakaļceļš. Lēcot visu spēku! Celmam ir saknes, uz tām un rokām gar celma augšdaļu. Ja atkritīsiet — no tās darvas vairs neizkulties! Tu, brāļuk, visu labi ievēroji?
—    Jā, — un divas acis nopietni pēti ja purva malu.
Šeit miglas tiešām tikpat kā nemaz nebija. Mēness spīdēja sejās kā baltos laukumos. Seržants uzmanīgi pavērās debesīs un īsi noteica:
—    Tā nevar, jāmaskējas!
—     Kad jau, tad jau, — vienaldzīgi mēļoja Pudāns un satvēris pilnu sauju lipīgo purva dubļu tuvināja tos sejai. — Šitāda kosmētika nākot tikai par labu. Arī Ķemeros esot tāda uzrikte. Cilvēks paliekot kā bilde! Ak, Pingvīn, Pingvīn, ja tas taisnība, tad tu rīt būsi kā saule visai rotai. Tikai ausis vien neaizķēpē! — un plauksta aptumšoja mirdzošā durkļa smaili.
—    Tagad būs labi. Sāksim atkal iet!
Mazā grupiņa ievirzi jās mežā un laipodama pa ēnu laukumiem uzmanīgi virzi jās uz priekšu. Laiku ka laikam Spīvulis apstājās. Tad sastinga arī pārējie. Nē, nekas aizdomīgs tomēr nebija dzirdams.
—     Vai nederētu aiziet līdz ceļam? — Spīvulis klusi ieteicās.
—    Varbūt kādas pēdas.
—    Jā, ejam! — un grupa padevās vairāk pa
labi.
Uz ceļa tomēr nekā nemānijā un gājēju gaita paātrinājās. Seržants ar Spīvuli slīdēja vienā, Pu- nāds ar Mazuli ceļa otrā pusē. Piepeši pēdējais apstājās un savādi noraustījās.
—     Kas tev, Mazulīt, šķavas?
—    Jā, — un atkal klusā skaņa kaklā.
— Saturies, Mazulīt!
—    Ir jau pāri.
—     Ja jūti, ka nāk — norij siekalas — pāries. Tikai tad, kad to darīt iau par vēlu, jāaiztur elpa kaklā, — Pudāns pamācija un viņa čukstā šūpojās neparasts maigums.
Līdz purva pāržņaugai vēl varēja būt nepilns kilometrs, kad Spīvulis sastinga un uzmanīgi klausījās.
—    Jāj! . . Pa ceļu .. . Liekas, ka viens.
To dzirdēja arī Pudāns ar Mazuli.
—      Pudān, dod drāti! Pārstiepsim, varbūt ka kritīs!
Pudāns gan nekā vēl nesaprata, bet paklausīgi raisija stiepuies ritulīti. Seržants pielēca pie ceļa.
—     Pudān, mēs abi ņemsim jātnieku ar durkli. Tu mazul,— zirgu! Spīvul, — tu ņem jātnieku uz grauda. Šaut tikai tad, ja mums neizdodas. Mums viņu jāsaņem dzīvu!
Mazulis kā žigia zebiekste bija pārslīdējis ceļam un rāpās zarainā priedē.
—     Kur tu?
—    Es — drāti! — un rokas vingri piestiprināja atrisinātās stiepuies galu priedes stumburam. Vēl mirklis un viņš jau atkal bija ceļa otrā pusē.
—    Pudān, pacel!
—    Spīvui, vai tik ir viens? Tu noteikti zini?
—    Jā, seržant, viens!
Mazulis jau bija no koka zemē un ceļam pāri, izstieptas rokas augstumā, neredzami stiepās sīkstā telefona stiepule.
—    Pudān, Mazuli, jūs aiz tām divām priedītēm. Spīvul, tu te, — un četri stāvi piekļāvās zemei, ik pa divi ceļa katrā pusē. — Jā būs divi, tad katram divi durkļi!
Un jau nepārprotami bija dzirdams zirga vieglais riksis.
—    Tikai mieru. Necelties pirms manis! — seržants vēl nočukstēja un visi skaidri dzirdēja, ka priedes galotnē atraisijās čiekurs, uzkrita kādam zaram un tad mīksti nopakšķēja mitrajā sūnā.
Jātnieks ātri tuvojās. Zirgs gāja slaidā riksī un jājēja acis dzēla mežu drīz ceia vienā, drīz otrā pusē.
—    Brašs puisis, — seržants nodomāja un savilka kāju muskuļus.
Tad, — zirgs spēji sarāvās piešiem iegriežoties gludajos sānos. Slaids lēciens… un trīs stāvi jau metās uz priekšu.
—    Stāt!
Vēl lēciens . . . Smailes šķēla gaisu . . . Tad divi, gandrīz vienlaicīgi kritiena trokšņi un seržanta satrauktā balss:
—    Tikai uzmanīgi! — un durkļa smaile pieskārās gulētāja krūtīm.
—    Izdevās, — pavisam bez satraukuma ieteicās Spīvulis, — un zirgs arī ir. Pavisam labi!
Seržants ar Pudānu bija nometušies ceļos un kustīgām rokām pārmeklēja gulētāju.
—    Beigts! — Pudāns īsi noteica. — Bet vai tad no tās skrambas? ..
—   Nē, no kritiena. Paskaties sejā, redzi, drāts… norāvusi.. .
—     Bet tā tomēr bija drošāk.
—     Jā, — un roka izvilka meklēto aploksni.
Skats ieurbās ziņojumā, tausti ja pārskata kartiņu un plauksta pamazām savilkās pirkstu kamolā.
—     Viņi jau ir tur… — un šie nedaudzie vārdi trijās pierēs ievilka vertikālās grumbas. — Viņi gan ir tikai četri… — seržanta čuksts pārcirta smago neziņas klusumu.
—     Iesim arī mēs!
—    Nē, brāļuk, tu nē. Tev jāiet atpakaļ — pie rotnieka.
—     Vai nevar pēc tam?
—    Nē, tev jāiet tūliņ. Vēl nevar zināt kā beigsies. Bet tagad rūpīgi notīriet ceļu! Kā ir ar zirgu?
—    Pavisam vesels! Es iegrūdu durkli starp kājām.
—    Labi, aizžņaudziet purnu un piesieniet mežā. Tu, Mazul, panāc paskaties, vai es te pareizi saprotu.
Satraukti pirksti satvēra plāno ziņojuma lapiņu.
—     Jā, brāl, viss ir tiešām tā, kā tu teici, — brīdi klausijies atbildēja Mazulis.
—     Arī kiupdrātis purvā ar 30 granātām?
—     Jā.
Seržants palika viens un steidzīgi rakstija ziņojumu. Brīžiem viņa sejā parādijās pat viegls smaids. — Sasālīsim viņiem to prieku . , Mazul, panāc vēl!
Sauktais pienāca.
—     Tagad klausies un skaties labi uzmanīgi! Redzi, es pārlaboju te, te, un arī te. Tikai atminies!
—     Noteikti! — un žirgtas acis uzmanīgi vēroja, ka purva pārejas mežs parskata kartiņā pārvērtās izcirtumā un ka ieroči pārvietojās uz purva pār- žņaugu, — uz vietu, kur to nemaz nebija.
—     Tā, un tagad ziņojumu.
Lai gan gumija viegli pieskārās tikai divi vietās, tomēr teikuma saturs pilnīgi mainijās. Ja teksts iepriekš bija: kaujas grupa augstienē pret uzraksta «Lardzānu purvs» 1. «a» burtu un patšautene augstienē pret 2. «a» burtu, tad tagad cīpari bija pārmainījušies vietām. Dabā šīs vietas šķīra gandrīz četri kilometri.
—     Saprati visu?
—     Jā, — uzrunātais apstiprināja un mēģināja saprast brāļa rīcību. Vai tiešām tas pielaida, ka ziņojums varētu nokļūt vācu rokās?
Jā, seržants Jaktēns to pielaida un tādēļ sagatavojās visām varbūtībām. Ja nekas nenotiks — ziņnesis izskaidros nesaprotamo un rota ieņems īsto vietu. Vēl tikai ieņemamās vietas aizmugure jāatbrīvo no bīstamās patšautenes. Ja tas izdosies, tad otrs ziņnesis rotu pārvedīs tieši, ja nē — pa purva taku pārnākusi kaujas grupa atbrīvos ceļu rotai. Bet ja gadītos ļaunākais, ja Mazuli sagūstītu, tad varēja cerēt, ka vācieši noticēs pārveidotajam ziņojumam un bezrūpīgā gājienā dosies uz stratēģiski svarīgo un it kā labi nocietināto vietu Un gājienā viņus varēja pārsteigt!
—     Še, apskaties vēlreiz un labi iegaumē. Esi gatavs uz visu!
Tad pirksti novietoja abas plānās lapiņas atpakaļ aploksnē un pasniedza to Mazulim.
—     Liec krūšu kabatā!
Savu ziņojumu seržants pārlocija un satina tievā rullītī. Pirksti satvēra kādu patronu, spēcīgs grieziens un lode bija ārā- Pulveris sabira plaukstas dobītē un tukšajā čaulītē ieslīdēja mazais papīrītis. Tad pulveris sabira atpakaļ, lode iespraucās kakliņā un tikai uzmanīgs vērotājs varētu pateikt, ka tā nav īsta kaujas patrona, bet gan apzināta kļūme ar mazliet paplašinātu čaulītes kakliņu.
Mazulis šādas patronas brāļa pirkstos bija redzējis diezgan bieži un zināja, ka sadursmes gadijumā tās vienkārši bija jāatstāj zemē kā kļūme, vai arī šautenē kā patrona. Vēl nebija bijis gadījuma, kad pretinieks būtu atklājis šo vienkāršo paņēmienu.
—     Lādē ar sešām un šo liec kā trešo. Kā rīkoties tu tak zini?
—    Jā, brāl!
—     Ja viss noritēs labi, tad atpakaļ varēsi nākt kopā ar rotu. Otrs ziņojums jau būs tev priekšā.
Mazulis beidza pārlādēt šauteni.
—     Brāļuk, nu tad ej . .. Ar Dieva palīgu un . . . — te runātāja balss mazliet aizlūza, — un nekad neaizmirsti rotnieka vārdus: tava tauta nezudīs, ja tu spēsi mirt par tautu!
—     Būs labi, neraizējaties. Uz redzēšanos!
Šmaugais stāvs spēji ienira meža lāsainajā dziļumā un nemaz nejūtot, ka aiz viņa trauca trīs vēlējumi: kaut tikai izdotos! . .
—     Nu kā, viss kārtībā?
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Slaids lēciens… un trīs stāvi jau metas uz priekšu.
—     Jā, seržant, kārtībā, — Spīvulis atbildēja un vēlreiz pavērās purva takas virzienā.
—    Tad sākam arī mēs iet. Turiet granātas pa ķērienam!
—    Skat' velni, ko izdomājuši! Mietiņš ar granātu un galā dzeloņdrāts! Aizķeries tik aiz tādas, nepagūsi vairs pateikt ne un! — Pudāns sirdijās un atkārtoti, abas rokas gandrīz līdz pleciem iebāzis purva drungā, turpināja taustīt pēc jaunas granātas.
—     Jā, vareni gan, — apstiprināja Spīvulis un brida uz krastu rokās nesot četras tikko izceltas granātas.
—     Pasteidzaties, laika tik ļoti maz.
—    Vai daudzas vēl trūkst?
—     Vēl vajaga būt veselai līnijai, ja vien tie tur teikuši patiesību, — un seržants pamāja ar roku
uz divu gūstekņu pusi, kas naidīgām acīm vēroja notiekošo.
—     Tikai uzmanīgi, Spīvul. Ceļš jāiztīra pilnīgi, lai nerodas pārsteigumi tad, kad nāks rota.
Seržants vēlreiz mēģināja iztaujāt gūstekņus, bet bez sevišķiem panākumiem. Viens vēl atbildēja, bet otrs tikai ļauni klusēja, tumši raudzīdamies seržantā. Galveno seržants jau sen zināja un ko nezināja, to saprata. Siem četriem vīriem bijis jānosprosto vecā tilta vieta, kamēr grupas pārējā daļa, skaitā piecpadsmit, nocietinājās augstienē pret purva pļavām. Patšautene bija kā te, tā arī tur. Pēc kartes vērojot šķita, ka apsargājama būtu vienīgi tikai šī vieta, jo tur tālāk likās esam tikai purvs. Ka tur būtu pļava, to varēja arī nezināt. Un tilta vietas nosargāšanai tiešām gandrīz pietika tikai ar vienu patšauteni, jo pārejas šaurākajā vietā vairāk kā seši vīri blakus iet nevarēja. Labi gan, ka rot- nieks viņus bija sūtijis pa taku un nevis pa purva pļavu, kā sākumā gribēja.
Spīvulis atgriezās ar jaunu granātu klēpi.
—- Šoreiz ir sešas.
—     Tad vēl vajaga būt septiņām, — seržants atbildēja un domīgi paraudzījās gūstekņos. Ko darīt ar tiem? Jāsūta kopā ar ziņnesi pie rotas. Bet kuru sūtīt?. Pudānam sabelzta roka, bet Spīvulis neveiklāks. Nē, Spīvulim vajadzēja palikt, tas bija savaldīgāks un nesalīdzināmi dzirdīgāks. Lai iet Pudāns, tas ātrāk tiks galā.
Abi granātu vācēji atgriezās krastā.
—     Jā, tagad ir visas, trīsdesmit, — seržants apmierināti noteica vēlreiz rūpīgi pārskaitījis granātu kaudzīti.
Viens gūsteknis sakustējās.
—     Schweigen! — otrs norūca un draudīgi pavērās biedrā.
—    Nu ko, apnika tupēt? — Pudāns ironiski iejautājās. — Nu pacietieties, drīz jau dabūsiet ielocīt kājas.
—    Ir gan karotāji, — Pudāns pievērsās Spīvulim, — granātu pilnas rokas, bet paši kā auni.
—    Kur nu kā auni, — Spīvulis iesmējās, — pats vēl dabūji pa ļepu.
—     Ko nu, — Pudāns nicīgi atmeta ar roku, —- un tas jau arī tikai tavas vainas dēļ.
—     Kā tā? — brīnijās Spīvulis. Es tak viņu pievācu.
—     Jā gan, bet nebūtu tu atrāvies atpakaļ, tad dabūtu tu un es paliktu sveikā.
—     Vai tev vēl stipri sāp? — Spīvulis atguva savu labsirdību.
—     Nē, tas purva vēsums nāca par labu.
Seržants beidza rakstīt ziņojumu un pavērās
Pudānā:
—     Pudān, tu nesīsi! Iesi kopā ar gūstekņiem.
—     Saprotu.
—     Tikai steidzies un esi uzmanīgs, ka nepasprūk.
—     Nu, lai tik pamēģina, — un izteiksmīgs žests lika abiem gūstekņiem piecelties. — Bet ko darīsim ar abiem kritušiem? Vai likt, lai stiepj uz purvu?
—     Nekādā gadijumā, — seržants cieti noteica. Viņi cīni jās, vēlāk mēs viņus apraksim. Tagad ej un ātri ved rotu šurp!
—    Saprotu, seržanta kungs, — un roka neviļus pieskārās cepurei.
Trīs stāvi iebrida purvā. Divi pa priekšu, trešais aizmugurē. Muklājs jau sniedzās gandrīz līdz ceļiem, kad pa kreisi tumši nodunēja divi šāvieni.
—     Stāt! — Durkļa smaile pieskārās gūstekņa mugurai.
Nodunēja trešais šāviens un tas šķita vēl tumšāks.
—     Atpakaļ! — pavēlēja cieta balss.
—• Nē, Pudān, uz priekšu! — lēnajā balsī ieskanējās ciets tērauds. — Uz priekšu, un cik ātri vien iespējams. Mēs paliekam, steidzies!
Tad galva noliecās un lūpas atdarijās lēnam čukstam:
—     Brāl, mīļais brāl…
Mirkli iestājās smags klusums, ko pārtrauca neskaidri šļaksti purvā, un seržants pacēla galvu. Acis truli raudzijās purva dūmakā un smadzenes izlodāja skaudra doma. Bet tad ķermenis spēji saslējās un neskanīga balss izgrūda:
—     Pudān, pagaidi!
Mazā virknīte vairs nedraudēja izgaist purva blāvumā. Seržants steidzās lejup un brida purvā acis neatlaidīgi vēršot pret vienu vietu- Kādēļ abi gūstekņi mirkli nebija gājuši blakus, bet gan viens otra pēdās?
Roka dziļi iegrima dūksnājā un uzmanīgi taustīja pa labi un kreisi. Jā, bija tomēr! Un pirksti lēni izcēla granātu ar dzeloņdrāti.
—     Pudāns nokaunējās.
—     Es nezināju, seržant ..
—     Es zinu to. Arī es nedomāju, ka vēl ir. Bet nu uz priekšu, steidzies. Mēs iztīrīsim.
—     Es eju, seržant. Vēl tikai vienu mirkli.
Seržants paskati jās.
—- Ak tad tādi putniņi jūs man esat, — Pudāns novilka. Nu nekas, nekas, lieniet tik cilpā un tad skrejat katrs uz savu pusi, — lūpas draudīgi murmināja, bet pirksti, atraisījuši stiepuies ritulīti, iemeta galā slīdošo cilpu un pārmauca to priekšējā gūstekņa galvai. Asais durklis palīdzēja atdalīt ap divi metru garu gabalu un drīz vien cilpa pārkrita arī otra gūstekņa galvai. Laba drātiņa, — Pudāns priecājās, — šodien noder jau otro reizi. Bet nu «laufen!» — un purva dūksts sāka murdēt soļu ātrajos šļakstos.
—     Spīvul, nāc tu arī. Nes ārā, es baidos pazaudēt vietu, — seržants klusi aicināja.
Atradās vēl desmit granātu. Vairāk nebija, lai gan rūpīgi pārmeklēja visu ceļa platumu. Tālāk uz priekšu vairs nevarēja būt, jo tad Pudāns savā skrējienā nebūtu ticis pāri.
—     Bet velnišķa doma gan tā bijusi! Izlikt granātas, kas varēja purva pāreju darīt nezināmi bīstamu uz vairākām dienām. Drosmīgi bija šie vīri — iet pāri neredzamam granātu laukam — to katrs nemaz nespētu. Laime, ka gūstekņa nervi neizturēja, ka viņš zaudēja drosmi, citādi. . . Seržants nodrebēja, iedomādamies varbūtējās sprādzienu sekas rotas saspiestajās rindās. Labi, ka pirmīt izdevās viņus pārsteigt, varēja izcelties liels tracis un ko tad? Bet pagaidām uzvarētāji vēl bija viņi, pie kam uzvarēti bija vīri, ne gļēvuļi, un tas jau bija liels ieguvums.
—    Bet Mazulis, Mazulis! .. apziņā iecirtās asa pātaga. — Kas tur notika, kā beidzās? Vai viņš tika pāri, vai arī. . .
—    Spīvul, tev būs jāaiziet, jāapskatās, — seržants centās balsī ieslēgt drosmīgu mieru, — vai mežmalā viss kārtībā. Mēģini uzzināt, kas tur noticis. Ej gar mežmalu, un tad skaties. . . pēc pēdām. • . rasā, nu, tu jau zini, ko es domāju.
—      Saprotu, seržant, — Spīvulis atbildēja. — Iešu gar mežmalu un atgriezīšos gar purvu. Es ticu, ka viņš tomēr būs ticis pāri!
Dzirdot Spīvuļa pēdējos vārdus, seržants sadu- ga. Ja jau Spīvulis teica: es ticu . . . tad tā bija zīme, ka arī viņš pielaida visļaunāko.
—    Brālīt, tu. . . — klusi sakustējās sausās lūpas. Tad skats atkal kļuva redzīgi ass un klusinātā balss urbās klusumā: — Jā, Spīvul, ej! Pēc stundas tev jābūt atpakaļ. Ej, un neaizmirsti, ka no mums atkarājas, vai rota laikā tiks pāri. No mums abiem. . . — un seržanta balss lēni satrūka. — Mums jāaptur vācieši, kamēr rota tiek pāri. Sadursmē neielaidies, šeit tu noderēsi vairāk. Visu uzmanību mežmalai! Un steidzies, jo es gaidīšu tevi-. . draugs.
—    Es ticu, ka viss tomēr beigsies labi!
—  Tici sev un dzimtenei! — seržanta roka viegli uzgula Spīvuļa plecam. — Bet nu ej un pasteidzies. Esi tik uzmanīgs!
Jā, es eju! — un ēnu pilnās priedītes pašķīrās, dodamas ceļu vientuļajam stāvam.
—    Kaut tikai rota paspētu! — tad seržanta lāpstiņa dziļi iespiedās meža smilšainajā velēnā.
Debesis bija kļuvušas bāli zaļganas, mēness pamazām zaudēja nakts balto spulgumu un vējš arvien biežāk iegūla slaidajās koku galotnēs, izraisot šajā naktī vēl nepazītas skaņas. Rīts atbrīvojās no nakts klusuma važām un meta tās valgajā sūnā, sausajā zarā, līdz atkal viss pamodās un nokratīja nakts uzmākto stingumu.
Spīvulis jau labu laiku slīdēja līdzās mežmalai, brīžiem apstādamies un vērīgi ieklausīdamies rīta skaņu dažādībā. Nekas savāds tomēr nebija dzirdams un stāvs atkal uzsāka savu kluso gaitu.
—   Laikam viss tomēr būs labi, — lūpas nomurmināja un prāts tūdaļ piebilda: — Drīz jāgriežas uz purvu, jānoskaidro, kas noticis tur.
Redzamība ik mirkli uzlabojās un Spīvulis paātrināja soļus. Viņu tak. gaidija, jāsteidzas! Vējš gan pūta no muguras, bet kas par to? Gan jau dzirde atklās pat vismazākās briesmas.
Te piepeši steidzīgas uzmanības pilnais stāvs satrūcies apstājās un pielika roku pie acīm. Jā, tur jāja! Pāri klajumam, projām no meža.
Nedaudz ātru soļu un Spīvulis bija jau pašā mežmalā. Tiešām! Trīs zirgi, trīs jātnieki. Bet. . . tas viens bija tāds savāds, tīri tā kā. . .
Sīku priedīšu puduris aizsedza skatu. Cauri tam!
—     Halt!
Roka zibenīgi atrāvās no acīm un šāvās uz priekšu, Dūriens, un durkļa smaile slīga lejup. . • Rokas rāvās atpakaļ un šautenes laide atlēciena sparā triecās pret aizmuguri. Kaut kas nožļakstēja. . . Tad, īsas sāpes padusē un Spīvulis klupa.. . Tomēr nē! Viņš jau bija atkal kājās un pa labi priedītēs iekū- leņoja divi ķermeņi. . . Rokas kaut ko aptvēra, pirksti sažņaudzoties kļuva balti, un Spīvulis pavisam tuvu savai sejai redzēja divas plaši atplestas acis… mēli un. ..
Spīvulis pamodās. Vispirms ieraudzija savas rokas un atvilka tās atpakaļ. Tad piecēlās sēdus, kustināja notirpušos pirkstus un mulsi raudzījās apkārt. Tur divas kājas. . . tur šautene. . . Laikam gulējis diezgan ilgi, sāni kļuvuši pavisam silti. Bet viņu tak gaidija!
Spīvulis trukas augša, bet tad smagi iesākdamies saguma. Ķermeni caururba griezīgas sāpes un no mutes izšļāca asinis. Viņš saprata — plaušās. . .
Bet kas ar rotu. .. ar Mazuli? . . To tak aizveda…
Elpa rīstijās, kājas tirpa, bet projām bija jātiek. Kaut tiktu vismaz ārā no šīm priedītēm, uz ceļa. Varbūt nāktu seržants, meklēt, izlūkot… Tikai projām, projām!
Ķermenis sakustējās. Rāpus.. . Bet. . . tur viena galva. . . Gluži asinīs un blakus viņa šautene. Tā jāņem līdzi, būs vismaz atbalstam. Durkli gan nē. . . Tur tam pie sāniem pudele, un Spīvulis piepeši juta, ka viņam ārkārtīgi slāpst. Melna kafija, kā tā spirdzināja! Tā, nu atkal varēja sākt domāt par iešanu, nu bija spēks.
Un Spīvulis rāpās, šauteni aiz stobra satvēris, soli pa solim uz ceļa pusi. Brīžiem viņš aizrijās, elpa smagi gārdza un svilpiens labajos sānos ikreiz radija neciešamas sāpes. Visapkārt bija savāda rūkoņa. Ausis vīla? Nē, tas tak nevarēja būt! Vēl pirmīt viņš tak notrieca aizmugures pretinieku pateicoties vienīgi _tikai dzirdei. Bet tagad šī rūkoņa. Savādi gan!
īsās atpūtas kļuva arvien biežākas, bet nu jau arī ceļš bija klāt. Tagad jāgriežas mežā, taisni ārā uz ceļa, un tad gar to. Noklīst jau vairs nenoklīdīs. Bet tās acis gan bija briesmīgas. . .
Spīvulis atkal apstājās. Slāpa. 2ēl, ka nepaņē- ņēma līdzi vēl otru pudeli. Bet gan jau kā nekā aizies. Nez', vai rota jau atnākusi? Un kas ar Mazuli? Nē, jāsteidz, jāsteidz!
Galva pagriezās atpakaļ. Noiets tomēr bija daudz! Gar visu mežmalu. Tumšo svītru rasainajā zālē tik viegli varēja saskatīt. Bet tagad atkal uz priekšu! Un ļenganais stāvs atkal uzsāka savu krusta ceļu. * * *
—   Celties! — un dzelzīm apkaltā zābaka purns sāpīgi atsitās pret Mazuļa stilba kaulu. Lūpas asi sakniebās, acis iekvēlojās, bet stāvs gurdi piecēlās un sekoja sargkareivim.
Viņi iegāja istabā. Pie galda sēdēja divi virsnieki un uzmanīgi pētija to ziņojumu, kas Mazulim vēl nesen bija atradies krūšu kabatā.
—   Novietojums lielisks, par Dēringu varam būt droši. Tur pārsteigumi nav iespējami, — virsleitnants nobeidza un cieši paskatijās ienācējos.
—    Sprechen sie deutsch?
Atbildes nesagaidijis, virsleitnants piecēlās un pienāca pie Mazuļa.
—   Vai tu runā vāciski? — viņš atkārtoja pareizā latviešu valodā.
Mazulis pacēla galvu un spītīgi dzēlās ienaidnieka sejā:
—    Es esmu latvietis un runāšu tikai latviski!
—    Bet latvieši parasti prot vairākas valodas.
Mazulis neatbildēja.
—   Pret spītību un klusēšanu man ir zāles, to tu, puika, ievēro! — un gaisā iesvilpās jājamā pātaga.
—   Viņš stāstīs tāpat. Pārāk jauns, nobīsies, — leitnants iestarpināja.
—    Es visu jau pateicu patruļai.
—    Bet ne mums. Stāsti! — virsleitnants pavēlēja.
Mazulis nodrebēja. Vai tiešām viņam izdosies novilcināt laiku?
Un gausā valodā, atkārtojot pat runātos teikumus, sāka risināties Mazuļa stāsts. Tajā bija daļa patiesības, bet vairums acumirklīgas, tomēr ticamas, izdomas. Viņš stāstija par purva garumu, nepārejamo staignumu, stāstija, ka viņš kopā ar otru sūtīts izlūkot apvidu un ka atgriežoties uz purva pāreju, iznākusi sadursme ar ziņnesi. Viņi sapratuši, ka atpakaļceļš nogriezts un tādēļ šķīrušies. Pāri purvam, kaut kur ejot kāda taka — viņi devušies meklēt to. Paši gan nezinājuši, bet cerējuši sastapt kādu vietējo. Viņam tomēr nelaimējies un viņš kritis gūstā. Par otru neesot ne mazākās jausmas.
—    Bet kādēļ tu šāvi, suns? Viens no mums krita.
—    Žēl, butu krituši visi, tad es nebutu sagūstīts.
—    Klusu, vai es tevi uzskatīšu kā spiegu un ne kā gūstekni! Tad tu vairs neložņāsi pa mūsu zemi.
—     Es esmu kareivis. Bet šī zeme ir un būs mūsu!
—    Tu esi suns, bet priekš latviešu suņiem man tēvs atstāja pātagu. Še tev! — un vijīgā pātaga spēji piekļāvās Mazuļa ausij, apliecās pakausim un atlēca nost atstājot sārtu svītru kā dzēlīgu deguma brūci.
Pirksti samezglojās, nāsis iepletās un zods nodrebēja.
—     Es esmu . . . latvietis! — kā sāpīgas gaviles izraisijās Mazuļa apvaldītās trīsās.
—    Tu… — iešņācās saviebtā seja un roka cēlās jaunam sitienam.
—    Herbi, sei ruhig! — leitnants centās apvaldīt iekaisušo draugu.
Tas arī padevās un kaut ko uzkliedzis sargkareivim piegāja pie galda un apsēdās.
Mazuli izveda sardzes istabā un iegrūda kādā stūrī. Durvis bija tikai pievērtas un viņš skaidri varēja saprast abu virsnieku skaļo, un strīdīgo sarunu. Virsleitnants neticēja dzirdētam un gribēja turpināt pratināšanu, bet leitnants neatrada to par vēlamu un ieteica gūstekni sūtīt uz bataljona štābu, bet purva pāreju vēlreizēji izlūkot.
Mazulim bija bažas par citiem biedriem. Vai izdevās atbruņot patšauteni un vai rota jau pāri? Kaut tikai neizsūtītu jaunus izlūkus! Ja patruļas priekšnieka izsūtītie vēl nebija atgriezušies, tad tas saskanēja ar patruļas priekšnieka pavēli, bet ne ar Mazuļa domām. Varēja cerēt, ka tie jau pievākti un vairs neatgriezīsies. Gribējās ticēt, ka biedri laikā pamanija. Ek, nebūtu gājis pāri tai pļaviņai, nepaliktu pēdas un viss būtu bijis labi. Laime, ka ar to ziņojumu patronā tā izdevās, citādi visam būtu beigas. Tas gan bija baigs miiiklis! Kareivis pacēla patronu kopā ar tukšajām čaulītēm … — Šī kļūme vienu no mums izglāba, — tas īsi noteica un tad . . . pacēla roku un ziņojums jau atradās purvā. Otrs ziņojums jau bija atrasts un patruļas priekšnieks negribēja atstāt ne mazākās pēdas.
Pagaidām vēl nemaz tik ļauni nebija. Tikai jāiztur, neviena lieka vārda! Jāiztur, kaut arī . . . Krūtis dziļi ievilka gaisa strāvu, kas radās durvīm spēji atveroties.
Nočīkstēja grības dēļi un Mazulis takai raudzījās sava pratinātāja sejā.
Tagad atbildi uz jautājumiem, bet sargies melot. Tā var būt tava nāve, — virsleitnants nobeidza, bet Mazulis juta, ka viņā, pret paša gribu, kāpj, ce- jas un briest žultaina spīts.
—    Cik jūs tur to bandītu īsti esat?
—    Neviens!
—    Kā neviens? — virsleitnants apmulsa. — Tu sargies mani izsmiet.
—    Bandīta nav neviena, visi ir karotāji.
—     Cik? Vads? Varbūt rota?
—- Nezinu.
—    Ak nezini! Pēdējo reiz prasu — cik?
—    Daudz!
—    Cik?
—    Visa tauta!
Dūre ietriecās Mazulim sejā.
—    Es tevi nositīšu kā suni. Runā kā pienākas!
—    Es neprotu citādi. Es esmu latvietis.
—    Suns tu esi. Bet kur palika pārējie.
Mazulis neatbildēja.
—    Es prasu kur citi?
—     Es tiešām nezinu, kur viņi tagad.
—     Pie velna! — iekliedzās virsleitnants.
—    Ja viņi ir šaipus purva, tad viņi tiešām pie tā ir! — Mazulis dzēlīgi apstiprināja.
Dūre otrreiz triecās Mazulim sejā, bet tas negaidīti atlēca sānis un savilktās dūres kauliņi noklaudzēja pret aizmugures sienu.
—   Lops, es tevi izmācīšu, — un pātaga vēlreiz iezīmējās kā sārta svītra Mazuļa sejā. Tad roka cēlās otrreiz pret kvēla naida pilnajām acīm, bet spēji apstājās un lēni slīga lejup.
Sardzes telpā bija iestājies dziļš klusums. Tas sākās pie durvīm, acumirklī pārpludināja telpu un nolieca arī virsleitnanta zvēriskā naidīgumā pacelto roku. Tad klusumu pāršķēla skaļš ziņojums un noteiktas balss lēnais atbildes plūdums.
Virsleitnants strauji apsviedās un steidzās pie bataljona komandiera. Tas nopietni vērās piesarku- šajā sejā un ieraudzijis, ka no sveicienā paceltās rokas pirkstu kauliņiem nokrīt asins lāse, mēmi pamāja ar roku uz istabas durvīm.
Virsleitnants saprata. Durvis aizvērās un istabā risinājās saruna, no kuras Mazulis spēja uztvert tikai dažus nenozīmīgus vārdus.
Drīz vien durvis atkal atvērās un bataljona komandieris vērīgi raudzi jās gūsteknī. Soļi tuvojās un Mazulis juta, ka šis vīrs arī klusējot spēj pateikt daudz. Mirkli stāvējis tas atkabināja jostai piestiprināto pudeli, atskrūvēja uzmavi, piepildi ja un sniedza Mazulim. Gaisam pielipa konjaka reibā smarža. Mazulis arī nekautrējās, bet droši satvēra sniegto trauciņu un cēla pie mutes.
Virsleitnants stāvēja sānis un ļauni raudzi jās gūsteknī. Tas nelikās šo skatu redzam un pagrieza galvu uz virsleitnanta pusi tikai tad, kad bataljona komandieris sāka runāt.
—   Nebaidies, ņem! Es zinu kā tas ir, — virsleitnants sausi pārtulkoja teikto, būdams pārliecībā, ka Mazulis teikto nav sapratis.
—    Es zinu kā jums iet, bet drīz mēs uzvarēsim un tad jūs visi varēsit atpūsties, — atkārtoti pauda nedzīvā balss.
—    Nē, uzvarēsim mēs! Un tad mēs neatpūtīsimies, bet sāksim strādāt, —- Mazulis saslējās.
Virsleitnants pārtulkoja arī to, bet bataljona komandieris nebūt nekļuva skarbs. Viņa balss turpināja plūst lēni un iecietīgi.
—    Kādēļ tu domā, ka uzvarēsiet jūs?
—- Tādēļ, ka mēs aizsargājam savu zemi un tādēļ, ka mums cīnās visa tauta.
—- Bet jūs neizturēsiet. Varas priekšā jums būs jāliecas.
—     Varbūt, bet tikai uz laiku. Ari zars vēja brāzmā noliecas, lai vēlāk atkal kļūtu taisns.
—    Tad mēs jūs salauzīsim!
—    Neizdosies! Mēs esam sīksti, un tikai tādēļ vēl esam latvieši.
Bataljona komandieris apklusa, izņēma cigaretes, aizsmēķēja un piedāvāja arī Mazulim.
—     Paldies, es nesmēķēju. Dodat viņam, —• Mazulis norādi ja uz virsleitnantu.
Šos vārdus pēdējais nepārtulkoja, bet tumši piesarkdams ļauni dzēlās Mazulim sejā. Bataljona komandieris mazliet pavīpsnāja, bet virsleitnantam cigareti tomēr nepiedāvāja.
—    Cik tev gadu?
—    Sešpadsmit.
—    Vai daudz jums vēl tādu karotāju?
—    Es teicu: cīnās visa tauta!
—    Arī bērni?
—    Jā!
—    Un vecie?
—    Mums veco nav. Ir tikai kareivji, kas cīņu turpinās līdz uzvarai.
— Vai vēl kāds no taviem cīņu biedriem tā domā?
—    Nav tāda, kas domātu citādi!
—    Tad jums visiem būs jākrīt!
—     Jaunām cīņām tomēr augtu jauna paaudze un kļūtu brīva. Tieksme pēc brīvības mums bija un būs vienmēr. Šo mantojmu mūsu paaudze saņēma, lai savkārt ieaudzētu jaunai paaudzei.
—    Kas visu to veiks, ja būsiet krituši?
—    To veica un veiks mūsu vecāki.
—    Kā?
—     Daudzas vecmāmiņas kustina šūpuli un dzied: Labāk manu galvu ņēma, nekā manu tēvu- zemi! Vecie tēvi, izvadot jaunos, jūt un saka: Ej, un zini vienmēr, ka par tēviju augstāk stāv vienīgi Dievs! Šādus vārdus mūsu tauta nevar nedzirdēt!
Bataljona komandieris domīgi apklusa un šis klusums izteica daudz. Tad viņa roka neapzinīgi piepildija trauciņu un jau trešo reizi piedāvāja Mazulim, kas tomēr to atkārtoti noraidija piebilzdams:
—    Es vairs nedzeršu!
—    Nebīsties, es negribu tevi piedzirdīt, — un roka kā apkaunota lēni atvilkās atpakaļ.
Telpa pildijās klusām ieroču šķindām. Tur atgriezās kareivji, kas bija pārmeklējuši apkārtējās mājas. Kaut tos arī māca nogurums, tad tomēr viņi ziņkārīgi vēroja gūstekni tā neparastajā sarunr. ar bataljona komandieri, kas šodien šķita pavisam cits cilvēks. Mazulis stāvēja uin brīvi rau dzijās apkārtējās sejās, un viņa stāvā nebija ne vēsts no gūstekņiem raksturīgā padevības gļēvuma.
Bataljona komandieris izbeidza savus prašņāju- mus par tautas noskaņu, jo nu gūsteknim jau vajadzēja būt sagatavotam atklātām un noderīgām atbildēm. Kareivji šādu sarunu varēja arī pārprast un tādēļ bija bīstami to turpināt.
Ko jūsu rota domā darīt turpmāk?
—    Cīnīties!
—    Kurā vietā?
—    Visur!
—    Kādi jums ieroči?
Mazulis klusēja.
—     Cik cilvēku jūs esat rotā?
Klusums.
—    Kur atrodas artilērija? Kāds jūsu rotas uzdevums?
—    Vai jūsu kareivji zina visus jūsu nodomus?
Bataljona komandieris neatbildēja, bet turpināja .uzstādīt veselu virkni militāru jautājumu. Atbildes tomēr nebija.
—    Atbildi, tas pašam būs izdevīgāk.
—    Uz šādiem jautājumiem es atsakos atbildēt.
—    Mēs varam tevi piespiest runāt.
—    Nekad!
—   Tad tu vari mirt! Vai tev nav žel savas jaunās dzīvības?
—   Mūžībai un tautai pieder mana dzīvība. Mūžība mani pieveda manai tautai un to es nenodošu nekad!
Atvērās durvis un ienāca leitnants. Tas piegāja pie bataljona komandiera un ziņoja, ka divi ložmetēji ar palielinātām municijas devām sagatavoti braukšanai.
Bataljona komandieris vērīgi paraudzijās Mazulī un pierē ievilkās vertikālas grumbas. Tad viņš pievērsās leitnantam:
—     Te nekas neiznāks, brauciet! Vienu ložmetēju liekiet pie purva pārejas, bet otru purva malā apmēram tajā vietā, kur notvēra gūstekni. Patšau- teni noņemt un izsūtīt uz otru pusi. Rota izies pēc pusstundas!
Mazulis tikko varēja valdīties. Vai tiešām visam beigas? Kaut varētu ko saglābt! Bet tagad — tikai valdīt satraukumu, jo citādi ienaidnieks var steigties. Vai tik viņš nebija jau sevi nodevis, bataljona komandieris tak visu laiku urbās viņam sejā?
Leitnants izgāja un Mazulis dzirdēja, ka ārā sakustējās kādi rati. — Viss tikai manas vainas dēļ, •— apziņu dzeldināja skaudra doma. Acis truli rau- dzijās sienā, līdz bataljona komandiera balss lika viņam atgriezties.
—     Kāds bija izlūkošanas uzdevums un kāda darbība?
—    Noskaidrot jūsu atrašanās vietas.
—   Tikai? Es neticu tam.
—    Tā bija.
—    Kurā vietā jūs pārnācāt purvu?
—    Pie tijta.
—    Meli! Pie tilta mēs jau esam no vakardienas.
Mazulim vairs nebija ko teikt.
—    Aizved mūs pie takas, kas iet pāri purvam!
—    Es nezinu tādas takas.
—    Tu zini. Jūs pārnācāt pa to! Un divi vien jūs arī nebijāt.
Mazulim noslīga galva un kaklā iesprūda savāds kumoss. Tad galva lepni pacēlās, acis iemirdzējās un balsī skanēja cieta apņēmība:
—    Vairāk es neatbildēšu ne vārda. Es palikšu uzticīgs savai tautai.
—  Tas taču ir ārprāts. Šāda cīņa nav un nekad nevar būt pa jūsu spēkam. Es nesaprotu, kādēļ vispār jūsu tauta cīnās.
Cieti sažņaugta dūre pacēlās gaisā, acis iekvēlojās, seja pārvērtās un lūpas veidoja pārliecības diženumā apskaidrotus vārdus vācu valodā:
—    Mēs gribam būt un palikt brīvi! Nekad mūsu tauta vairs nebūs vergu tauta! Brīvam mirt tomēr ir vairāk kā verdzībā dzīvot! Mēs cīnāmies tādēļ, ka gribam sargāt sevi un savu zemi, jūs — tādēļ, ka jums to liek. Un agri vai vēlu mēs uzvarēsim šajā uzspiestajā cīņā!
Lūpas apklusa un telpa sakustējās. Virsnieki saskati jās, kareivji kratija galvas, bet Mazulis stāvēja drošs un mierīgs.
—    Vēl vienu jautājumu. Tu proti vāciski? 
—    Jā.
—     Tad runāsim. Bet saki patiesību.
—    Apsolu!
—    Tu zini purva taku?
—    Jā!
—    Uzrādi to mums!
—    Nekad!
—    Tad tu mirsi.
Mazulis neatbildēja, bet raudzijās vācu kareivjos, kas centās nepalaist garām ne vārda no šīs sarunas.
—   Uzrādi taku! Ja nē, tu tūlīt mirsi, — un bataljona komandiera roka izvilka pistoli. — Es skaitīšu līdz trīs. Teiksi?
—     Nē!
Noknakšķēja aizsargs un roka pacēlās.
—     Viens.
Mazulis klusēja, tikai acis kļuva lielas un nopietnas.
—    Divi …
Ausīs kā dziļa lūgšana ieskanējās vārdi: mana tauta nezudīs, ja es spēšu mirt par tautu . .. Acis nenovērsās no batalona komandiera nopietnās sejas.
—    Trīs!
Mazulis stāvēja kā stāvējis. Ne muskulis nebija paraustījies spraigajā ķermenī, kas bija sastindzis kā parādē.
—   Godam- sveikt! — un bataljona komandieris pielika roku pie cepures. Visi saslējās un sastinga. Telpā bija ienācis patiesas cieņas un apbrīnošanas pilnais klusums.
—    Karavīri, mēs šajā kareivī nesveicam ienaidnieku, mēs sveicam viņā varonību un tēvzemes mīlestību, ko šis karotājs vērtē augstāk par dzīvību. Es vēlētos, lai katrs no jums, mani karavīri, būtu tāds pat kā šis jaunais varonis, kas ne mirkli nešaubi jās izšķiroties starp dzīvību un tēviju. . .
Mazulis atjēdzās tikai tad, kad stingra roka satvēra viņa plaukstu un ausīs ieskanējās vārdi:
—    Es apsveicu jūs, jaunais karotāj! Katra tauta var būt lepna, ja viņai tādi dēli! Mēģiniet saprast un varbūt arī attaisnot notikušo.
Mazulis piesarka un viņa sejā iedegās sārta svītra. Viņš pagrieza galvu un redzēja, ka virsleitnants novērsās un izgāja ārā.
* * *
Seržants Jaktēns vēl arvien bija satraukts. Vai tiešām rota reiz nenāks? Nu tak varēja, pāreja nodrošināta, ceļš atbrīvots, sevišķu pārsteigumu vairs nevarēja būt. Biedri gan visi pazuduši, vai tiešām viņš palicis viens? Kaut būtu vēl vismaz Spīvulis!
Viens tak viņš nespēs nekā darīt. Un rota nāks! Gaidīt un mēģināt vajadzības gadījumā pretoties, vai arī braukt uz aizmuguri? Acis vēroja ceļu, tad pievērsās ratiem. Tajos bija divi ložmetēji, patronu viņš mainīs pozicijas un turēsies, cik ilgi vien iespējams.
Soļus sešdesmit no ceļa pa labi bija grava. Kā novērst, lai vācieši nemestos uz turieni aizsegā? Ak,
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Noknakšķēja aizsargs un roka pacēlās …
kastes un sasiets gūsteknis. Seržants pats vēl īsti neapzinājās kā bija panācis uzvaru. Braucējus bija izdevies pārsteigt un tādēļ cīņas tikpat kā nemaz nebija. Viens krita, otrs padevās, ieguvumā — kaujas apstākļos neatsverami ieroči. Un piedevām vēl aviacijas municija. Varens ķēriens, kaut tikai izdotos visu nogādāt pie rotas!
Uzbrukums bija noticis pašā mežmalā. Šeit bija lieliska vieta ložmetējam. Vācieši tak nāks pa ceļu! Un tur nav nekāda aizsega. Viens ložmetējs noteikti jāatstāj šeit un jāmēģina turēties. Otru jānogādā pie purva pārejas un jāatstāj tur. Varbūt izdosies izglābt vismaz to. Bet kur gan tā rota tā kavējas?
Spēcīgās rokas izcēla vienu ložmetēju no ratiem, piestiprināja vidus jostu un vilka uz izraudzīto pozicijas vietu. Šie vācu tipa ložmetēji bija kā radīti šādai vilkšanai pa mežu! Vēl tikai jāatnes municija. Par gūstekni nebija ko bēdāt, izbēgt tas nevarēja.
Seržants Jaktēns novietoja ložmeteju pozicijā un sagatavoja to šaušanai. Ielika lentu, savilka atsperi. Bet… ja nu vācieši atnāk pa to laiku kamēr viņš ved otru ložmetēju uz purva pāreju?
Nē, riskēt tomēr nevarēja un viņš nolēma abus novietot tepat. Ja tiešām rota laikā nepienāks, tad ja varētu dot vienlaicīgu sprostuguni! Bet pag', vai tomēr nevarēs. Tur ratos tak bija gara aukla! Jāmēģina.
Seržants atkal tuvojās mežmalai un rokā tam bija satīta aukla. Skats pievērsās ceļam. Kas tas? Tur nāca! Rota. . . pa ceļu. Vēl gan bija diezgan tālu, bet pēc nepilnas pusstundas tā būs jau klāt!
Tagad vairs nevarēja kavēties. Rotas ceļā vēl bija tikai viena ieleja. Tajā laikā vajadzēja visu veikt. Kaut tikai nu izdotos!
Rokas darbojās drudžainā steigā. Grieza, sēja un nostiprināja. Otrs ložmetējs bija notēmēts tieši uz gravas malu. Pamēģināja. Jā, svira darbojās! Viens gals nospieda vairodziņus tad, kad vilka garo auklu, kuras gals atradās seržanta rokā. Varbūt izdosies! Kaut tikai negaidītos kļūmes!
Steiga bija attaisnojusies, viss bija veikts un sagatavots. Nu tikai vajadzēja gaidīt. Jā, tur jau parādījās. . . Seržants vēl vairāk pieplaka zemei un vēroja ienaidnieku. Tas nāca pa ceļu gājiena kārtībā. Nē, tomēr nē! Apsardzības nebija un seržants viegli nodrebēja. Varēs pielaist pavisam tuvu . .. uz divi simti metriem …
Nu bija vēl tikai trīs simti metru . . . divisimti astoņdesmit. . . un seržants juta, ka viņa satraukums ik mirkli aug.
Stobrs virzijās līdzi ienaidnieka kolonai. Pa kreisi aizsegas nav, jāsāk no labās, — seržants nodomāja un tikko spēja sevi valdīt.
Divi simti trīsdesmit. . . divdesmit.. . desmit…. seržants skaitija solus. Tad pirksti strauji sakustējās un ausīs iesitās ložmetēja spalgais rējiens .. .
Rota apjuka. . . Šķita, ka veselā miesā tiek izrauts liels robs. . . Salīgojās kā maza jaunaudzīte lielā vētrā…
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Rota apjuka …
— Gulties! Pa kreisi aizsegā! . . Uguni!
Lode nodžinkstēja seržantam gar galvu, bet tas neticamā mierā ar galvas kustību pavilka zobos iekostās auklas galu… Pa labi sāka kalt metala dzenis un tieši gar gravas malu stiepās saraustīts pavediens, neredzams, bet tomēr dzēlīgi ass . . .
Stobrs noliecās mazliet zemāk un sāka kapāt zemei pielipušos pauguriņus. . . Jaunu lentu! Rokas zibēja . . . galva ritmiski klanijās un pa labi turpināja kalt steidzīgais dzenis. . . Tad pirksti atkal sakustējās un zemei uzšļācās sīkas metala strūkliņas. . .
Bet tad! Zobi vairs nejuta nekādas pretestības … un dzenis apstājās kalt.. . Ap galvu sāka spingt neredzamu lapseņu spiets. . . Viena iedzēla. Labās rokas vidējā pirkstā. Tieši tajā gabaliņā, kas vēl bija atlicies no Ziemassvētku kaujām. . .
Tad . . . Rāviens, — nekā! Rāviens, — atkal nekā! Roka paķēra izsviesto patronu … Jā, kapsele bija neskarta. — dzelksnis! . .
Pr:;ām pie otra, varbūt, vēl kautko var.. . Un zemei pieplakušais stāvs sakustināja priedīšu apakšējos zarus…
* * *
—    Tu tak, Pudān, esi galīgi traks! Ko dauzi to granātu?
—     Tā ir no jaunajiem lielgabaliem, bet nezinu, kas vainas — šaujot nesprāgst! — un āmurs turpināja sist pa granātas čaulu.
—    Kā tad tu domā atrast to vainu?
—    Redzi, ja viņa no sitiena nesprāgst, tad t= nekam nav derīga un metama projām.
—    Bet ja nu sprāgst!
—    Tad — tad tas lielgabala dzelksnis neder ne velnam! — Pudāns vienaldzīgi noteica un vēl ātrāk sāka dauzīt granātas kapseli.
—    Parādi man, es gribu apskatīties.
—    Se, — un roka tuvināja granātu Spīvulim.
Tas piepeši ieraudzija, ka granātai ir acis. Lielas un gļotaini blāvas. . . Tās nāca arvienu tuvāk. Tad izžāvās gara un zili sarkana mēle . . . Spīvulis iekliegdamies metās atpakaļ… — un pamodās!
Āmura klaudzieni vēl tomēr skanēja … Ne vairāk kā divdesmit soļu attālumā. Spīvulis piecēlās sēdus un ieraudzija dūmus. . . un ložmetēju. Bet kur tad bija pats šāvējs? Klau, tur šāva vēl otrs ložmetējs! Un viss ceļš pilns ļaudīm. Bet tie tak bija . . . ienaidnieki.
Spīvulis "rāpās uz priekšu. Pie ložmetēja . . . Viņam nebija nekādu nolūku, viņš tikai vienkārši rāpās. Te piepeši tuvākais ložmetējs apklusa, un Spīvulis neapzinīgi centās paātrināt gaitu. Krūtis bija kā aizžņaugtas. . . Bet nu jau arī bija klāt! Lenta bija gandrīz tukša un Spīvuļa kreisā roka no kastes jau izrāva jaunu. Tas nostiprinātājs gan vēl bija jādabū vaļā un Spīvulis sakoda zabus, pieķeras ari ar otru roku un vaļā bija!
Nu arī otrs ložmetējs bija apklusis. . . Spīvulis paskatijās sānis un redzēja, ka uz viņa pusi virzās kāds stāvs. Bet tas taču seržants!
—    Seržanta kungs! — Spīvulis centās kliegt. Tad redzēja, ka seržants savādi sarāvās, un tūlīt ari dzirdēja savādu kliedzienu:
—    Ugu—ni, Spī—-vul!
Tikai tagad Spīvulis īsti atjēdzās un ieraudzija un uz viņiem skrien zemu nolīkuši vācieši ar izstieptiem durkļiem . .. Pirksti nospieda vairodziņu ua ložmetējs mežonīgi ierēcās . . .
Mežmala atbalsoja šos rēcienus? Tomēr nē! Atskanēja skaļš «urrā» un grupa aizkusušu stāvu metās uz priekšu . . . Visiem pa priekšu Pudāns kailu galvu un vaļā atrautu žaketi. . . Pieskrēja pie Spīvuļa un metās pie ložmetēja. Tajā brīdī Spīvulis sajuta krūtīs asu sitienu un sabruka pavisam.
—    Spīvul! Mīļais draugs, — Pudāns iekliedzās un sakoda zobus . . .
—    Glābj iet Mazuli! . . Visu atdod . . . vi—-ņam… Pud . ..
* * *
—     Mazulīt, tā bija Spīvuļa pēdējā vēlēšanās. Tev tā jāpieņem! — Pudāns teica un pasniedza Mazulim grāmatiņu, kas vienmēr bija bijusi Spīvuļa lielākais dārgums. Tā bija stūrī lodes caururbta . . .
—    Jā, brāl, saņem to, tu esi tās cienīgs! — Garais teikums bija nogurdinājis seržantu Jaktēnu un tas uz brīdi apklusa. Arī viņam lode bija caururbusi plecu, kas tagad bija rūpīgi pārsiets.
—    Mēs jau zinām visu, gūstekņi stāstija. Tu esi bijis stiprākais vīrs visā mūsu rotā. Mazulīt! . .
— Brāl, glabā to- kā svētumu, kā mantojumu no bijušās paaudzes nākamajai.
Glabā to- kā- atmiņu — — par varoņiem
—• —■ un gādā, lai — -— šie varoņi- vienmēr
būtu tautas — — svētums. . .
Mazulis noliecās pie brāļa. Acīs parādijās gaišu asaru mirdzums un abu lūpas sastapās.
—    Pudān, draugs,- nāc tu arī. — un seržanta acis sastapās ar Pudāna valgo skatu.
Mazulis bija atvēris grāmatiņu un redzēja, ka rokas zīmējumā izpildītās Latvijas kartes robežas bija apvilktas ar asinīs iemērktu sērkociņu.
—    Spīvul… — un citkārt lepnā galva noliecās zemu jo zemu .,.

L. k. o. k. ģenerālis K. Goppers
Pie pulkveža Kalpaka dzīves stāsta
Par ko viņu apbalvoja ar varoņordeni krievu armija.

Pulkvedis Oskars Kalpaks visā pasaules kara laikā atradās 183. Pultuskas kājn. pulka rindās, ieņemdams dažādus ierindas amatus. 1914. gadā viņš kā ložmetēju komandas vada komandieris, poručika dienesta pakāpē, kopā ar pulku izgāja karā un 1918. gadā, kā šā pulka komandieris, pulkveža dienesta pakāpē, demobilizēja pulku un ar pulka karogu un svarīgākiem: dokumentiem atgriezās pulka miera laika novietošanas vietā, kur nodeva tos glabāšanai muzejā. Darbojoties nepārtraukti 4 gadus priekšējās pozicijās un kaujās, Kalpaks bija no visiem atzīts, varonīgs un priekšzīmīgs kaujas virsnieks un bija apbalvots ar visiem ordeņiem un goda zīmēm, kādas likums atļāva piešķirt par kaujas nopelniem ierindas virsniekiem līdz pulka komandiera amatam ieskaitot. Ar augstāko varonības atzīmi — Sv. Jura ordeni, Kalpaku apbalvoja par nopelniem kaujā 17. septembrī 1915. g. pie Doļnoje-Skrobovo ciema (uz ziemeļiem no Baranovičiem), kad Kalpaks bija vēl poručika dienesta pakāpē un komandēja pulka 15. rotu.
Pēc ilgstošām un sīvām kaujām 1915. gada augustā, kurās pulks bija cietis lielus zaudējumus, tas 11. septembrī bija nomainīts priekšējās pozicijās un novietots korpusa rezervē Žuchoviči ciemā. Pulka rindu sastāvs bija ļoti saplacis, rotās bija palicis caurmērā ap 40 kareivju katrā. Zuchoviču ciemā pulkam pienāca jauni papildinājumi un diezgan prāvā skaitā, jo rotu sastāvs ar to uzreizi divkāršojās. Tikko bija iesākušās kopējās apmācības jaunpienākušo ar veciem, jau norūdītiem karavīriem, ka pulks 16. septembra vakarā saņēma pavēli nekavējoties iziet uz pozīcijām un 17. septembrī pīkst. 4 no rīta doties uzbrukumā.
Uzbrukums pretinieka pozicijām 17. septembrī notika visas IV armijas frontē un šā uzbrukuma nolūks, kā tas vēlāki noskaidrojās, bija — saistīt pretinieka spēkus IV armijas frontē, jo bija saņemtas ziņas, ka pretinieks pārsviež savus spēkus no krievu IV armijas frontes uz ziemeļiem, priekš operācijām Kurzemē.
183. Pultuskas pulkam bija uzdevums ieņemt izejas stāvokli uzbrukumam priekšējās pozicijās un pakalna ziemeļrietumos no Penčika ciema, nomainot tur atrodošās daļas un pīkst. 4 uzbrukt pretiniekam iecirknī no Doļnoje-Skrobovo, izslēdzot uz ziemeļiem līdz Maļisčinai ieskaitot (sk. pielikto šēmu).
No Žuchoviči ciema pulkam bija jānoiet 15 km. Viņš bija gājienā visu nakti un pīkst. 3 rītā 17. septembrī ieradās izejas vietā uzbrukumam. Uzbrukuma pirmā līnijā bija nozīmēti III un IV bataljoni, III bataljons labajā un IV bataljons kreisajā spārnā. Robežlīnija starp bataljoniem pirms uzbrukuma nebija noteikta, tam nebija arī nozīmes, jo pīkst. 4 bija
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Plkv. O. Kalpaks krievu armija.
vēl pilnīga tumsa un bataljons, ejot uzbrukumā, lai ieturētu pareizo virzienu, turēja ciešus sakarus priekšējo rotu ķēdēs. IV bataljona priekšējā līnijā bija nozīmētas 15. un 16. rotas.
Kalpaks, kā 15. rotas komandieris, izmantodams tā rotas komandiera aizrādi jumu®, kurš uzbrukuma
izeias vietā bija ieņēmis pozicijas, labi bija notēmējis savas rotas labo spārnu uz dzirnavu dīķi, kurš atradās rotai pa ceļam starp pretējām pozicijām un tā kā līdz dzirnavām bija jāpāriet 2 strauti, tad lai kareivji tumsā neizklīstu un lai zaudēto kārtību būtu vadiem, pie kuriem viņš patlaban atradās, palikt pagaidām uz vietas, Kalpaks skriešus devās pa kreisi pie III un IV vadiem, kuri neatradās tieši pretim ložmetēja stobram, un deva komandu: «urā»! Uzskrējuši uz kalna šķautnes šie vadi ielauzās pretinie-
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ij? Krievu karaspēka pozicijas. // " izejstāvoklis uzbrukumam.
iespējams atjaunot, viņš pavēlēja visiem rotas vadiem apstāties uz dzirnavu ceļa, kad to būs sasnieguši pēc otrā strauta pāriešanas. Tāpat rīkoties viņš lūdza arī savu kaimiņu pa kreisi — 16. rotas komandieri, lai pie ceļa sasniegšanas vienlaicīgi dotos tālākā uzbrukumā. Rotas devās uz priekšu pilnīgā klusumā un vienlaicīgi ar III bataljona rotām sasniedza dzirnavu ceļu. Pēc īsas apstāšanās, pārliecinājies, ka visas rotu ķēdes norindojušās uz ceļa, Kalpaks devās atkal uz priekšu, bet rotas nebija vēl nonākušas līdz trešajam strautam, kurš ietek dzirnavu dīķī, kad pretinieks atklāja no savas pozicijas stipru šauteņu un ložmetēju uguni. Acīmredzot pretinieka posteņi bija bijuši dzirnavu rajonā un no turienes brīdinājuši savējos par uzbrukumu.
Pretinieka ierakumi gāja pa ļoti stāvās nogāzes augšējo malu, kura šajā rajonā izveidoja degunvei- dīgu ieloku uz krievu pozicijas pusi. (Vēlāk šo vācu pozicijas vietu dēvēja par «Ferdinanda degunu.) Pretinieks nevarēja tumsā uzbrucējus saskatīt, kādēļ viņa uguns gāja uzbrucējiem pāri galvām. Kalpaks uz reizi aptvēra šo apstākli un veda rotu uz priekšu zem pašas nogāzes, jo tur bija vēl drošāks patvērums no pretinieka lodēm. Pārejot ceļu, kas ved no Doļnoje Skrohovo un dzirnavām, Kalpaks uzdūrās uz dzeloņstiepuļu iežogojumu, bet aizžogojumā bija tikai viena mietu rinda, kādēļ Kalpaks pavēlēja izlīst viņai cauri. Tanī laikā Kalpaks izdzirda pa labi urā» kliedzienus, kas nozīmēja, ka III bataljons, kuram bija īsāks ceļš, jau uzbrūk pretinieka iera'ku- miem. Bet tieši virs savas galvas Kalpaks dzirdēja ložmetēju tarkšķēšanu. Pavēlējis pirmām un otram
^ Vācu karaspēka pozicijas.
^^^^ Uzbrukuma virziens.
ka ierakumos un tūliņ uzbruka ložmetējam, kurš vēl turpināja šaut. Seit krita divi pretinieka ložmetējnieki no Kalpaka rotas durkļiem. Kalpaks, būdams pats ložmetēju speciālists, tūliņ pagrieza^ ložmeteju uz otru pusi un atklāja uguni pa aizbēgušiem pretinieka kareivjiem un pozicijas aizmuguri. Viss tas notika gaismai austot.
Izšāvis pēdējo gatavo patronu lenti, Kalpaks noorganizēja rotu tālākā uzbrukumā, lai sasniegtu pretinieka artilēriju. Izgājis cauri mežiņam, kas dienvidos no Maļiščina un pretinieka neatradis, Kalpaks, pārejot nelielu klaju spraugu iegāja otrā, jau lielākā mežā un izgājis arī tam cauri (apm. km) viņš pretinieka artilērijas tomēr neatrada. Tanī laikā viņu panāca ziņneši, izsūtīti no III bataljona komandiera, ar rīkojumu atiet atpakaļ un nocietināties uz III bataljona ieņemtās līnijas. Atgājis atpakaļ, Kalpaks pievienoja savas divas rotas III bataljona kreisam spārnam, izveidojot kopīgu ierakumu līniju cauri mežiņam uz dienvidiem no Maļiščina un ar 16. rotu uz lauka dienvidos no šā meža.
Kaimiņu pulki pa labi un pa kreisi nebija guvuši sekmes un tādēļ 183- pulkam bija pavēlēts turēties ieņemtā līnijā. Ap pīkst. 9 iesākās pretinieka pretuzbrukumi, bet tā kā abu bataljonu rotas bija jau labi ierakušās, tad tos viegli atsita. Ap pīkst. 12 iesākās pretinieka koncentrētās artilērijas uguns pret abu bataljonu ierakumiem, bet stundu vēlāk biezas pretinieka ķēdes visā bataljonu frontē nāca uzbrukumā, tomēr ar 6 rotu uguni bija atsistas. Tad pēc maza pārtraukuma artilērijas uguns ar vēl lielāku sparu apšaudīja ierakumus, it sevišķi Kalpaka rotas,
kuras vairāk bija saskatamas. Šī uguns bez pārtraukuma turpinājās visu dienu līdz vēlam vakaram. Daudzkārt artilērijas uguni pabalstija daudzu ložmetēju uguns. Neskatoties uz dzīvībai draudošām briesmām, Kalpaks bieži parādi jās savu rotu ierakumos un uzturēja mundru kareivju gara stāvokli šajā īstas pekles ugunī un visi pretuzbrukumu mēģinājumi bija atsisti. Tumsai iestājoties bija saņemta pavēla abiem bataljoniem atiet savos vecos ierakumos šīs dienas rīta izejas vietā. Pateicoties tumsai, atiešanu veica bez lieliem zaudējumiem, kaut gan visu laiku bija jāatiet zem uguns.
Jāpiezīmē, ka šīs dienas vakarā, atiešanas laikā, krita Kalpaka tiešais priekšnieks IV bataljona komandieris kapteinis M., ar kuru Kalpaks visu dienu nebija varējis uzņemt sakarus. Lādiņa šķembele viņam bija trāpījusi galvā. Šis kapteinis tikai dažas nedēļas pirms tam bija pārvietots uz pulku no aizmugures, kur viņš bija izpildijis kāda etapa komandanta amatu. Pēc ierašanās pulkā viņu iecēla par bataljona komandieri, bet viņam nebija nekādu kaujas piedzīvojumu. Ar to izskaidrojams tas apstāklis, ka šajā kaujā visu iniciatīvi bataljonā Kalpaks bija pārņēmis savās rokās.
Augusts Brocis
Kritušiem varoņiem
Oskaram Kalpakam.
Lubāns audzēja reiz
Tēvzemes brīvību alka
Puisēnu savējos klānos,
Jaunekļa dedzīgās krūtis
Mīlu lika tam sirdī
Attausa atmiņā atkal
Tēvzemes plašumus rādot.
Seno varoņu mūžs —
Zālāju klajumi lielie,
Garā viņš redzēja vīrus
Vējā šalcošās niedres
Nirstot no mūžības dzelmēm,
Šūpļa dziesma tam bij
Tēvzemei mūžīgi kalpot
Latviešu zemnieku mājā.
Par tēvzemes brīvību mirt.
Likteņa lēmēja Laima
Nāca tur zemgals Viesturs,
Šūplī tam ielika šķēpu,
Varonis lepnais un drošais,
Asmeni asu, kas trīts.
Mati tam plīvoja vējā,
Sendienu varoņu darbiem.
Skats bija liesmojošs, kvēls,
Meiranu oši un bērzi
Drebēja izbailēs naidnieks
Paklāja vieglu jo ēnu
Tēvzemes varoņa priekšā,
Puisēnam dusēt kur bij
Zobenā mirdzēja saule
Sapņojot nākotnes sapņus.
Brīvības uzvara spoža!
Meiranu tīrumi plašie,
Nāca tur varoņu pulki,
Sviedriem slacītā zeme
Skaista bij tēvzemes dziesma
Saņēma darbīgu roku.
Iesaucās Lubāna klāni,
Puisēns bij paaudzis liels
Viņos plosijās vējš,
Rakstā tam cilājās kājas,
Jaunekļa krūtīs, kas lūza,
Arklu vadi ja droši
Jaunekļa krūtīs kas cēlās,
Rokas, un sirdī ik brīdi
Rokas atlaida balstus
Uzplauka varoņa spēks.
Tēvzemes zobenu celt!
Augusts Brocis
Varoņu piemiņa
Mēs aiziesim šodien atkal pa tām pēdām, Ko gadu skaitļi savā klēpī sedz, Pa seno dienu tumšām mākoņgrēdām, Mums svētā uguns šodien jāiededz!
Lai deg tā gaiši celdamās pret rītu, Par tiem ko dzīvē neviens neatsauks, Par tiem, kas turēja reiz šķēpu trītu, Par tiem ko atņēma mums kaujas lauks!
Nes ziedus bērns, un kaisi baltās smiltīs, Šai mirklī sirdi svētā mierā tin — Te kādreiz pāri gāja varoņciltis, Kam brīvas Latves vārds bij jāuzmin.
Nu brīvi mēs, šo viņu dārgo balvu, Par kuru dārgāku vairs nav nekur — Un tos, kas par mums nolikuši galvu, Ik latvietis lai sirdī mīļi tur!
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Prof. Dr. J. A p s ī t s
Pie tēvu zemes dārgās …

Zemes dēļ cilvēki cīnījās senatnē un karo tagad. Zeme ir tautas dzīves telpa, tās locekļu vienotāja un stiprinātāja. Tautai bez noteiktas, tai piederošas dzīves telpas nav savas kultūras, zinātnes, vienotības un stipruma cīņā par pastāvēšanu, nav dzīves izredžu nākot- n ē. Ir tautas, kuras izkaisītas pa zemes lodi, mitinās starp citām, valdošām tautām un ir atkarīgas no pēdējām (žīdi, čigāni). Tādu tautu traģēdija spilgti pa rādās pēdējos g a - d o s: tās locekļus vienas tautas no sava vidus izraida, bet citas tos negrib pretim ņemt. Saites ar zemi pārtraukušai tautai nav vairs visā pasaulē vietas, kur apmesties.
Zeme tautu mitina un uztur. Uztur ar dziļumos slēptām bagātībām un virsējo slāņu ražošanas spējām. Latvijas zemes apakšējos slāņos nav sevišķi lielu bagātību. Toties virsējie slāņi lauksaimnieciskā izmantošanā dod katru gadu vērtības simtos miljonos latu. Ar zemes un augu palīdzību cilvēks ražo dzīvei nepieciešamo uzturu un apģērbu piederumus. Augs ir brīnišķa laboratorija, brīnišķa fabrika, kura ar saules enerģijas palīdzību zemē un gaisā esošus, cilvēka uzturam nederīgus mi- neralsavienojumus pārvērš organiskās uzturvielās. Zeme ir augu balsts, augu barības vielu darinātāja un krātuve, no kuras augi ņem izejvielas organiskās masas darināšanai. Kaut gan tās vielas, kas atrodamas augos un nepieciešamas cilvēka uzturam, tagad prot ražot arī ķīmiskās laboratorijās, tomēr laboratoriju darinājumi ir dārgi un cilvēces dzīves prasību apmierināšanai nepiemēroti. Varbūt kādreiz piepildīsies kāda zinātnieka pareģojums: uz zemes lodes poliem novietos milzu elektriskos ģeneratorus; no t:em pār visu lodi virzīs elektrisko vadu tīklu; ar elektriskās enerģijas palīdzību gaisa oglekli, slāpekli, skābekli un ūdeņradi saistīs ķīmiskos savienojumus un gūs cietes (stērķeles), taukus, olbaltumu —- «no gaisa ražos cukuru, sviestu, olas, maizi». Ja zinātne un technika kādreiz šo pareģojumu realizētu, tad lauksaimnieciskās ražošanas nepieciešamība cilvēces dzīvē atkristu. Tagad ir un vēl ilgus gadus paliks =-&gt;ēkā vecā romieša Columelle priekš apmēram
2000 gadiem uzrakstītie vārdi: «Es redzu visur skolas, atvērtas daiļrunātājiem, dejotājiem, muziķiem; pat pavāri un balbieri nav aizmirsti. Bet mākslai, kura kopj zemi, nav nekā — ne skolotāju, ne skolēnu. Un tomēr, ja visas šīs dažādās nodarbošanās pazustu, republika tomēr varētu laimīga būt, bet bez lauksaimniecības cilvēce pastāvēt nevarēt u». Atzīmējams, ka šo iz- - teicienu pirmā daļa vairs neatbilst mūsu dienu īstenībai: tagad visās pasaules daļās, visās valstīs darbojas lauksaimniecības pētniecības iestādes, izkopta laukaimniecības zinātne, uzdevumus veic zemākās, vidējās un augstākās lauksaimniecības mācības iestādes, ražošana vienmēr vairāk novirzās no empīriskiem un uzvirzās zinātniskiem pamatiem. Patiess vēl tagad paliek Columelle otrais apgalvojums: bez lauksaimniecības cilvēce pastāvēt nevar.
Nevien uzdevumos, bet arī raksturā lauksaimnieciskā ražošana jūtami atšķiras no citām tautsaimniecības nozarēm. Jau senos laikos kāds grieķu rakstnieks atzīmējis, ka lauksaimniecība ir visinteresantākā, viscēlākā un visderīgākā no visām cilvēces nodarbībām. Visinteresantākā tāpēc, ka tā rīkojas ar dzīvām būtnēm — augiem un dzīvniekiem. Viscēlākā tāpēc, ka tā izmanto dabas dotības, gūst vērtības tieši dabā. Visderīgākā tāpēc, ka ražo katram cilvēkam dzīvē absolūti nepieciešamo — uzturu un apģērbu. No lauksaimniecības veiksmēm vai neveiksmēm atkarīga rūpniecība, tirdzniecība, kuģniecība, zinātne, māksla, kultūra, tautas un valsts materiālā un garīgā labklājība. Pagātne liecina, ka katrs cilvēces attīstības posms, katrs vēstures laikmets spilgti apzīmogojas savos sasniegumos ar lauksaimnieciskās ražošanas spējām un ka lauksaiminecības vēsture ir cilvēces materialās un garīgās labklājības jo pareizs atspoguļojums. To pašu varam vērot tagadnē. Valstis ar izkoptu lauksaimniecību visos virzienos plaukst, valstis ar nolaistu lauksaimniecību nīkuļo. Vienā un tanī pat valstī ražīgie lauksaimniecības gadi visu dzīves rosību ceļ, neražīgie gadi ienes vājumu un sastingumu. Zeļ un plaukst tās
valstis, kuras no zemes ar augu palīdzību prot vairāk ārā ņemt, lauksaimnieciskās ražošanas spējas augstāk celt.
Zinātne, kā cilvēces darba atvieglotāja un dzīves ērtību sniedzēja, vispirms ievirzi jās pilsētās un pilsētu rūpniecībā®, pēc tam tikai laukos un lauksaimniecībā. Ilgus gadus lauku sētās dēls sekoja tēvam, paaudžu paaudzēs piekopa vecas tradicijas, darbā un dzīvē balsti jās uz paraduma, atkārtoja liktenīgas kļūdas, kas kaitēja darba darītājam un visas tautas saimniecībai. Domāja, ka lauksaimnieciskā ražošana neprasa zināšanu, tai nevajaga skolas, to var veikt katrs bez jebkādas mācīšanās. Neuztvēra un neapsvēra patiesību, ka lauksaimniecība uzstāda darba darītājam īpatnas, dažkārt augstākas prasības, kā pilsētu rūpniecības. Darbs, kurš saistīts ar dzīvām būtnēm — augiem un dzīvniekiem — prasa vairāk zināšanu, lielāku iedziļināšanos, rūpību un izpratni, nekā darbs, kurā rīkojas ar nedzīviem priekšmetiem. Rūpnieciskā ražošana norisinās fabriku sienās, tā nav atkarīga no laika apstākļiem, tanī cauru gadu darba dienas garums ir vienāds. Lauksaimnieka darbs rit brīvā dabā, mainīga garuma darba dienās; tas ir padots lielam nezināmām, kuru sauc par klimatu, kuru iepriekš nevar paredzēt un kurš noteic darba augļu lielumu, nereti šos augļus pavisam iznīcina. Ražotājs rūpniecībā var rīkoties saskaņā ar noteiktu, iepriekš rūpīgi izstrādātu, ilgāku laiku negrozāmu, vienu un to pašu plānu. Ražotājam lauksaimniecībā rīcības veids nemitoši grozāms, pielāgojoties vienmēr mainīgiem aug'snas, klimata, augu, dzīvnieku un citu faktoru prasi jumiem. Lauksaimnieka darbs ir galvenā kārtā ģimenes darbs, vecāki un bērni strādā vienkopus, nešķirti, jaunie veco uzraudzībā un audzināšanā. Lauksaimniecības darbu dažādība atver nodarbošanās iespējas visiem ģimenes locekļiem, sākot ar bērniem un beidzot ar sirmgalvjiem. Dabas, augu un dzīvnieku vērošanā jaunatnei dota iespēja izkopt savas garīgās spējias. Saimniecībā iegūta svaiga un veselīga pārtika, darbi brīvā gaisā un to lielā dažādība veido veselīgu ķermeni, to fiziski vispusīgi attīsta. Tāpēc lauki ir tie, kas vairo valsts iedzīvotāju skaitu, uztur tautas veselību un atjauno izmirstošos pilsētu iedzīvotājus. Lauksaimnieks ir saistīts pie savas zemes, tas ar zemi saaug, tā viņam dārga. Tāpēc taisni 1 a uiks a i m- nieki, tēvijai briesmām draudot, ir drošākie savas un visas valsts zemes sargātāji.
Kamēr nebija pilsētu, cilvēce visa nodarbojās ar lauksaimniecību; lauksaimnieks pats gatavoja sev darbā nepieciešamos rīkus un piederumus. Pilsētām ar amatniecību un rūpniecību rodoties, sākās cilvēku pārvietošanās no laukiem pilsētās- Pilsētas, kā spēcīgs magnets, atrauj cilvēkus lauksaimniecībai un piesaista sev. Brīžiem šī parādība kļūst katastrofāla un lauksaimniecisko ražošanu apdraudoša. Cilvēki labprātāk dzīvo pilsētās un strādā rūpniecībās, nekā mitinās laukos un nodarbojas ar lauksaimniecību. Laukos trūkst darba rokas un tautas bagātība — zeme paliek neizmantota. Cilvēku bēgšana no laukiem, un dezertēšana pilsētās ir pazīstama senatnē un turpinās mūsu dienās. Šīs tautsaimnieciski kaitīgās un bīstamās parādības pētīšanai un apkarošanai ir veltīti neskaitāmi raksti, grāmatas, nacionali un starptautiski kongresi, valdību rīkojumi un likumi. Tās cēloņi un ierobežošanas paņēmieni atrasti daudzi. īsumā tos varētu formulēt: lauku dzīve un lauksaimnieciskā ražošana, kurus zinātne un modernā technika skārusi daudz vēlāk, kā pilsētas un pilsētu rūpniecības, ir savā attīstībā novēlojušās, tālu pakaļ palikušas. Dzīves apstākļi, darbu technika un ražošanas ienesība laukos nav gājusi līdzi tādiem pilsētās; dzīves līmenis pilsētās uzkāpis ievērojami augstāk par tādu lau- k o s. Tāpēc, lai cilvēku plūšanu no laukiem pilsētās apturētu un, varbūt, pat panāktu atplūdumu, jārūpējas par dzīves līmeņa izlīdzināšanu vienā un otrā vietā- Lauksaimniecībai un pilsētu rūpniecībām jākļūst vienādi ienesīgām. Lauku un pilsētu darbiem jābūt vienādi ilgstošiem un vienādi smagiem. Lauku dzīves apstākļiem jākļūst tikpat ērtiem, kādi tie ir pilsētās. Šo uzdevumu realizēšanai pēdējā laikmetā strādā daudzas starptautiskas organizācijās naciona- las biedrības un valdības: Tautu savienība, Starptautiskā lauku dzīves izdaiļošanas komisija, zinātniskās iestādes, lauksaimniecības biedrības, lauk- saimnieču organizācijās u. t. t. Dažās valstīs gūti ievērības cienīgi panākumi. Kādos ceļos lauku un pilsētu dzīves līmeņu izlīdzināšana panākama?
Priekš apmēram 35 gadiem kāds Ziemeļamerikas Savienoto Valstu rakstnieks, toreiz zemkopības ministrs James, pirmais izteica sekojošu, tagad vispār atzītu domu: agronomijas zinātnieki līdz šim ir pētijuši augsnu, mēslošanas līdzekļus, augus, dzīvniekus, darba rīkus, mašīnas, lai uzlabotu un atvieglotu ražošanu. Tas ir panākts. Tikai pēc tam pētnieki pamanijuši, ka lauku saimniecībā bez zemes, augiem un dzīvniekiem ir arī cilvēks — lauksaimnieks un laukstrādnieki; vēl vairāk — tur ir arī saimniece un sai m- nieka ģimene. Sakarā ar to, atzina, ka lauku saimniecības smaguma centrs atrodas nevis laukos, ne kūtī, ne mašīnu šķūnī, bet lauksaimnieka miteklī. Un lauksaimniecības zinātne sāka pievērst izcilu uzmanību lauku darbus veicošiem cilvēkiem — lauksaimnieka ģimenei, tās dzīves apstākļiem., tās intelektuālai un mo.ralai attīstībai. Labs darba darītājs var būt tikai tas,, kas savu darbu mīl, to ciena, pienācīgi vērtē. Lai lauku iedzīvotāji no zemes nebēgtu, tanīs ieaudzējama apziņa un pārliecība, ka lauksaimniecības darbi ir cienijami darbi, lauksaimniecības arods — goda arods. Šis pareizais ieskats iedēstāms arī plašākos tautas slāņos, kas lauksaimniecību uzskata par zemu stāvošu. Ar atzinību sakams, ka pēdējos gados sabiedriskā doma lauksaimniecības aroda idejiskā vērtējumā ';r manami kāpinājusies. Maldīgs ir senos laikos ieviesies un līdz šim uzglabājies ieskats, ka lauksaimnieka darbs ir vienkāršs, rupjš un «melns», kas neprasa zināšanu un kuram var nodoties katrs, pirmā valstis, kuras no zemes ar augu palīdzību prot vairāk ārā ņemt, lauksaimnieciskās ražošanas spējas augstāk celt.
Zinātne, kā cilvēces darba atvieglotāja un dzīves ērtību sniedzēja, vispirms ievirzi jās pilsētās un pilsētu rūpniecības, pēc tam tikai laukos un lauksaimniecībā. Ilgus gadus lauku sētās dēls sekoja tēvam, paaudžu paaudzēs piekopa vecas tradicijas, darbā un dzīvē balstījās uz paraduma, atkārtoja liktenīgas kļūdas, kas kaitēja darba darītājam un visas tautas saimniecībai. Domāja, ka lauksaimnieciskā ražošana neprasa zināšanu, tai nevajaga skolas, to var veikt katrs bez jebkādas mācīšanās. Neuztvēra un neapsvēra patiesību, ka lauksaimniecība uzstāda darba darītājam īpatnas, dažkārt augstākas prasības, kā pilsētu rūpniecības. Darbs, kurš saistīts ar dzīvām būtnēm — augiem un dzīvniekiem — prasa vairāk zināšanu, lielāku iedziļināšanos, rūpību un izpratni, nekā darbs, kurā rīkojas ar nedzīviem priekšmetiem. Rūpnieciskā ražošana norisinās fabriku sienās, tā nav atkarīga no laika apstākļiem, tanī cauru gadu darba dienas garums ir vienāds. Lauksaimnieka darbs rit brīvā dabā, mainīga garuma darba dienās; tas ir padots lielam nezināmām, kuru sauc par klimatu, kuru iepriekš nevar paredzēt un kurš noteic darba augļu lielumu, nereti šos augļus pavisam iznīcina. Ražotājs rūpniecībā var rīkoties saskaņā ar noteiktu, iepriekš rūpīgi izstrādātu, ilgāku laiku negrozāmu, vienu un to pašu plānu. Ražotājam lauksaimniecībā rīcības veids nemitoši grozāms, pielāgojoties vienmēr mainīgiem aug'snas, klimata, augu, dzīvnieku un citu faktoru prasījumiem- Lauksaimnieka darbs ir galvenā kārtā ģimenes darbs, vecāki un bērni strādā vienkopus, nešķirti, jaunie veco uzraudzībā un audzināšanā. Lauksaimniecības darbu dažādība atver nodarbošanās iespējas visiem ģimenes locekļiem, sakot ar bērniem un beidzot ar sirmgalvjiem. Dabas, augu un dzīvnieku vērošanā jaunatnei dota iespēja izkopt savas garīgās spējias. Saimniecībā iegūta svaiga un veselīga pārtika, darbi brīvā gaisā un to lielā dažādība veido veselīgu ķermeni, to fiziski vispusīgi attīsta. Tāpēc lauki ir tie, kas vairo valsts iedzīvotāju skaitu, uztur tautas veselību un atjauno izmirstošos pilsētu iedzīvotājus. Lauksaimnieks ir saistīts pie savas zemes, tas ar zemi saaug, tā viņam dārga. Tāpēc taisni lauksaim- nieki, tēvijai briesmām draudot, ir drošākie savas un visas valsts zemes sargātāji.
Kamēr nebija pilsētu, cilvēce visa nodarbojās ar lauksaimniecību; lauksaimnieks pats gatavoja sev darbā nepieciešamos rīkus un piederumus. Pilsētām ar amatniecību un rūpniecību rodoties, sākās cilvēku pārvietošanās no laukiem pilsētās. Pilsētas, kā spēcīgs magnets, atrauj cilvēkus lauksaimniecībai un piesaista sev. Brīžiem šī parādība kļūst katastrofāla un lauksaimniecisko ražošanu apdraudoša. Cilvēki labprātāk dzīvo pilsētās un strādā rūpniecībās, nekā mitinās laukos un nodarbojas ar lauksaimniecību. Laukos trūkst darba rokas un tautas bagātība — zeme paliek neizmantota. Cilvēk u : ^ j • a - n a no laukiem un d e z e r t ē š a n a pilsētās ir pazīstama senatnē un turpinās mūsu dienās. Sīs tautsaimnieciski kaitīgās un bīstamās parādības pētīšanai un apkarošanai ir veltīti neskaitāmi raksti, grāmatas, nacionali un starptautiski kongresi, valdību rīkojumi un likumi. Tās cēloņi un ierobežošanas paņēmieni atrasti daudzi. īsumā tos varētu formulēt: lauku dzīve un lauksaimnieciskā ražošana, kurus zinātne un modernā 'technika skārusi daudz vēlāk, kā pilsētas un pilsētu rūpniecības, ir savā attīstībā novēlo jušā s, tālu pakaļ palikušas. Dzīves apstākļi, darbu technika un ražošanas ienesība laukos nav gājusi līdzi tādiem pilsētās; dzīves līmenis pilsētās uzkāpis ievērojami augstāk par tādu lau- k o s. Tāpēc, lai cilvēku plūšanu no laukiem p i 1 s ē t ā s aptur ē t u un, v a r- būt, pat panāktu atplūdumu, jārūpējas par dzīves līmeņa izlīdzināšanu vienā un otrā vietā- Lauksaimniecībai un pilsētu rūpniecībām jākļūst vienādi ienesīgām. Lauku un pilsētu darbiem jābūt vienādi ilgstošiem un vienādi smagiem. Lauku dzīves apstākļiem jākļūst tikpat ērtiem, kādi tie ir pilsētās. Šo uzdevumu realizēšanai pēdējā laikmetā strādā daudzas starptautiskas organizācijās naciona- las biedrības un valdības: Tautu savienība, Starptautiskā lauku dzīves izdaiļošanas komisija, zinātniskās iestādes, lauksaimniecības biedrības, lauk- saimnieču organizācijās u. t. t. Dažās valstīs gūti ievērības cienīgi panākumi. Kādos ceļos lauku un pilsētu dzīves līmeņu izlīdzināšana panākama?
Priekš apmēram 35 gadiem kāds Ziemeļamerikas Savienoto Valstu rakstnieks, toreiz zemkopības ministrs James, pirmais izteica sekojošu, tagad vispār atzītu domu: agronomijas zinātnieki līdz šim ir pētījuši augsnu, mēslošanas līdzekļus, augus, dzīvniekus, darba rīkus, mašīnas, lai uzlabotu un atvieglotu ražošanu. Tas ir panākts. Tikai pēc tam pētnieki pamanijuši, ka lauku saimniecībā bez zemes, augiem un dzīvniekiem ir arī cilvēks — lauksaimnieks un laukstrādnieki: vēl vairāk — tur ir arī saimniece un sai m- nieka ģimene. Sakarā ar to, atzina, ka lauku saimniecības smaguma centrs atrodas nevis laukc=. ne kūtī, ne mašīnu šķūnī, bet lauksaimnieka miteklī. Un lauksaimniecības zinātne sāka pievērst izcilu uzmanību lauku darbus veicošiem cilvēkiem — lauksaimnieka ģimenei, tās dzīves apstākļiem, tās intelektuālai un mo.ralai attīstībai. Labs darba darītājs var būt tikai tas, kas savu darbu mīl, to ciena, pienācīgi vērtē. Lai lauku iedzīvotāji no zemes nebēgtu, tanīs ieaudzējama apziņa un pārliecība, ka lauksaimniecības darbi ir cienījami darbi, lauksaimniecības arods-— goda arods. Šis pareizais ieskats iedēstāms ari plašākos tautas slāņos, kas lauksaimniecību uzskata par zemu stāvošu. Ar atzinību sakāms, ka pēdējos gados sabiedriskā doma lauksaimniecības aroda idejiskā vērtējumā ir manami kāpinājusies. Maldīgs ir senos laikos ieviesies un līdz šim uzglabājies ieskats, ka lauksaimnieka darbs ir vienkāršs, rupjš un «melns», kas neprasa zināšanu un kuram var nodoties katrs, pirmr.
vietā mazākspējīgais, «dumjākais», kas citām, «augstākām» cilvēces nodarbībām vismazāk piemērots. Daudzus gadu .desmitus lauku sētās praktizēta paraša, no ģimenes locekļiem saimniekošanai mājās atstāt to, kurš vismazāk spējīgs un kuram ārpus mājas paredz sliktas dzīves izredzes. Šāda lauku saimniecību vadītāju negativa izvēle daudzu pēdējo gadu desmitos ir neapšaubami lielā mērā traucējusi lauksaimniecības attīstības gaitu. Iepriekš rakstā sniegtais lauksaimnieciskās ražošanas īpatnību raksturojums liek izprast, ka no īsta saimniekotāja dzīve daudz prasa. Lauku saimniecību priekšgalā vajadzīgi nevien spējīgi, bet arī izglītoti vadītāji un darbu darītāji. Lauksaimnieku vispārējai un arodnieciskai izglītošanai pēdējos gadu desmitos visās valstīs piegriež izcilu uzmanību. Atzīts, ka lauku pamatskolās jaunatne jāaudzina lauku un lauksaimnieciskā garā, jādēsta tanī mīlestība uz 1 a u k s a i m n i e c ī b.a.s arodu, jāsagatavo lauku dzīvei un darbam. Daudzās valstīs lauku pamatskolu programā ietilpināta lauksaimiecības, dārzkopības un mājturības pamatu mācīšana. Skola strādā ciešā sadarbībā ar vietējiem agronomiskiem un mājturības darbiniekiem. Tādā pat virzienā jaunatnei zināšanas pēc pamatskolas beigšanas turpina sniegt papild- skolās, kursos un priekšlasijumos. īsti lietpratīgus nākošos lauksaimniekus sagatavo zemākās un vidējās lauksaimniecības skolās, lauksaimnieces —- mājturības skolās. Beļģijā ļoti izplatīts ieskats, ka lauksaimniecības skolās sūtāmi un saimniekošanai mājiās sagatavojami katras ģimenes apdāvinātākie un spējīgākie jaunekļi. Par tuvākās nākotnes ideālu tagad visās valstīs uzskata prasību: katram lauku saimniekam jābūt lauksaimniecības skolu beigušam. Holandes valdība jau tagad no- sausinātās jūras polderos ierīkotās modernās saimr niecības iznomā tikai lauksaimniecības skolu absolventiem un tiem jāsaimnieko saskaņā ar agronomu norādījumiem. Kur saimniecības priekšgalā arodnieciski izglītots cilvēks, tur ienākumi aug un izglītība sniedz bagātīgu atmaksu. Izglītotiem lauksaimniekiem vairojoties, ne tikai uzlabojas ražošana, bet plaukst visa lauku sabiedriskā un kulturālā dzīve.
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Pēc atgriešanās no kara un bēgļu gaitam.
Lai cilvēki no laukiem nebēgtu un lai, jo sevišķi izglītotus cilvēkus lauku sētās saistītu, rūpējas par lauku mitekļu uzlabošanu. Jau tagad Latvijā nav mazums lauku mītņu, kuras var apskaust katrs viduvējs pilsētas iemītnieks. Šai virzienā, šķiet, vislielākus. sasniegumus uzrāda Holande. Jauno polderu saimniecības ir tīrības, košuma un ērtību paraugi. Spodras, glīti krāsotas istabas. Mājīgas mēbeles. Jaukas grīdsegas, koši logkari. Radio, tālrunis, elektrība. Virtuve — tīrības un praktiskuma iemiesojums. Vannas istaba. Vecākiem, dēlam un meitai — katram sava istaba. Kārtība un darbu racionalizaci]a saimniecības telpās. Ar elektrību darbinātas mašīnas. Tīras un patīkamas darbā kūtis. Ērta nokļūšana no vienas saimniecības telpas otrā. Saimniecības savieno asfaltētas šosejas.
Saimniekam savā auto, jaunatnei — divriteņi. Ēku apkārtnē neviena salmiņa, ne gruzrša. Saprotams, ka tādos apstākļos dzīvojot un strādājot, Holandes lauku jaunatnei nav ne mazākās tieksmes mainīt tēva sētu pret pilsētu. Bēgšanu no laukiem tur nepazīst.
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Ta uzplaukušas jaunas saimniecības. Arī šis darbs prasija Lāčplēša sparu un spēku.
Lauki cilvēkus atbaida ar darbu smagumu. Tāpēc pastiprināti cenšas lauku un sētas darbus racionalizēt un mechanizēt. Pie arkliem, kulitivatoriem un sējmašīnām pierīko_ sēdekļus strādniekiem. Aršanas, kultivēšanas, sējas un pļaujas darbus veic ar motoriem. Ražu no vezumiem izceļ un novieto šķūnī vai kaudzē ar me- chaniskām ierīcēm. Pie kuļmašīnām pielāgo ierīces, kas ražu paceļ un ielaiž mašīnā, salmus aizvada uz kūtsaugšu, pelavas ievirza noliktavā, graudus ievada klētī. Govis slauc ar mašīnām. Mēslus no kūts krātuvē izved ar mechaniskām ierīcēm. Ūdeni kūtī un virtuvē ievada ar elektriskiem sūkņiem. Barības ekselētājus, raušu drupinātājuis un sakņu griezējus darbina ar motoriem. Mums aiztecējušā vasarā bij izdevība apskatīt vairākas Holandes saimniecības, kurās cilvēks visus smagos darbus veica nevis ar roku muskuļiem:, bet ar pirksta piespiedienu uz elektriskas podziņas. Vēl saistošākas nākotnes racionalizētas un mechanizētas saimniecības bij ska- tamas starptautiskā izstādē Lježā (Beļģijā) un na- cionalā izstādē Cīrichē (Šveicē). Vērojot šo saimniecību iekārtas, rodas prieks par mūsu pēctečiem — lauksaimniekiem un zināmās skumjas par vairumu tagadējo.
Pilsētām piedāvā priekšrocības, sniegt cilvekiem gara baudiju mu s un izklaidēšanos atpūtas brīžos. Lauki to nespējot, cilvēku nomācot garlaicība. Ja tas kādreiz tiešām tā bija, tad tagad stāvoklis ir ievērojami uzlabojies. Latvijā lauku jaunatnes un pieaugušo organizācijās sniedz ar katru gadu vairāk vērtīgu baudījumu atpūtas brīžos. Nosauksim esošo un vēl turpmāk iespējamo: dziesmu svētki, teatra izrādes, priekšlasījumi, sporta sacīkstes, vakarēšanas, ražojumu sar- censības, lasīšana pulciņos, žurnāli un laikraksti, bibliotēkas, pastaiga laukos, izbraukumi divriteņos, izbraukumi auto, paraugu vākšana dabas muzejam un vēsturiskam muzejam, ražu svētki, gājieni, tautiskas dejas, vakara kursi, kori, orķestri, radio u. c. Tie ir tikai nosaukumi, kurā katrā slēpjas ļoti dažāds varbūtējs saturs. Š o s sniegumus gara bau- dijumam un izklaidei pienācīgi izkopjot, lauku dzīves garlaicīguma pamatojums atkrīt. Lieli uzdevumi lauku sabiedriskās dzīves virzīšanā piekrīt vietējām organizācijām un to aktiviem darbiniekiem -&gt;- izglītotiem lauksaimniekiem, agronomiem, ārstiem, skolotājiem, lauksaimniecības darbiniekiem, mācītājiem un citiem inteliģences pārstāvjiem. Bet, reizē ar to svarīgs ir noteikums: lauksaimniekiem pašiem jābūt atsaucīgiem un pre- timejošiem.
Par labi sagatavotu tēvzemes sargu var uzskatīt tikai tādu savas tautas dēlu, kurš iemācīts veikli rīkoties ar ieročiem uii pārējiem cīņai nepieciešamiem līdzekļiem, prot tos uzturēt lietošanas kārtībā, pielietot dažādos kaujas apstākļos, un spēj panest tās grūtības, ar kurām nākas rēķināties kaujas apstākļos. Kaujas lauka grūtību pārvarēšana prasa no karavīra lielu garīgo un fizisko izturību.
Karavīram nepieciešamo garīgo un fizisko spēku izkopšanas darbs piekrīt militarai audzināšanai. Šis darbs sadaļas divās plašās nozarēs: militārā morālā audzināšanā un militārā fiziskā audzināšanā.
Maldas tie vecāki un audzinātāji, kuri domā, ka militārās audzināšanas darbs piekrīt vienīgi armijai un ka tas veicams tikai pilsonim atrodoties armijas rindās. Protams, armijā veic militārās audzināšanas darba galveno un svarīgāko posmu, bet katram jāzina, ka šis darbs armijā dos augstus sasniegumus, kad jau pirms obligatoriskā kara dienesta skolā, mājā, darba vietā un jaunatnes organizācijās tiks veikti vajadzīgie priekšdarbi.
Mūsu laikmetā visās valstīs jau pirms kara dienesta tiek piegriezta sevišķa vērība to jaunatnes morālo un fizisko spēju izkopšanai, kas nepieciešama karavīriem. Jaunatnes militarai audzināšanai piekrīt ievērojama loma augstvērtīga cīnītāja sagatavošanas darbā, tādēļ tā veicināmā visiem iespējamiem līdzekļiem. Tas jādara sevis paša, savas tautas un valsts labā, jo šis darbs ir valsts aizsardzības spēju stiprināšanas darbs.
Militārās morālās audzināšanas nolūks ir attīstīt un izkopt apzinīgu un stipru gribu cīnīties par savas valsts un tautas neatkarību.
Stipra griba ir galvenokārt audzināšansa produkts. Tā panākama vingrinājumu ceļā. Sākumā zināms gribas vingrinājums, piemēram, ievērot noteiktu dienas kārtību, ieturēt brašu stāju, — padodas ar grūtībām, bet ar laiku top vieglāks. Cilvēks pamazām pierod pie jaunās kārtības un tā paliek par ieradumu.
Katram priekšniekam jābūt arī savu padoto audzinātājam. Tas neattiecas tikai uz priekšniekiem armijā, bet uz priekšniekiem visās darba un dzīves nozarēs. Katra audzinātāja pienākums sekmēt visiem iespējamiem līdzekļiem padoto un audzēkņu apzinīgas un stipras cīņas gribas izkopšanu un uzturēšanu pienācīgā augstumā. Cīņas gribu ceļ pārliecība par saviem spēkiem un pārliecība par nepieciešamību vajadzības gadijumā ziedot visu dzimtenei, ieskaitot arī dzīvību. Šaubas par savām spējām cīņas gribu mazina un nomāc.
Mums jābūt pārliecinātiem par mūsu kaujas spējām. Mūsu senči uzvarējuši daudzās cīņās. Ti- kai -. lēnprātības trūkums deva ienācējiem iespēju tos pakļaut savai varai. Mēs uzvarējām Latvijas atbrīvošanas karā un uzvarēsim vēl, kad vajadzēs cīņā iet. Tāa pārliecība mums i[  r un tā jānodod kā mantojums jaunākām paaudzēm. Šo mūsu pār- liecību stiprināja un stiprinās ticība, ka mēs cīņā ejam par taisnību. Tomēr katram jāzina, ka nevar atdusēties uz pagātnē gūtiem lauriem, bet arī turpmāk neatlaidīgi jāizkopj visos pilsoņos tās īpašības, tie spēki, kuri nepieciešami sekmīgai cīņai.
Šie spēki ir:
—    nesatricināmā nacionalā pašapziņa un tēvzemes mīlestība;
—    paļāvība valsts un armijas vadībai;
—    apzinīga disciplina pildot savus pienākumus un
—     nesalaužams cīņas gars.
Bez minētiem — morāliem spēkiem cīnītājam nepieciešama laba veselība, fizisks spēks, izturība un veiklība, jo kaujas apstākļos nākas pārvarēt daudz un dažādas grūtības. Šo grūtību pārvarēšana prasa ne tikai spēku, bet arī rūdītu ķermeni pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (salu, karstumu, negaisu) un uztura piegādes traucējumiem.
Armija ir nacionalās un valstiskās audzināšanas skola, kas saviem audzēkņiem dod sekošanai cienīgus paraugus no pagātnes un jaunākiem laikiem, kā arī zināšanas par savu tautu un valsti. Kara dienests dod zināšanas par valsts ģeogrāfiju un vēsturi, piegriežot sevišķu vērību cīņu vietām un cīņu laikmetiem, tas izkopj tautas paradumus un tradicijas, noskaidro sasniegumus tautas un valsts politiskā, kulturālā un saimnieciskā dzīvē. Viss tas rada pārliecību par saviem spēkiem, mīlestību pret dzimto zemi un gatavību tās sargāšanai nest vissmagākos upurus.
Paļāvību vadībai ceļ piemērs un darbi, kuros padotie saskata priekšnieku, kā spējīgu kopējā darba vadītāju un valsts interešu nesavtīgu sargu. Cīnītāju ticība saviem spēkiem cieši saistīta ar paļāvību vadībai, kas atkarīga galvenā kārtā no visu pakāpju priekšnieku morālās vērtības. So vērtību armijā ceļ izkopjot rakstura stingrību, neatlaidību, taisnīgumu, bezpartejiskumu, labsirdību, pieklājību, gādību par padotiem un citas īpašības, kas saista priekšniekus ar padotiem un spiež pēdējos labprātīgi izpildīt savu pienākumu un priekšnieku pavēles. Minētās morālās dabas vērtības tiek audzinātas ne tikai priekšniekos, bet visos karavīros, jo katram karavīram, sevišķi kaujā, jābūt gatavībā ieņemt sava tuvākā tiešā priekšnieka vietu, gadijumā, kad tas krīt vai tiek ievainots.
Disciplina ir sava pienākuma apzināšana un tā pildīšana. Apzinīgu disciplinu ieaudzina, iedarbojoties galvenā kārtā uz audzēkņu cēlākām goda jutām. Sodi disciplīnas audzināšanā un uzturēšanā ir tikai blakus līdzekļi. Pieradināšana pie noteiktas kārtības ir pirmais solis karavīru apmācības un audzināšanas darbā. Prasība ievērot noteikto kārtību un atbildība par tās neievērošanu pavada katru karavīru visā dienesta laikā. Šo prasību nepieciešams pildīt visiem un arvienu, nolūkā pieradināt katru karavīru ievērot visus militāros noteikumus un līdz ar to pildīt savu pienākumu pēc labākās apziņas. Kaujā disciplinēts var būt tikai tas karavīrs, kurš savus ikdienas pienākumus veic kārtīgi.
L. k. o. k. plkv.-ltn. J. Rozentāls
Audzināšana valsts aizsardzībai
Cīņas gars ir drošsirdības pamats. Tas mudina un dod spēku uzsākt vajadzīgo darbu un to godam padarīt. Tas ietekmē karavīru izrādīt pašaizliedzīgu drosmi kaujā. Līdztekus garīgām ietekmēm no
priekšniekiem, pārējiem karavīriem un visas armijas iekārtas, cīņas gara stiprinātāji un uzturētāji ir visas militārās apmācības un militārā fiziskā audzināšana.
Militārās audzināšanas iespaidīgākais līdzeklis ir priekšnieku un vecāko labs piemērs. Padotie parasti ir vērīgi priekšnieku dzīves un darba vērotāji un labprāt atdarina to, ko saskatijuši savu priekšnieku vai vecāko darbā- Tieksme atdarināt, priekšnieka darbu, sevišķi grūtas brīžos, ir liela. Ir daudz gadījumu kauju vēsturēs, kur rota nogulstas ienaidnieka uguns joslā un nav paceļama triecienam vai uzbrukuma turpināšanai, bet tikko rotas komandieris ceļas un dodas uz priekšu — ceļas visi pārējie, kopīgi iebrūk ienaidnieka pozīcijā un gūst uzvaru Tā, priekšnieka piemērs izgaisina padoto iedomātās briesmas no, ienaidnieka uguns, atbrīvo no bailēm nomākto drosmi, pienākuma apziņu un iedveš gribu cīņu turpināt un uzvarēt.
Cīņas gribu ceļ viss, kas uzjautrina, aizrauj un novērš domas par grūtībām. Tā, piemēram, dziesma un militarais orķestris nav iedomājami kā karavīru vieglas izklaidēšanās līdzekļi un brīvā laika aizpildītāji. Viegli izprast to vērtību, kā cīņas gara audzināšanas sekmētāju, ja labi ieklausāmies populārāko karavīru dziesmu vārdos un orķestru skaņās. Karavīru dziesma un muziķa stiprina gribu cīnīties. To izjūt ne tikai karavīri, soļojot slēgtās rindās zem mūzikas skaņām un skandinot savas iemīļotās dziesmas, bet arī katrs kurš noskatas šādā karavīru gājienā. Arī militārās svinības, skates un parādes ir cīņas gara audzināšanas sekmētājas, tāpat nopelnu un varoņdarbu publiska atzīmēšana un apbalvojumi ar ordeņiem un pārējām goda zīmēm.
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Musu karavīru kauju vingrinājumi
Karaspēka daļas darba, svarīgāko un svinīgāko notikumu liecinieki ir pulku karogi, standarti un sidraba taures. Pulku sastāvi pakāpeniski mainas, bet karogi paliek uz paaudžu paaudzēm, kā vienotības simboli starp pulka rindās esošiem un bijušiem pulka karavīriem. Pulku karogi vieno karavīrus ar pārējiem valsts pilsoņiem. Pilsētas, apriņķi un sabiedriskās organizācijās n saistījušās ar zināmu pulku, dāvinot tam karogu, standartu vai sidraba taures. Kā vienotības zīme ar dzimto pilsētu un apriņķu pulku karogos šūdināti šo pilsētu ģerboņi, apriņķī esošo pilskalnu attēli u. t. t. Karogos rakstītie vārdi pauž nelokāmu apņemšanos cīnīties par dzimto zemi. Pulka karogs ir šīs apņemsanas atgādinātājs un nostiprinātājs visos pulka karavīros.
Katrā pulka karogā rakstīta šī pulka devize, tomēr idejiski visu pulku devizes vienotas kopējā «Visu par Latviju!» Šie trīs vārdi vieno visus tēvijas sargus valsts aizsardzības darbā.
Visi karavīri ir v^nas saimes locekļi un kopēja darba darītāji. Karavīru saime ir liela, organizēta, likumiem un noteikumiem saistīta. Tās vadība atrodas valsts augstāko vadītāju rokās. Katrs karavīrs ir šīs lielās vienības — armijas — pilntiesīgs loceklis, katrs ar savu noteiktu uzdevumu, pienākumiem un tiesībām. Šī lielā vienība sadaļas zemākās vienībās un katrai armijas vienībai, tāpat kā atsevišķam cilvēkam, ir sava garīgā seja —• vienības biedriskuma gars.
Vienības biedriskuma gars ir savstarpējās paļāvības un vīrišķības balsts, kas dod spēku un pārliecību par panākumiem. Tas vieno un aizrauj savstarpēji izpalīdzēties un upurēt sevi tuvākā labā. Biedriskums bīda karavīrus tiekties pēc goda un savas vienības slavas. Pateicoties biedriskumam katrs karavīrs nes morālo atbildību par pārkāpumiem pret karavīru un savas vienības godu, tāpat saņem visu pārējo atzinību par padarītu darbu, kas ceļ vienības un visu karavīru godu. Tā katrs tiek noskaņots no visiem pārējiem uz pašaizliedzību, drosmi un iespaidots pildīt savus pienākumus pēc labākās apziņas. Vienības biedriskuma garu sargā un tālāk nodod jauniedalītiem vienības kadri. Biedriskumu stiprina priekšnieku un padoto labās savstarpējās attiecības, mīlestība uz savu vienību un
pulku, pašcieņa, laba disciplina, pienākuma apziņa un tuva pazīšanās.
Svarīga loma biedriskuma audzināšanā piekrīt tradicijām, Tradicijas palīdz nostiprināt gribu sekot priekšteču cēlajiem piemēriem dzīvē un darbā, sevišķi priekšteču kareiviskajiem kaujas tikumiem. Kaujas tradicijas radušās kaujas laukā, vienības augstāko pārbaudījumu laikā. Tas pauž vienības un atsevišķo cīnītāju varoņgaru, kādēļ miera laikā ir svarīgs tēzemes mīlestības, drošsirdības, biedriskuma, pienākuma apziņas un neatkarības audzināšanas līdzeklis.
Mūsu armijas kara laika tradicijām stiprus pamatus lika Kalpaka bataljona un Baloža brigādes vienības, atstājot Latvijas karavīru turpmākām paaudzēm bagātīgu kareivisko tikumu pūru, kurā visspožāk! mirdz šo vienību ceļa rādītājas zvaigznes:
Visu par Latviju!
Droši, bez šaubīšanās arī pret ienaidnieka pārspēku!
Šīs, no Latvijas dibinātāja, mūsu tagadējā Valsts Prezidenta un Tautas Vadoņa Kārļa Ulmaņa un armijas vadoņiem — pulkveža Kalpaka un ģenerālā Baloža — iedvesmotās pārliecības armijas vecāko vienību karavīros, no pēdējiem tika nodotas vēlāk saformētās vienībās.
Galvas pilsētas Rīgas sargāšana un atbrīvošana 1919. g. rudens dienās, kad ienaidnieka satriekša- nai svarīgākā loma piekrita Latgales divīzijai ar piedalītām daļām ģeneraļa Berķa vadībā, atstāja nākošām paaudzēm sekošanai cienīgu paraugu — pārvarēt katru šķērsli, ko radījusi daba vai pretinieks, un ar vislielāko neatlaidību uzspiest tam savu gribu.
Minētie un daudzi citi atbrīvošanas cīņu laikmeta darbi un idejas, kuram šo darbu darītāji sekoja, tiek miera laika audzināšanas darba stundās iztirzāti un līdz ar to nostiprināti audzēkņu sirdīs un prātos. Šim nolūkam izmanto vēstures, ģeogrāfijas un pārrunu stundas, bijušo cīņu vietu apmeklējumus, svarīgāko atbrīvošanas cīņu atceres dienas un draudzīgas pārrunas ar cīņu dalībniekiem mācību pārtraukumos un no mācībām brīvajā laikā. Tā veiktie darbi cīņu laukos iespaido tēvzemes sargu jaunā paaudzes, nostiprinot apņemšanos droši un bez šaubīšanās stāties pretī valsts un tautas ienaidniekiem. Šo apņemšanos dzejnieks izteicis dziļi izjustos vārdos:
«No zemes šīs mēs izauguši esam, Mums šajā zemē galva jānoliek,» — kurus Kara skolas virsnieku vietnieku nodaļa izrau- dzijusies par savu darba un dzīves ceļa rādītāju zvaigzni — devizi. Šie vārdi ir minētās vienības tēvzemes mīlestības apliecinājums. Tagad par nodaļas tradiciju ir palicis kādreizējais audzinātāju un audzēkņu ierosinājums, izteikt nodaļas dzīves svinīgas gadijumos šo apliecinājumu skaļi piedaloties visiem audzēkņiem. Dzejnieka vārdi ir tapuši par šīs vienības zvērestu visas tautas priekšā pildīt savus tēvzemes sargu pienākumus. Šis zvērests ir arī ierosinājums un aicinājums viseim, kas to dzird, — ;ums būt gatavībā pildīt savu pienākumu pret vaistL
Nc armijas vispārīgajām miera laika tradicijām = arlga nozīme morālo spēku audzināšanas darbā ir svinīgās jundas karaspēka daļu gada svētku priekšvakarā, kad tiek pieminēti, izsaucot pēc vienību sarakstiem, tie daļas karavīri, kuri krituši par Latviju. Tāpat tradicionālie kritušo un no ievainojumiem mirušo atdusas vietu — Brāļu kapu — apmeklējumi vieno karavīrus ar valsts izcīnīšanas laikmeta lielo darbu darītājiem un stiprina apņemšanos kļūt par cienīgiem Lāčplēša gara mantiniekiem.
Karavīru audzināšanai tiek izmantotas arī tautas tradicijas un senču tikumi. Tā, Jāņu svinības un latviešu dziesmu gars tiek izmantoti kā nacionālās pašjūtas izkopšanas līdzekļi un nacīonalā lepnuma stiprinātāji.
Audzināšanas darbs armijā neparobežojas vienīgi ar tīri kareivisko īpašību izkopšanu, bet tas ceļ arī karavīru sabiedriski-kulturālo līmeni. Jau sākot ar brīvības cīņām, pateicoties armijas virspavēlnieka ģeneraļa Baloža ierosinājumiem un gādībai, kulturālām darbam armijā un karavīru sabiedriskās stājas izkopšanai piegriezta nopietna vērība. Šis darbs, neiespaidots no nevēlamiem traucējumiem, ar jo lielāku sparu turpinās atjaunotās Latvijas laikmetā. Kulturālo un sabiedriskās audzināšanas darbu sekmē lekcijas un priekšlasījumi, karavīru klubi, bibliotēkas un sarīkojumu apmeklējumi ārpus karaspēka daļām.
Audzināšanas darbu iespaido arī apkārtne, kurā nākas dzīvot un strādāt, kādēļ sevišķa vērība tieK piegriezta nodarbību un dzīvojamo telpu, karavīru klubu un apkārtnes iekārtošanai un izdaiļošanai.
Armijā līdztekus karavīru iekšējās — garīgās stājas izkopšanai norit karavīru fiziskās stājas veidošana un nostiprināšana. Ķermeņa attīstīšanas uzdevumi piekrīt militarai fiziskai audzināšanai. Tās galvenais mērķis attīstīt karavīru spēku, izturību, veiklību un prasmi darboties pie ieroča un ar ieroci cīņā vīram pret vīru, kā arī pārvarēt dažādu apvidu un dažādus šķēršļus.
Ar fizisko vingrinājumu palīdzību attīsta arī karavīram nepieciešamās morālās īpašības, kā drošsirdību, gribas spēku, neatlaidību, cīņas garu un biedriskuma jūtas. Karavīru dzīvē fizisko vingrināšanos izmanto arī kā līdzekli lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, jo vingrošana, rotaļas un spēles novērš domas no pavedinājumiem ziedot brīvo laiku tādos apkārtnes apstākļos un tādās nodarbībās, kuras kaitīgas miesai un garam.
Militārā fiziskā audzināšana, tāpat kā militārā morālā audzināšana, norit līdztekus karavīru apmācības darbam un vienlaicīgi ar to. Militārās fiziskās audzināšanas galvenais līdzeklis ir tas fiziskais darbs, kurš karavīram jāizdara apmācībās. Visas imācības, kuras saistītas ar fizisko piepūli, kalpo šim mērķim. Sardžu un iekšējā dienesta norīkojumi ir karavīru rūdīšanās sekmētāji.
Sardžu norīkojumos karavīram jāpaliek savā postenī, līdz maiņai, neskatoties uz salu, karstumu un negaisu. Sakarā ar sardžu un iekšējā dienesta norīkojumiem, karavīram nākas vairākas dienas mēnesī pavadīt bez regulārā miega un atpūtas no rīta līdz nākošās dienas pēcpusdienai vai pat vakaram, — viss tas sekmē fiziskās izturības celšanu un pieradina organismu pie grūtībām.
Svarīgākā loma militārā fiziskā audzināšana piekrīt lietišķiem vingrinājumiem. To tiešais uzdevums — sagatavot karavīru sarūpējai kaujas darbībai un citiem kara laukā un kaujā veicamiem uzdevumiem- Lietišķie vingrinājumi tiek izdarīti apvidū, kaujas laukam tuvinātos apstākļos un tie turpinās visā dienesta laikā. Šai vingrinājumu nogrupējumā ietilpst iešanas, skriešanas, lēkšanas, celšanas, nešanas, mešanas, rāpošanas un līšanas vingrinājumi, cīņas vingrinājumi vīram pret vīru un pret vairākiem pretiniekiem ar un bez ieročiem, peldēšanas, slēpošanas, jāšanas, boksa un citi vingrinājumi, kuri attīsta kareiviskās fiziskās spējas.
Protams, ka fiziskās audzināšanas darbs armijā būs jo sekmīgs un dos augstus sasniegumus, ja armijas rindās ikgadu ienāks tādi papildinājumi, kas pirms iesaukšanas kara dienestā izgājuši labu fiziskās audzināšanas skolu savās ģimenēs, skolās, organizācijās, vai arī veselīgā fiziskā darbā un veselīgās sportiskās nodarbībās. Karavīram nepieciešamo izturību, spēku, ātrumu un veiklību nevar iegūt īsā laikā- Šīs īpašības jāveido no bērnu dienām. Vecāki, audzinātāji un visa sabiedrība var ievērojami sekmēt militārās fiziskās audzināšanas darbu, sagatavojot un stiprinot jaunos pilsoņus tiem uzdevumiem, kuras nākas pildīt kara dienestā. Katra pilsoņa pienākums sekmēt tieši vai netieši valsts aizsardzības darbu. Audzinot sevi un citus par fiziski spēcīgiem un militārā darba spējīgiem pilsoņiem, tiek izpildīts pienākums pret valsti un tautu.
Karavīru fiziskās audzināšanas darbs sākas līdz ar katras jaunas dienas sākšanos. Rīta vingrošana, kas notiek tūlīt pēc piecelšanās un ilgst 5—-10 min., ir karavīru darba dienas sākuma posms. Šī vingrošana iesilda ķermeni pēc atpūtā pavadītās nakts dienas darbam. Apmācības un speciālās militarai fiziskai audzināšanai paredzētās nodarbības s*. prina un rūda karavīra ķermeni līdz pusdienas atpūtas laikam pēcpusdienas darba cēlienā. Arī pirms gulēt iešanas karavīrs gādā par veselīgiem apstākļiem nakts atpūtā, kārtīgi nomazgājot kājas, rokas, seju un citas dienā sasvīdušas ķermeņa daļas. Šis darbs arī uzskatams par fiziskās audzināšanas veicinātāju, jo tīrība ir viens no galveniem fiziskās audzināšanas līdzekļiem.
Katra pilsoņa pienākums uzturēt arī pēc kara dienesta vajadzīgā augstumā armijā iegūtās valsts aizsardzībai nepieciešamās zināšanas, prasmi rīkoties ar ieročiem, morālās dabas ietekmes un fizisko spēku un vingrumu. Tas jādara valsts un sevis paša labā- Valsts drošība prasa, lai tās rīcībā būtu iespējami lielāks skaits kaujas spējīgu pilsoņu, kuri uz pirmo aicinājumu varētu stāties cīnītāju rindās un sekmīgi cīnīties. Šī uzdevuma pildīšanai nepietiek ar obligatorisko kara dienestu vien, jo iemācītais aizmirstas.
Valsts rūpējas par to, lai rezervē ieskaitītie karavīri atsvaidzinātu un periodiski papildinātos karavīram vajadzīgās zināšanās un prasmēs, iesaucot tos rezervistu apmācībās. Bet arī katram pašam jāgādā par savu kaujas spēju uzturēšanu pienācīgā augstumā, vismaz tādā, kāds sasniegts obligatoriskā kara dienesta laikā. Nav jāaizmirst, ka tikai spējīgs cīnītājs kaujā gūst uzvaru, bet nespējīgs tiek sakauts un iznīcināts. Tādēļ kara dienestā iegūtās militārās zināšanas un prasmes nedrīkst aizmirst, bet jāgādā vēl par to, lai jauninājumi armijas apbruņojumā un jaunizgudrotie cīņas vešanas paņēmieni nepaliktu nezināmi.
R. O.
Ne zīlēt, kas būs, bet ticēt!
Mūsu tautas vēsture ir tik pilna tumšu baismu, grūtu ciešanu, izmisuma un posta, kara un sērgu iznīcinošas pļaujas, ka tikai ar brīnumu mēs varam izskaidrot to, ka mūsu valoda vēl dzidri jo dzidri skan Dzintarjūras krastos. Tā ir bijusi vairāk kā apbrīnošanas vērta ticība, kas devusi mūsu daudz- cietušai tautai iznest savu balto dvēseli tīru cauri visiem jucekļiem un tumsas rāvainiem akačiem. Šī nesalaužamā ticība uz savu tautu, latvju valodu un dzīves parašām ir kļuvusi mums svēta. Līdz ar pirmo apzinīgi teikto un saprasto vārdu, līdz ar pir- miem patstāvīgajiem soļiem dzīvē, līdz ar darba rosmi un prieku strādāt un celt, šī svētā ticība Latvijai ir devusi spēku mūsu sentēviem, dod spēku mums un dos vēlākām paaudzēm.
Cilvēka gars ir jūtīgs un šaubīgs un šīs šaubas pavairo vēl jo vairāk biežās neveiksmes un neizdošanās, kas to bieži sastop dzīves ceļā. Dabiski, cilvēks sāk domāt par priekšdienām un jo vairāk tad, kad dzīve šķiet esam laba un jauka. Nekas nav vienāds un absolūti līdzīgs. Ikviens nākošais mirklis nes pārmaiņu un šīs pārmaiņas daudzreiz nāk tik pēkšņas un negaidītas, ka dziļi satrauc cilvēka prātus un bieži vien rada lielas pārvērtības arī dzīvē un lūzumus dvēselē. Ir labi, ka šādu šaubu un neziņu brīžos cilvēks griežas pie Dieva, bet taču mēs lūdzam Visaugstākā žēlastību un svētību arī savās baltās dienās, lai gan bieži, jo bieži cilvēks atminas savu dvēseli un tās glābēju tikai nestundā. Bet arī Dievs ir gribējis, lai cilvēks ne tikai lūdz, bet arī strādā un darbu taču labi var padarīt tikai tad, kad tic darba rezultātiem un kad darba augļi ir mīļi. Tamdēļ arī mēs redzam, ka šaubīgiem un bailīgiem dzīves grūtos brīžos zūd darba prieks un centība. Tie pazaudē ne tikai šīs vērtīgās un dzīvi ceļošās un attaisnojošās īpašības, bet īsti bailīgiem zūd pat visi līdzšinējie pamati zem kājām, tie aizmirst zemi kur tie auguši un kurā apgūlušies mūžu dusā viņu tēvi un mātes, tie aizmirst visu kas tos cēlis cilvēciskā godā, tie aizmirst savu tēvzemi un ar mieru ļauties ikvienai straumei, kas tos aiznestu klusākos, kauču arī duļķainākos ūdeņos. Nenicināsim šos bēgļus no dzīves, šos dezertierus, kas tā kā tā 'r visai mazvērtīgs elements un kā tukša rieksta čaumala turas virs ūdens tikai līdz pirmām akmetiņam jeb vilnim, kas tos tomēr noraus dzelmē, lai saules laipnais vaigs velti nešķiestu savu dzīvības staru siltumu šiem nīkoņām, jo tie mūsu nicināšanas nav vērti.
Ilgos gados ierastie miera apstākli ir pieradinājuši mūs pārpilnībā, jo pat mūsu pieticība ir pārpilnība, ja to skatam no citu zemju sētām. Mēs paši to visumā neapzinādamies esam dzīvojuši šo miera dzīvi ne lai visā pilnībā stiprinātos nākotnei un iespējamiem pārbaudijumiem, bet gan ļoti bieži sīkos strīdos aizmirsdami lietu būtību un ļaudami sevi ieraut tukšā kņadā par vienas dienas vērtībām. Šai tukšai kņadai gan pārvilka pāri svītru uz neatgriešanos vēsturiskais 15. maijs, bet vēl par īsu ir bijis tas laiks kamēr vienotā tauta kopj Latvijas tīrumus, lai būtu pilnīgi izzudis tas ļaunums, kuru ar tik devīgu roku iekaisija mūsu tautas dvēselē tukšo vārdu kūlēji un sava pašlabuma cēlēji ļaudis. Šai indei ceļu pārtrauca saulainais maijs, bet vēl daudz pūļu un rūpju mums būs, kamēr galīgi šī inde izzudīs no mūsu dvēselēm.
Kā visļaunākās sekas šai indei ir šaubas un neticība savam spēkam. Līdz ar šo neticību un šaubām sākas zīlēšana un minēšana — kas būs? Bailes pazaudēt materialās vērtības citus pārvērta, kā jau teikts, par nīkoņām un tie ir zuduši uz mūžīgiem laikiem mūsu tautai un zemei, bet labai daļai šīs bailes ir radījušas mūžīgas šaubas, nemieru un nerimstošu ausīšanos.
Tiem pretim mēs redzam tos, kuri nešaubas un nezīlē, bet strādā un tic savam darbam un savām rokām. Visgrūtākos brīžos tie cenšas vadīt, savu arklu taisni, lai arkla dzītā vaga būtu tikpat taisna kā viņu darbs un domas. Šie darbīgie un ticīgie ir tie, kas izcēla mūsu zemi no tumsas, kas ar zobenu pašķīra ceļu Latvijai, kas ticēja visdrūmākos laikos mūžīgai Latvijai. To-s nesalieks nekādas nedienas un posts un nenolieks pie zemes nekāda vara. Ka liktenīgās Latvijas tapšanas dienās, tā arī tagad un vienmēr viņi darīs savu darbu pēc labākās apziņas un ticēs sava darba taisnīgumam un mūžīgām vērtībām, To sejas neaizmāksies, kad grūtos brīžos tiem nākas ciest neērtības un arī materiālus zaudējumus. Šie īstie Latvijas dēli un meitas apziņas, ka viņu darbs un dzīve nav tikai šai dienai un šīs dienas labumam, bet gan tām mūžīgām vērtībām, kas spīd Latvijas saulē. īstā brīdi latvju dēli cēla zobenu par Latviju un īstā brīdī dziļā ticībā Latvijai un latvju tautai šie dēli atkal, kad tēvzeme sauks, cels zobenu par mūsu sauli, darbu un ticību — par mūsu mūžīgo latvisko Latviju.

Raimonds Bebris
Bērnu lūgšana

Mīļais Debestēti! Stipros vīrus sargā
Mūsu valsti svētī Veselībā dārgā, —
Koši tā lai zeļ. Saulē tie mūs ceļ.
Mūsu dzīvi vadi Tā, lai mūža gadi Varoņspēku smeļ!
Edvins Mednis

Lāčplēša gara pirmsākumi,
piepildīšanās un atdzimšana mūsu rakstniecībā

Pirmie stāstijumi par mūsu cīnītājiem. — Pirmais vēstījums par Lāčplēsi un tā piepildīšanās.
Latvju kareiviskā doma ir tikpat veca, kā mūsu tauta. Ko mūsu senčiem būtu līdzējuši vingri augumi un asi ieroči, ja tos izšķirīgos laikos nebūtu vadijusi droša, kareiviska doma un neatlaidīga cīņas griba? Mūsu kareiviskā doma, militārās atziņas ir rūdijušās un bagātojušās nevien gadu simteņus, bet pat veselus gadu tūkstošus.
Tikai ilgus laikus tās nebija uzrakstītas parastiem burtiem, bet gan toties tās bija jo dziļi ierakstītas tautas sirdī un asinīs. Šis cīņu spars bija tik liels un uzvaras griba tik apgarota, ka drīz vien blakus pašu kareiviskām dziesmām, teikām un nostāstiem tā sāka atspoguļoties arī kaimiņu un sān- cenšu rakstos un stāstijumos.
Pirmās uzrakstītās ziņas par latviešu karotā- jiezn sniedz skandinavu teikas, tēlojot niknas jūras kaujas un karstas sauszemes cīņas ar kuršiem. Jo spilgti notēlota Bravallas kauja, kas nodunējusi ap- mēram priekš 14. g. s. Tanī piedalijušies kurši, kuri no savām laivām svieduši metamos šķēpus tik sparīgi, ka drebējuši pat pretinieku vairogi. Par kuršiem, kā vareniem pretiniekiem, stāsta arī dāņu chronikas, minot vārdā mūsu senču valdniekus un savu vikingu ķēniņus, kas mēģinājuši nostiprināties mūsu zemē. Kuirši vairākkārt satriekusi iebrucējus savā zemē un tad devušies drošos sirojumos pāri jūrai uz dāņu un zviedru zemēm.
Kuršu flote ar lielu sparu 1210. g. jūlijā uzbrukusi arī Rīgai, par ko ar lielu vāji apslēptu sajūsmu pastāsta Indriķa Livonijas chronika. Tanī pašā chronikā vairākkārt atzīmēta arī tālavu, latgaļu un zemgaļu varonība un nesalaužamā cīņas griba. Arī krievu chronisti piemin 1106. g. kauju, kurā zemgaļi satriekuši Polockas krievu kņazu ar viņa lielo karaspēku.
Par mūsu senču tālākajām cīņām stāsta leišu, poļu, krievu un zviedru vēsturnieki un chroniku rakstītāji. Vēl krāšņāki mūsu karavīru gaitas ir ieskanējušas pašu tautas dainās un kareiviskos stāstījumos.
Mūsu kurzemnieki ir droši cīnijušies arī hercoga Jēkaba kolonijās. Mūsu senči ņēmuši drošu dalību daudzās cīņās ar maskaviešiem, poliem, zviedriem. Pret zviedriem galvenā kārtā Zemgalē un Kurzemē, kamēr vidzemniekiem vairāk iznāca cīnīties kopā ar tiem.
Latviešu karavīriem ir nācies vairot Kārļa XII, Suvorova un Skobeļeva slavu- Ja arī šo vīru vēsturnieki šo līdzdalību parasti samazina vai arī noklusē, par to toties jo stiprāk runā citi liecinieki un avoti. Tā lielajā Pļevnas piemineklī blakus pārējiem tūkstošiem ir izdobti arī daudzu latvju cīnītāju vārdi.
Ja arī sešos gadsimtos latvji bija bieži cīnijušies par svešām interesēm, tomēr tās vienā otrā ga- dijumā bija vairāk vai mazāk sakritušas arī ar pašu tautas interesēm (piem. zviedru un pasaules kara laikos). Bez tam šīs cīņas pastāvīgi asināja ieročus un nekad neļāva iesnausties mūsu cīņas garam. Tās paplašināja arī kareiviskos apvāršņus. Tā jo labvēlīgas sekas bija A. Pumpura līdzdalībai serbu brīvības cīņās, kurās viņš ieraudzija kara patieso seju un uzzināja, ka tauta var atbrīvot sevi tikai pati un neviens cits, pat stiprākais līdzcīnītāj® arī — nē. Serbu cīņu laukos dzejnieks pa otram lāgam ieraudzija savu Lāčplēsi, kuru pirmo reizi viņš bija ska- tijis dzimtenē pie Daugavas. Cīņu laukos tautas stiprinieks bija pārvērties drošā un rūdītā cīnītājā.
To mēs uzsveram un atzīmējam īpaši, jo līdz ar Lāčplēša epa rašanos bija noticis liels lūzums un drošs pagrieziens mūsu rakstniecībā un kulturas dzīvē. Neskaidrās sapņošanas un romantiskās jūsmo- šanas vietā, tautai bija uzdāvāts un atdots reāls, dzīvs sapnis, kuru tā spēja un varēja piepildīt, kad bija pienācis šīs piepildīšanās laiks. Tas bija liels sapņojums par drošu cīnītāju, kas neizbeigs cīņu, kamēr tā nebūs pārvērsta uzvarā- Līdz tauta atkal būs brīva un varēs pati lemt savu likteni, vairs neuzklausot svešos kungus.
Nav Pumpura vaina, ka viņa atdzimušais Lāčplēsis pēc pirmā nacionalā triumfa, dabūja atkal pavērot tautiskās sajūsmas atslābuma laikus. Paguruma laiki jau parasti atnāk tikai tāpēc, lai pēc tiem vēl krāšņāki ierastos jauna uzplaukuma un garīgā mošuma laikmets.
To mēs skatam tagad, kad no jauna godā celts arī latvju nemirstīgais varoņa gars un dižā varoņ- dzeja. No jauna cēlākos mērķus apmirdz Lāčplēsis.
Lāčplēsis ir devis iemiesojumu un dzīvu- apzīmējumu visam latvju varoņu garam un cīņas sparam. Latvju tautas dzīvais gars bija to vadijis un stiprinājis daudzās cīņās. Tas ilgi saucās latviešu gars, līdz tas dabūja jau minēto, dižo apzīmējumu — Lāčplēša gars.
Tautas gars palika Lāčplēša gars. Un Lāčplēša gars — tautas gars. Nebrīves laikos Lāčplēsis va- dija brīves sapņotāju pulkus. Jo droša Lāčplēša zobenu pirms nepilna gadsimta ceturkšņa bija satvēruši latviešu strēlnieki, bet laiku viesulis atkal aizcirta viņu priekšā jau pa pusei atvērtos brīves vārtus. Kad sākās Latvijas atbrīvošanas cīņas, Lāčplēsis simbolistiski nostājās karotāju priekšgalā un ar savu zobenu nosprauda latvju zemes atgūtās un atjaunotās robežas.
Arī otrās brīves cīņās par atjaunoto, latvisko Latviju, vadītājs bija Lāčplēša gars. Tautas Vadonis bija sekmējis tā jaunu atmošanos un nostiprināšanos latvju tautā. Tautas gars, tiešām, bija kluv:&gt; Lāčplēša gars. Tā tas bija droši un vareni izpaudies visā mūsu gara dzīvē un līdz ar to arī tajā šīs dzīves daļā, kas ir ierakstīta vēstures lapās un daudzu grāmatu lappusēs.
Mēs esam dziļāk izpratuši arī Pumpura norādījumu par to, ka Lāčplēsim aizvien jāturpina sava cīņa. Lāčplēša uzdevums tiešām, vēl nav pabeigts. Visai tautai, ar tās dižākiem cīnītājiem priekšgalā, jāturpina lielā cīņa par latvisko Latviju un Latvijas brīves nodrošināšanu.
Latvju cīņu gaitas mūsu rakstniecības (stāstniecības, skatuves darbu un dzejas) spogulī.
Lāčplēša gars ir vairākkārt apmirdzējis arī mūsu dzeju un rakstniecību. Dažreiz gan šī gaisma daža rakstnieka sirdī (sevišķi pēckara gados līdz vēsturiskā maija dienām) bija iemirdzējusi bālāk, un tie varonības vietā bija vairāk saskatijuši citus tikumus un netikumus.
Pēckara gados Eiropā lielais un seklais pūlis bija iedomājies, ka pienācis laiks atmaksāt tiem, kas lielo cīņu laikā bija iedrošinājušies nostāties tam pāri.
«Nost varoņus no pjedestāliem!» — atskanēja sauciens, kas sāka iet no mutes mutē. Blakus Re- markiem un Hašekiem nostājās dažādi Barbisi, Reni, Šerifi, kuriem arī mūsmājās radās daži sekotāji, mazi Remarki un Serifiņi-
Remarka gļēvo sprediķošanu un Hašeka klau- nisko ņirgāšanos par karu sāka uzskatīt par lielāko pilsonisko drosmi. Sak, — tie tik ir vīri, kas ne- baidas pateikt visu patiesību par kam. Kāda tad bija šī «patiesība»? Tieši tāda, kāda patika nevī- rišķīgajam pūlim. Vīrišķība tika apsmieta un gļēvulība cildināta kā cilvēka dabiskākā un patiesākā īpašība.
Ir tiesa, kaujā pat lielākie varoņi un drošinieki dažreiz sajūt zinama vājuma brīžus. Bet viņi parasti spēj pārvarēt sevi un sastrēdzināt visus spēkus uzvarai. Tieši šī sevis pārvarēšana nereti prasa lielāko garīgo spēku un varonību. Lielākās uzvaras jau ir tās, kuras mēs gūstam pār sevi, nevis citiem. Un jo grūtāka bijusi šī cīņa, jo cildenāka izrādījusies uzvara.
Kareiviskā pienākuma varoņiem pēc kara lielākā atzinība bija krūtīs iegremdētā apziņa par krietni izpildīto pienākumu. Bet pūlis un tā izda- bātāji negribēja viņiem atstāt arī šo gandarijumu. Pirmos pēckara gados viņi mūsu cīnītājus sauca par garīgiem un miesīgiem invalidiem. Varonības cil- dinātājus nosauca par durkļu un asinskāres apdze- jotājiem.
īstie cīnītāji un varoņi jau it kā nebija paveikuši neko lielu. Visu jau bija panākuši tikai labvēlīgie apstākļi un lielais pūlis . . .
Protams, šādi apgalvojumi nebija pārsvarā, bet diemžēl tie — bija. Un tad piepeši tos visus aizskaloja jaunā vienības laikmeta lielā straume. Va- roņgara noniecinātāji tomēr nebija iznīkuši, bet gan tikai paslēpušies pazemē un gaidija iespējamību tikt pie vārda. Tomēr jācer, ka pie šīs iespējamības viņiem būs vēl grūtāka piekļūšana nekā agrākos laikos. Jo maija saulē ir nevien no jauna atdzimis, bet arī nostiprinājies varonības un varoņ- gara kults, kuram bija likti stipri pamati mūsu brīvības cīņās un agrākos varoņu laikmetos. Tas gūst aizvien lielāku un kvēlāku apmirdzumu.
Tauta sākusi saprast, ka varonība un varenība ir pirmā, kas var atpestīt no bēzmērķības, tukšuma un viduvējības lāsta. Blakus līdzšinējiem varoņ- gaitu vēstītājiem mūsu rakstniecībā ir radušies arī jauni. Jauna interese veltijās arī rakstnieku līdzšinējiem un agrākiem darbiem.
Simtu lasītāju vietā radušies tūkstoši. Un dažu klausītāju vietā dažreiz arī desmittūkstoši. Latvju varoņstāstos blakus lielo cīņu veterāniem ar kvēlošiem skatiem klausas arī mūsu jaunatne. Tas ir liels jaunā laika ieguvums, jo tagad rakstniecība spēj iedvesmot lieliem uzdevumiem arī jaunās sirdis.
Būtu pārspīlējums apgalvot, ka varonīgiem stāsti jumiem kvēlo līdz visas sirdis, jo ir pietiekami daudz arī mazdūšīgo un vienaldzīgo. Tomēr lielu vēstījumu liela nozīme ir tā, ka tie iemet karstas dzirkstis pat vājās un vienaldzīgās sirdīs. Un tad negaidītu pārbaudījumu vētras var šīs dzirkstis pārvērst gaišās un spēcīgās liesmās.
Tāda nereti izrādās varoņstāstu un drošu aicinājumu nozīme. Kamēr Kronvalds, Auseklis, Pumpurs un citi nacionalās atmodas paudēji bija vairāk sludinātāji, tagad vārdu ņēmuši piepildītāji, kuri tai pat laikā sludina jaunu nacionalo atdzimšanu un jaunā laika piepildīšanu. Daiļliteratūrā viņu vāroņi nav Antiņi un septiņu gadsimtu vaidētāji, bet gan droši cīnītāji un latvisko kareivisko uzdevumu piepildītāji.
Vēstītāju un piepildītāju vidū pirmo vietu ieņem dižais tautas darbinieks un nācijās vadonis Kārlis Ulmanis. Jau pirmā pasaules karā pāri visām sāka pacelties viņa balss:
«Mēs nedrīkstam zaudēt savu sirds dedzību, sirds degsmi, šo dvēseles skatu, šo viziju par nākotnes mirdzumu un varenību. Ja tā paliks dzīva, tad tauta varēs uzvarēt visas grūtības, tad tauta paliks dzīva un dzīvos mūžīgi.»
Kārlis Ulmanis ir nevien 1918. gada 18. novembra un 1934. gada 15. maija manifestu vēstītājs, bet arī galvenais piepildītājs.
Vēstīšanas un piepildīšanas laikmeti ir mums devuši arī vairākus lielus un redzamus daiļrakst- niecības darbus. Telpu ierobežotība mums ļauj galvenā kārtā atzīmēt tikai tos, kas publicēti jaunākos laikos (pēc brīvības cīņām). Mums jāmin vairāki ievērojami un redzami vārdi un tādi pat darbi. Pie kam vairākkārt mēs būsim spiesti tos atzīmēt tikai alfabētiskā sarakstā, jo šis īsais apcerējums nav domāts visu darbu sīkai apskatīšanai, kaut arī nereti tie ir tādas apcerēšanas cienīgi.
A. Grīna romānu triloģija «Dvēseļu putenis» ir augsts trīsstāvu piemineklis mūsu strēlnieku un brīves cīņu laikmetiem. Viņa romānus «Nameja gredzens . «Pelēkais jātnieks», «Sarkanais jātnieks», «Tobago . Trīs vanagi» un dažus stāstu krājumus vislabāk noraksturo paša autora uzsvērums:
Mēs varam ar lepnumu vērot nevien mūsu nesenajās kauju gaitas, visus aizgājušos gadsimtus.
Ja viņus tikai mazliet papēta, — šos aizgājušos laikus, tie top aizvien gaišāki no mūsu senču karotāju slavas mirdzuma.»
Šis īpatnējais mirdzums apblāzmo arī A. Grīna lugas «Zemgales atmoda», «Karoga meklētāji», tas ieslīd pat drastiskajā «Kalēja līgavā». A. Grīns šai garā turpina sniegt aizvien jaunus darbus, gan no tāliem, gan tuviem laikiem (piem. vēl nepabeigtais romāns «Debesu ugunis»),
Mūsu cīnītāju soļi un sirdspuksti spēcīgi atbalsojas arī Edv. Virzas poēmās un vēstījumos. Mūsu pirmajiem cīnītājiem viņš veltijis spožu monogrāfiju par pulkvedi Kalpaku, kuras tēlojums biezi pārvēršas kareiviskā poēmā.
īpaši jāatzīmē viņa «Laikmets un Lira», «Poēmas» un «Dzejas».
Meistariskas poēmas ir V. Plūdoņa «Kauja pie Saules» un «Kūri pie Rīgas 1210. g.», pie kam jo spēcīga izskaņa un atbalss ir arī viņa vairākām kareiviskām baladēm un varoņu dziesmām. īpaši jāpiemin krājumi «No nakts līdz rītam», «Par tēvzemi un brīvību», «Pretim saulei».
Tāpat jāatzīmē J. Raiņa patriotiskā garā uzrakstītie darbi. Kaut arī pie tā jāpiezīmē, ka Raiņa «Uguns un nakts» tā nepārspēj Pumpura «Lāčplēsi», kā to mēdza daudzināt Raiņa slavas laikos. Rainis gan ir ļoti centies modernizēt un parādīt jaunā skatījumā veco Pumpuru un viņa varoņteiku. Tomēr Rainis ir gan padarījis filozofiskāku, bet ne dramatiskāku mūsu varoņteikas varoni. «Uguns un nakts» tēli mazāk kvēlo latvietības ugunīs un maz metas cīņās par tautas ideāliem, bet vairāk spriež un filozofē par tiem. Raiņa filozofijai ir savi dziļumi (kaut arī tās tezes var dažviet apstrīdēt), bet Pumpura tēlojumi daudz vienkāršāki, sirsnīgāki un spēcīgāki runā uz tautas sirdi. Blakus «Ugunij un naktij» daudz cildināta arī Raiņa «Daugava», apgalvojot, it kā tā būtu visvairāk saviļņojusi cīņu laikā Daugavas, sargus. Daugavas sargātājus tomēr visvairāk ir iedvesmojusi dzimtenes mīla un kareiviskais pienākums, jo iepazīties ar Raiņa pasmag- nējo un labi domāto darbu kaujas apstākļos viņiem, tiešām, neiznāca laika.
Tālāk īsumā aprādīsim vairāku citu autoru (pēc iespējas alfabētiskā kārtībā) sniegumus stāstniecībā, skatuves rakstniecībā un dzejā, kas pilnīgi vai arī iespaidīgā veidā veltīti mūsu karavīru darbam un cīņām. Pie kam galvenā kārtā atzīmēti darbi, kurus attiecīgās izdevniecības vai autori bija nodevuši šī pārskata sastādītāja rīcībā.
Romāni un stāstniecībā.
J. Akuraters «Pēteris Danga», «Ugunīgi ziedi». A. Brigadere «Kvēlošā lokā». A. Erss «Krusts ceļmalā». K. Fimbers «Saules kauja». A. Francis «Baronu gals». A. Gulbis «Zigfrīds», «Fantastu mantojums». A. Iksens «Varoņu gaitas». J. Juške- vičs «Zobens pār Rīgu». V, Lācis «Vecā jūrnieku ligzda» (redzami skārti jaunākie cīņu laikmeti). K. Lapiņš «Kara stāsti», «Sabrukums» u. c. V. Lesiņš «Vīri un varoņi», «Uzvara», «Milži». E. Mednis «Šķēps un rozes», kauju lauku vērojumi «Saules viesos». J. Ošs «Juris Mežmaīis karaļa dienestā». K. Skalbe «Sarkanās lapas» (kara laika tēlojumi). K. Štrālk «Karš». Rutku Tēvs «Aklais Valentīns».
M. Vētra «Div' dūjiņas». J. Veselis «Pasaules dārdos», «Dievu gulta», «Eņģelis Ufirs», «Trīs laimes». K. Zariņš «Burvju aplī».
Lugas.
J. Akuraters «Viesturs». L. Auzane «Dzimtene sauc». K. Fimbers «Rīgas vārtos». A. Francis «Skolnieku rota». R. Kroders «Atdzimšanas dziesma». E. Mednis «Varoņdziesma», «Latvju leģenda». P. Nirts «Zaļie». G. Rauskiņš «Sirds kad liesmo», «Seržanta līgaviņa». M. Stūris «Uz ežiņas galvu liku». J. Vecozols «Aivests — Latgales valdonis». M. Zīverts «Tīreļpurvs», «Partizani». V. Zonbergs «Nezinamais kareivis», «Seržants Vīksna», Nameja gredzens» (A. Grīna romāna dramatizējums).
Īstenībā attiecīgu lugu mums ir vairāk un tās nereti ir izrādītas mūsu lielākos teātros un radiofonā, bet šeit pieminētas tikai iespiestās lugas.
Cīnītājiem veltītā dzeja.
Šeit atzīmēti arī tādi krājumi, kuros blakus pārējai tematikai, redzamu vietu ieņem arī patriotiskā un mūsu cīnītājiem veltītā dzeja.
P. Aigars «Mākoņu dzirnas». R. Bebra un J. Medeņa sakopotā antoloģija «Varoņu laiks». R. Bebra «Varoņkalve». L. Breikšs «Skanošie ūdeņi», «Manu sapņu zeme». A. Caks «Mūžības skārtie». J. Grīna antoloģija «Dziesmotā Latvija». Fr. Gulbis «Saules tilts». V. Karlsons «Uz Ventas krastiem». A. Ķēniņš «Rudens zvaigznes». J. Medenis «Tecila», «Varenība». V. Skaistlauks «Tālās ugunis». K. Skalbe «Daugavas viļņi». K. Štrāis «Kauja pie Glēmu-Liepas» (poēma).
Mūsu militārās literatūras bagātais pūrs.
Kamēr mūsu daiļrakstniecība bija redzami attīstījusies jau pirms Latvijas atbrīvošanas laikmeta (gars bija atbrīvojies jau agrāk, lai varētu atbrīvot zemi), tieši militārā rakstniecība līdz tam bija izveidojusies ļoti maz. Tā ieguva savu patstāvību tikai līdz ar patstāvīgu valsti. Veidojot savu armiju, mēs droši un neatkarīgi izveidojam arī savu kareivisko domu.
Mūsu militārās literatūras attīstību ur. uzplaukumu man ir bijusi izdevība noraksturot cita vietā kamdēļ šeit pie tās plašāki nepakavēsimies
Latvija pieder pie tām laimīgām zemēm, kurās vienīgi ar tinti nav jāraksta nevien rakstniekiem bet arī publicistiem, jo viņu spalvas diezgan bieži ir pilnas ar lielu laikmetu un drošu atziņu asinīm. Mums lieli laikmeti, varoņi, tradicijas nav jāizdomā. Mēs esam bagātīgi svētīti ar visu, kas piešķir radošai domai iedvesmi un radošam garam lidojumu.
Tā arī mums nav izveidojusies bālasinīga, ar tinti atšķaidīta prese, bet spēcīga, pilnasinīga, un ar dzīvu garu apdvesta žurnālistikā. Tas sakams arī par mūsu militāro presi un periodiku. Arī tā ir plašāk apskatīta citā vietā. Tamdēļ, lai būtu atļauts tikai norādīt, ka tās vidū savu vietu ir droši ieņēmis un aizvien paturēs arī mūsu «Lāčplēsis», kas aizvien centīsies būt tautas drošā un nemirstīgā gara gadskārtējais sūtnis.
Mūsu patriotiskā un militārā rakstniecība īstenībā ir daudz plašāka un izkoptāka, nekā tas mums izliekas stingras neapmierinātības, vai arī dažkār- tējas nezināšanas brīžos. Tas var mums nevien piešķirt mierinājumu, bet arī noteikti pacelt pašapziņu šais kareiviskās saimes un Lāčplēša gara svētkos.
Lāčplēša gars arī rakstniecībā izcīnijis atzīšanu un droši nospraudis latviskā gara valsts robežas. Šī gara radošā izpausme nedrīkst samazināties, bet gan tai noteikti jāpastiprinājas. To prasa nevien mūsu tautas pagātne un nākotne, bet arī tagadne.
Tas nenozīmē, ka mums būtu jāatbalsta urrā- patriotisma plūdi un skaļu vārdu trakšķēšana. Tās visas ir nevēlamas parādības, kas noteikti samazi- namas. Jo runāt un kvēlot drīkst tikai drošs radošs gars. Tikai dzīvs un spēcīgs gars spēj iedvesmot un spēcināt tautas garu. Tikai cīņās un grūtībās, nevis vieglās dienās, tautas gars gūst jaunu spožumu.
Tautas gars tikai tad ir un paliek īsts tautas gars, ja visos laikos un apstākļos tas spēj palikt arī Lāčplēša gars.
Ausma Roga
Spēkam vajaga dzemdēt spēku
Cik gan mūsu zemē nav vēsu un dzidru avotu, pie kuriem dzesēt slāpes un apklusināt nogurumu. Neviens no šiem avotiem nav pieejams, augstās klintīs, stāvās, bezgalīgās kraujās rakts.
Līdzīgi šiem avotiem mūsu zemē, mūsu dzīvē ir arī tādi avoti, no kuriem spēku varam gūt savai sirdij. Daudz to avotu, kuros varam smelties lielas domas, daudz ir arī piemēru gan tālā pagātnē, gan tuvākā laikā, kur vēsture par mums runā skaidri nepārprotamu valodu. Daudz ir piemēru arī pēdējā laikā, kur dzīve redzami mainijusi savu seju, kur ir vajadzīga piespiešanās, apņemšanās un pakļaušanās garīgā spēka pārsvaram.
Vienu no tiem spēka avotiem, kāds mums šobrīd visvairāk vajadzīgs, ļoti labi raksturo Anna Briga- dere savā lugā «Princese Gundega un karalis Brusu- bārda». Tur ir kāda vieta zīmīga un tik jauka, ka mums šodien viņa tuvāka kā jebkad.
Kad tur Žņaudzējs nāk un ar viņu grib cīnīties Māris, tad pēdējais saka: «Jūs, ļaudis, klausiet, nestundās sev un man nākat palīgā.» Jā, Žņaudzējs, kurš aizskrēja elles dziru rīt, to patiešām arī būs rijis, tad paliks viss pa vecam. Tāpēc Mārim vajaga priekšā tikt, vajaga spēkam spēku pretī likt. Kas grib steigties talkā? Mārim vajaga tikai viena vienīga malka no avota, kas kluss kā nakts un dzidrs kā saule. No avota, ko tikai Dieva acs redz. Ceļš uz turieni ir īss, tikai briesmu pilns.
Ļaudis nievājoši atbild Mārim, grūsta, stumda cits citu. Pēc tam, atmet ar roku un viens nosaka: «Kas man daļas!», cits lamādamies uzkūda pārējos, un ja kāds norāda uz pašu, tad strupi iesaucas: «Skrej pats, ja velns tā tevi dīda.». Un gala iznākumā neiet neviens, jo viņiem bailes no odžu dūrieniem, kuri neizbēgami un smagi.
Kā tukšā, piesmakušā telpā skan Māra mudinošie, tik dziļi skaidrie un apsološie vārdi: «Zils balodis ar spārnu žiglu. Kā uguns skries caur melnu miglu Un ceļu šķirs un gaismu dvesīs, Tam, kuru dvēsles drosme nesīs. Nelīdz arī vārdi, ka to, kas izcietis odžu dūrienus, to velti biedēt, jo Dieva avots spēj katru dziedēt. Cilvēki nenāk palīgā tam, kas grib atpestīt visu valsti no ļaunā Žņaudzēja varas.
Nevienam negribas domāt, negribas uzupurēties. ziedoties. Katrs ievilcies savā ādā, katrs domā tikai par sevi, sevi vien. Kas daļas par citiem, kad tikai pašam āda palikusi vesela un paša miers nav iztraucēts.
Tā Māris, šis lielais cīnītājs paliek viens. Gan viņš vēl reizi mudina, aicina,' cenšas pārliecināt: «Vai vienas rokas uzceļ ēku, Kā koku zemes sula zaro, Kā sausa malka liesmu baro, Tā spēkam vajag dzemdēt spēku.»
Bet velti viss, vienīgā princese Gundega, šī ubadze melnā plīvuri, saprot Māri un iet. Un kad pār viņu jau viegli lido kāds putns ugunīgiem spārniem — viņas pašas ciešā apņemšanās un ticība, tad Māris viņai noraudzīdamies pakaļ, saka zīmīgus vārdus: «Ej, princese Gundega, kā bulta skaudra un asa. Dari ko darbs tev prasa. Lai lēnām rīst tev no pleca melnā ubagu sega.»
Mums pietiek ar šiem trim mazajiem piemēriem — Brigaderes dzejas gaišajiem vārdiem. Mums pietiek, ja mēs jaužam un saprotam, ka vienas rokas nevar uzcelt nevienu ēku. Daudziem, daudziem va- jaga domāt vienu domu, to piepildīt daudziem kopā. Daudziem kopā vajaga tiekties pēc viena mērķa, pēc augstākā mērķa, pēc tāda mērķa, kas nes labu iespējami lielākam skaitam savas tautas ļaužu.
Un katram cilvēkam atsevišķi teikts ir atzinums, ka tam, kuru dvēseles drosme nesīs, tam ceļu pašķirs Dievs, Laima, ticība. Tam nekā nav ko baidīties. Tam grūtības nebūs vis nāvīgo odžu dūrieni, bet īsi pārbaudījuma brīži, kas sagatavo cilvēku lielākam darbam, lielākām grūtībām un vēl lielākām uzvarām. Spēkam vajaga dzemdēt spēku.
Princese Gundega — sieviete bija tā, kas Māri saprata. Ar savu nojautu sievietei vienmēr vajadzētu būt tādai visu lietu sapratējai, lai tad viņa varētu iet un darīt to, ko darbs un citi cilvēki, viņas tuvākie cilvēki, no viņas prasa. Tā noskaņa, kas piemīt sapratējiem cilvēkiem, ir liels spēka avots, daudzreiz arī brīnumainā dzēriena malks, kas spēj sajūsmu iedegt, priecināt un cilvēku virzīt tuvāk savam labajam un vērtīgajam. Un vai šodien mēs katrs sev nevaram vairāk kā jebkad teikt vārdus: Ej un dari, ko darbs no tevis prasa. Tad kopā ar tevi arī šinīs pārbaudījumu brīžos jauna un stipra celsies visa latviešu cilts.
Karola Dale
Neuzvaramais spēks
No 1. septembra Vakareiropas lielāko valstu likteņceļi ir ievirzījušies kara zīmes posmā. Neviena negribēts un nemīlēts kara dievs auļo pāri zemēm un tautām. Gluži fantastisks, lai neteiktu neprātīgs, ir tas ātrums, kādā risinās notikumi. Notikumi, kas vienā mirklī atraisas no gadu simteņiem ilgiem vēstures principiem kādas tautas dzīvē, lai ievirzītu to jaunos neapjaustos ceļos. Līdzšinējie ienaidnieki slēdz tālejošu draudzību, bijušie draugi kļūst rezervēti viens pret otru. Valstis, kuru tautas skaitas miljonu desmitos, neticami īsā laika sprīdī nozūd no Eiropas kartes. Tiesību jēdziens kļuvis labīls un tuvojas varas jēdzienam. Draud šo jēdzienu sajaukums. Dzīvo cilvēku draud aizēnot un nospiest mašīna, kas kļuvusi gigantiska savā varenībā; mašīna, ko radijis cilvēka prāts, arvienu atklādams jaunus technikas brīnumus.
Ir apsveicami, ja cilvēkam ir ass prāts, bet bīstama ir vienpusīga prāta attīstība, ja līdztekus prātam neattīstas, nekļūst apgarotas cilvēka jūtas. J ū t a s ir tās, kur sakņojas cilvēku savstarpējās sadzīves ētikas principi. Prāts ir amorals, tas ir morāli indiferents. Neviens nemēdz runāt par morālisku, reliģisku, līdzcietīgu u. t. t. prātu, bet gan par morāliskām, reliģiskām, līdzcietības, mīlestības u. c. jūtām. Nav mazums piemēru, kur cilvēkam gan var būt turpat vai ģeniāls prāts, bet neattīstītas, neizkoptas jūtas. Tad šāds cilvēks savā būtībā būs dzīves ārdītājs, negatīvs, nevis dzīves cēlējs. Spilgts piemērs šādam cilvēku tipam ir Ivars Kregers, kuram piemita gandrīz ģeniāls prāts, bet jūtu ziņā viņš bija gaužam mazvērtīgs, ļauna darītājs. Tādēļ, ja cilvēkam nav izkoptas jūtas, viņam trūkst laba un ļauna atziņas vērtētājas spējas.
Tādēļ dzīves augšup cēlēji var būt vienīgi tie cilvēki, kuriem prāta un jūtu attīstība līdzsvaroja s. Tad šie cilvēki veidojas par augst ērtī- gām, apgarotām personībām. Apgarotu personību raksturo laba un ļauna atziņas vērtētāja spēja, jo cilvēka gars ir tā mūžīgā gara — dievības — atblāzma, kas ir vienīgi neuzvaramais pasaulē.
Atskatoties uz baigajiem kara notikumiem daudzās zemēs, nevar nepiekrist tiem filozofiem, kuri apgalvo, ka cilvēce ir ierauta atkal karā tādēļ, ka pēdējā laikā cilvēka prāts ir vienpusīgi attīstijies uz cilvēka jūtu rēķina. Cilvēks ir pametis novārtā savas jūtas, nav piegriezis tām vajadzīgo vērību, aizmirsta'pavisam ir siltā sirds. Lai atceramies, ka tikai līdzsvarota prāta un jūtu attīstība cilvēkā dod jēdzienu par cilvēka garu.
Un laikmetā, kad karš nesaudzīgi iet pāri tautām un valstīm, kad kara norise atbalsojas arī neitrālās valstīs, kāda ir arī mūsu zeme — Latvija, kad mašīnu gigantiskais varenums draud aizēnot dzīvo cilvēku, neviļus jājautā, vai patiešām cilvēks nekā vairs nav spējīgs darīt, lai dzīve veidotos uz augšu?
Vai patiešām būtu jāļaujas baigumam un Šaubām, jākrīt izmisumā, jāzaudē ticība sev, savai valstij un tautai, un vispār ideāli Labajam? Nav noslēpums, ka tieši šinī laikā arī daži latvieši ir kļuvuši gļēvi un mazdūšīgi, kaut gan laiks ir tāds, kas prasīt prasa kāpinātu drosmi un varonību.
Šķiet, nebūtu vietas pesimismam un izmisumam. Lai arī cik gigantiska neliktos mašīna un varas draudi, lai arī pirmā mirklī šķistu, ka vara uzvarēs, tomēr vēsture rāda, ka vienīgais neuzvaramais spēks ir cilvēka gars. Nav tādas varas pasaulē, kas spētu iznīcināt garu. Vara var uz laiku pārstatīt valstu un tautu robežas, vara var iznicināt atsevišķus cilvēkus un mantu, bet vara nav spējīga iznīcināt cilvēka garu. Un kamēr ir vēl kāds augstāks un neuzvaramāks spēks par varu • pasaulē, un proti cilvēka gars, kas, kā jau minēju, ir dievības atblāzma, bet Dievs ir mūžīgs, — nav vietas pesimismam un mazdūšībai.
Ka cilvēka radītāja gars pārdzīvo gadusimte- ņus un tūkstošus, par to mums dod liecību senā grieķu kultu,ra, par to liecina atsevišķu tautu ģēniji, kuri, paši sen miruši, pateicoties sava gara nemirstībai, dzīvo mūsu vidū.
Un kā tas ir ar atsevišķu cilvēku garu, tā tas' ir ar atsevišķu tautu gar u. Kamēr paliek neuzvarēts kādas tautas gars, tikmēr šī tauta dzīvos un dzīvos mūžīgi, lai arī kādas vētras tai neietu pāri! Šo gara neuzvaramības patiesību sevišķi der iegaumēt mazām tautām,, kas negrib un nespēj būt lielas ar varu, bet gan var būt un spēj būt lielas ar savu garu. Vajaga tikai gribēt ;un nešaubīgi ticēt pašiem sev.
Tādēļ arī šinī pārbaudījumu laikā neviens īsts latvietis nedrīkst šaubīties, kļūt gļēvs un mazdū
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Mūžīgi veca, bet reizē arī mūžīgi jauna ir problēma par garu un matēriju,: mūžīgi veca, jo jau vissenākos cilvēces domāšanas laikmetos tā cilāta; mūžīgi jauna, jo arvien atkal un atkal tā uzmācas, it sevišķi brīžos, kad dzīve nonāk liktenīgu pagriezienu punktos. Un tas arī saprotams: cilvēks pats ir divplākšņu būtne, ir matērija un gars reizē, kas lielā mērā liktenīgi visām viņa zemes gaitām. Vai pēc nāves, kad miesīgā daļa konstatējamā veidā vairs nesaistas ar garīgo, bet neatturami sairst un beidzot izsijājas materialās pasaules notikumu bezgalīgā ņudzeklī, — vai tad vēl paliek tīrais, no matērijas at- risītais gars, par to pārbaudamā veidā vairs nekā nevar ne apgalvot ne noliegt. Šeit izbeidzas iespēja dabūt kaut kādu atziņu un tā tad atliek pasludināt savu nezināšanu. Vaļā ir vairs tikai ticības iespējamības, kuras atziņa nav spējīga ne apstiprināt, ne noraidīt, kāpēc tās jāatstāj cilvēka sirdsapziņas brīvībai.
Gars tā, kā tas atrodams pieredzē, vienmēr ir saistīts ar matēriju; šī gara likteņi pieredzē (t. i. «zemes virsū») lielā mērā atkarīgi no matērijas. Un tomēr gars nav tikai matērijas produkts, nav arī tikai nenozīmīgs materialo parādību līdzskrējējs šīgs. Smagos likteņbrīžos, kur svaru kausos mesti tautu un valstu likteņi, pirmā, vispirmā vietā stādami jēdzieni — tauta un valsts, tautas un valsts gods un atsevišķa indivīda dzīve ir vienīgi tikdaudz vērta, lai sekmētu visas tautas labklājību un godu.
Ikvienam latvietim ir jāpārbauda sevi, savu sirdi, un ja tā nepukst par visas latvju tautas dzīvības interesēm, tad tāds cilvēks nav cienīgs nest latvieša vārdu. Kas šinī brīdī seko vienīgi savām patīgām interesēm, ir pelnījis kauna zīmi visiem tālākiem laikiem.
Bet ar to vien vēl nepietiek. Ikvienam latvietim arī jācenšas akti vi veidot savu tautu un visu cilvēci uz augšu preti ideāli Labajam.
Latviešiem ir jauks vārds sirds apziņ a. Un tagad, šķiet, pienācis brīdis, vairāk kā jebkad apzināties latvieša sirdsapziņu. Nav jāasina un jāattīsta vienīgi prāts, bet par visām lietām jāizkopj jūtas. Cilvēks ar izkoptu jūtu pasauli nemaz vairs nav spējīgs būt šaurs egoists, t,am rūp visas, tautas labklājība, to raksturo cenšanās pēc ideāli Labā. Latvietim ir jāatraisa savs radītāja gars un jārada neiznīkstamas kulturas vērtības, kas pārdzīvotu paaudžu paaudzes. Ja cilvēce apzināsies, ka vienpusīga prāta attīstība, kas nomāc cilvēka labās jūtas, ir ļaunums, tad tautas atkal meklēs saprašanos savā starpā mierīgiem līdzekļiem. Latvietim ir jāatmodina sava siltā sirds, jāizveidojas par apgarotu personību, lai tad latvietis ar savu garu, savām kulturas vērtībām darītu bagātāku arī visu citu tautu kopējo kulturas koku.
Nav jāaizmirst, ka vienīgi neuzvaramais spēks pasaulē ir gars,. Un t ā tauta, kuras gars būs vienotāks un stiprāks, dzīvos mūžīgi.
matērija
vien, it kā «bezmaksas, pielikums» matērijai. Garam ir sava īpatnēja, no matērijas ļoti atšķirīga būtība, tas spēj dziļi ietekmēt pašu matērijas pasauli.
īss raksts nekādā ziņā nevar būt vieta, kur varētu pietiekoši dziļi iztirzāt jautājumu par gara, matērijas un to attiecību būtību. Šis jautājums pašā zinātnē cilāts jau gadu tūkstošus, un tiek cilāts arvien atkal no jauna. Tieši divdesmitā gadsimtā ir radusies vesela virkne jaunu mācību fizikā (jaunās atomu teorijas, kvantu fizika, viļņu mechanika, relativitātes teorija u. c.);  kas šķietami tik vienkāršai un viegli izprotamai matērijas būtībai likušas atmirdzēt agrāk ne sapņos neredzētā dziļumā un brī- nišķīgumā. Tāpat arvien jaunā dziļumā un brīniš- ķīgumā ir atsedzies un atsedzas pētniecības gars. Ne par velti daži lielākie domātāji ir pauduši uzskatu, ka gars un matērija esot «lielie nezināmie», ka pat visdziļākā smelšana to būtībā arvien atkal uzduroties uz neizprotamo. — Šai īsā rakstā tamdēļ var mēģināt tikai iezīmēt gara un matērijas izšķirību. un aprādīt dažus faktus, kas liecina par viņu attiecībām.
*
Zinātniski spriest var vienīgi par tādu garīgu realitati, kas sastopama pieredzes gaitās. Un tāda atklājas divējādā veidā: pirmkārt kā mūsu dvēseles dzīve (t. i. kā mūsu atziņas, jūtu un gribas pārdzīvojumi), otrkārt kā šīs dvēseles dzīves darinātā garīgā kultura (zinātne, māksla, tikumība, reliģija, tiesības u. taml. veidojumi).
Pirmā veida garīgā realitate ieslēgta atsevišķa indivīda robežās, tā katram sava, kāpēc to arī var saukt filozofa Hēgeļa veidotā vārdā par subjektīvo garu. Otrā veida garīgā realitate vairs atsevišķa individa robežās nav iekļauta: tā var, tā sakot, atrauties no atsevišķiem indivīdiem, kas to darinājuši, un pārtvert neaprobežotu indivīdu daudzumu. Nevar būt runa par to, ka zinātne, māksla, reliģiskie, tiesiskie u. c. uzskati tāpat būtu neatraujami iesaistīti atsevišķā indivīdā, kā viņa atziņu, viņa jūtu un gribas pārdzīvojumi. So otrā veida garīgo realitati var apzīmēt ar jau minētā filozofa darinātu nosaukumu par objektivo garu. Kā subjektivam tā objektīvam garam ir sava materiala bāze: pirmām organisms (jeb «miesa»), ar ko tas neatraujami saistīts; otram grāmatas un to krātuves — bibliotēkas, gleznas un gleznu krātuves, notis, likumu sējumi u. taml. ma- teriali darinājumi, kas nes sevī nematerialu saturu (zinātniskus, tiesiskus un visāda cita veida uzskatus, mākslinieciskas izjūtas veidus, dramas, traģēdijas, komēdijas u. t. t.).
Objektivais gars nav kāda patstāvīga realitate, kas varētu eksistēt neatkarīgi no dvēseles dzīves jeb subjektiva gara. Tas ir dvēseles dzīves darinājums, visi zinātniskie, tiesiskie, reliģiskie u. taml., uzskati, mākslinieciskie izjūtas veidi u. t. t. dzimuši kādā dvēselisko pārdzīvojumu plūsmē, ir tās produkti, kas var tikt izteikti rakstos, krāsās uz audekla, skaņās, akmenī u. c. materialos veidojumos. Sie materialie veidojumi ar to kļūst it kā «gara trauki». Garīgais saturs tajos tomēr nav tādā pat veidā iekšā, kā ūdens var būt iekšā māla traukā. Materialie darinājumi tikai ar to kļūst gara trauki, ka tie izteic garīgos saturus, kas sevišķi spilgti parādams pie grāmatām. Pašas par sevi ņemtas tās ir tikai saistīta un burtu līnijām izraibināta papīra vienības; saturs nav iekšā pašā grāmatu materialā sastāvā, bet r tajā tika'i «izteikts». Kas grāmatu māk lasīt, tā dvēseles dzīvē šis saturs atkal atdzimst un var viņu augstākā mērā valdzināt. Kas lasīt neprot, tam grāmata paliek tikai nedzīvu papīru saišķis. (Tuvāk par to sk. rakstā «Grāmatas filozofija» autora grāmatā «Patiesība un šķitums», 1939.).
Ja objektivā gara atsevišķas sastāvdaļas arī dzimušas un dzimst atsevišķu garīgu radītāju dvēseles dzīvē, tad kā veselas garīgās kulturas nozares tās sen jau pārkāpušas atsevišķa individa robežas: nevar būt vairs neviena tāda individa, kas spētu sevi pārdzīvot visus bez izņēmuma mākslas vai zi- r.āmes vai kādas citas garīgās kulturas joslas darinājumus. Garīgā kultura ir atsevišķu individu kolektīvs darinājums. Reiz radusies, tā jau lielā mērā ir r.eatkarīga no atsevišķu individu likteņiem.Pat vairāk — tā jau no bērnības apņem kulturas cilvēku kā garīga vide. ko darinājušas iepriekšējās paaudzes. Vēlākās paaudzes, iesūkdamas to sevī, papil- fīina to ar saviem gara darinājumiem un nodod kā manto urnu r.ākamām paaudzēm. Sakarā ar to pat garīgi visaugstāk attīstītais un radošais indivīds vienmēr tikai relatīvi patstāvīgs. Augot laukā kā no auglīgas zemes no viņa laikmetā un vidē valdošā garīguma, viņš ne tikai spēj to pasivi sevī uzņemt, bet spēj arī dot jaunus, vēl nebijušus sasniegumus, kādi savukārt kļūst par vispārēju garīgu mantojumu. Tiem, kam garīgas radīšanas spēju nav, vislabākā gadijumā lemts tikai piesavināties citu sasniegumus un gādāt par to, lai šie sasniegumi izplatītos un tiktu saglabāti arī vēlākām paaudzēm.
Ar to, ka dvēseles dzīve spēj pacelties līdz tādiem veidojumiem, kas vairs nav neatraujami piesaistīti tikai atsevišķam indivīdam, bet var tā sakot atrauties no tā un aplidot neaprobežoti daudzus citus indivīdus gadu simteņu straumē, garīgai attīstībai atveras iespējamības, par kādām priekš tam nevarēja ne domāt. Dvēseles dzīve, kaut arī daudz vienkāršākā, primitīvākā veidā nekā cilvēkam, ir ari dzīvniekiem. Bet tiem nav garīgās kulturas kā objektivā gara: viņu garīgums ir iekļauts šaurajās iznīcīgā mirkļa robežās. Ar to, ka cilvēks spēj savus pārdzīvojumus izteikt neaprobežoti daudziem citiem cilvēkiem pieejamā veidā un spēj arī saglabāt šo izteiksmi samērā lēnāk mainīgā vielā (rakstos, akmeņos, ar krāsām klātos audeklos, notīs u. taml.,), viņa gars. var atraut savus darinājumus no iznīcīgā acumirkļa žņaudzoši šaurām robežām. Vēlākām paaudzēm tad vairs nav jāsāk pilnīgi no jauna, tās var bagātīgi smelt no iepriekšējo gadsimtu un pat gadu tūkstošu gara mantām. Mūsu dienās jau katrs pamatskolas audzēknis uzņem sevī ļoti daudz tāda garīga satura, kura izveidošanā piedalījušies gadu simteņi un pat gadu tūkstoši un kas tagad tik vieglā un ērtā veidā smeļams no skolas gramstām. Ar to kulturas cilvēks, tā sakot, jau no bērna kājām nostājas reibinošā augstumā pāri dzīvniekiem.
Līdz ar to kļūst saprotams, ka gara iedarbība uz materialo pasauli, varēdama neaprobežoti ņemt palīgā visu iepriekšējo laikmetu garīgos sasniegumus, var izveidoties tik grandioza, kādu to jau tagad redzam. Piem., lieliem garīgiem sasniegumiem, un pirmā kārtā dabas zinātniskām zināšanām ir jāpateicas par to, ka ir varēts panākt tikdaudzS cilvēka ķermeņa dziedniecībā un it sevišķi jau modernā ķirurģijā, kā arī visvisādās brīnišķīgās ķermeņa izmeklēšanas metodēs (speciāli te lai minēta tik ķermeņa caurskatīšana ar Rentgena stariem, par ko senatnē nav ticis ne sapņots). Vēl grandiozāk ir izveidojusies tā gara ietekme uz matēriju, kas virzīta uz cilvēka materialo ārpasauli. Grandiozi tuneļi, pasakaini dzelzs tilti, kanali, ogļu raktuves, dzelzceļi, nosusināti purvi, apūdeņoti tuksneši, grandiozi izveidotas pilsētas un lielpilsētas, majestātiski okeānā tvaikoņi, tērauda putni — aeroplani, mākoņos urbjošies radio torņi u. t. t., u. t. t., — viss tas līdz nepazīšanai pārveidojis zemes lodes izskatu. Un visam tam ir pamatos garīgās kulturas sasniegumi, panākti reizēm tik ilgā un grūtā individu un gadu- simtu kopdarbības gaitā. Ja kāds visu varens spēks varētu iznīcināt cilvēcē tās garīgās kulturas sasniegumus, apstātos arī viss, kas uz tiem dibināts un darbojas materialā pasaulē, jo gara sasniegumi ir ne tikai bijuši- vajadzīgi, lai nonāktu pie moderniem kulturas sasniegumiem, bet tāpat arvien ir vajadzīgi lai vienkārši mācētu tos lietot. Iedomās imies, i^či piepeši, kā uz burvja mājienu, kulturas cilvēkus pašus izņemtu no viņu darinātās kulturas apkārtnes, bet šo apkārtni (mašīnas, radioierīces, modernās satiksmes līdzekļus, bibliotēkas, mākslas muzejus u. taml.) atstātu nemainītu, kulturas cilvēku vietā nostādot privitīvos cilvēkus. Kas tad notiktu? — Katrā ziņā jau tas, ka kulturas apkārtne ne tikai vairs nekļūtu bagātāka, bet arī viss līdzšinējais paliktu nelietots un pamazām pats no sevis sadruptu arī tad, ja primitivie cilvēki to neiznīcinātu kā viņiem nesaprotamu un nevajadzīgu pasauli. Ko primitīvais cilvēks varētu iesākt, piem., ar moderniem radio torņiem? Varbūt tikai izžaut pie tiem savus kreklus, ja tādi viņam būtu? . .
Minētā iedoma, protams, paliek tikai iedoma, tomēr ne gluži bez realas nozīmes. Vai vēsturē nav bijuši (un kas var absolūti garantēt, ka nebūs vēl?) gadijumi, kad augstākas kulturas apkārtnē nonāk stipri zemāks kulturas cilvēks? Vai tā nebija arī pēc lielās tautu staigāšanas, kura, sākusies ap 375. gadu pēc Kristus, pāršļāca senās Romas impēriju ar barbaru tautām un, nogremdējot to, atstāja šīs tautas viņiem tik nesaprotamās augstās antīkās kulturas apkārtnē? Daudz kas no tā, kas toreiz no šīs apkārtnes neaizgāja bojā, tikai vēlāk, tā sauc. Atdzimšanas (Renesanses) laikmetā (XIV — XIV g. s.) atkal tika saprasts, tādā veidā «atdzemdināts» un uzņemts jauno laiku garīgā sastāvā.
Lai cik varena arī būtu garīgās kulturas ietekme uz materialo ārpasauli, tā nekad nevar citādi realizēties kā tikai ar cilvēka ķermeņa (miesas) starpniecību, jo, kā augstāk aprādīts, garīgā kultura pati var būt dzīva, reala tikai dzīvu individu dvēseles dzīvē, bet dzīvais indivīds ne citādi var izdarīt maiņas viņa ķermeniskā ārpasaulē, kā ar sava ķermeņa kustībām. Sakarā ar to jautājumam par cilvēka dvēseles dzīves (jeb subjektīvā gara) iedarbību uz viņa ķermeni (miesu) ir izcila vieta visā matērijas un gara problēmas lokā. Citādi to pašu svarīgo domu var izteikt arī sekojoši. Cilvēks nevar radīt dabā ne pilnīgi jaunas sastāvdaļas, ne arī jaunus dabas likumus. Bet cilvēks var dabas sastāvdaļas tā apvienot, lai tās — pēc nelaužamiem dabas likumiem darbojoties — novestu pie iznākuma, kāds cilvēka gribēts, t. i. cilvēks var dabas likumus kalpināt savām vajadzībām. Tāda dabas likumu izlietošana cilvēka mērķu vajadzībām ir technika, šī vārda īstā nozīmē. Ka tā devusi sasniegumus, kas tagadnes cilvēkam gandrīz jau laupijusi spēju vēl par kaut ko brīnīties, par to lieki būtu runāt. Svarīgs te cits, jau minētais: kā iejaukties dabā, lai kombinētu tās sastāvdaļas un liktu tām pēc dabas likumiem dot vēlamo rezultātu, cilvēks var ne citādi, kā ar sava ķermeņa kustībām (piem., kaut niecīga kloķīša pagriešanas veidā, ar ko var tikt ievadīta milzu mašīnas darbība). Ar gribu vien nepietiek, lai cik skaidri izdomāti arī būtu tās mērķi un lai ar cik stiprām jūtām tā saistītos. Gara iedarbība uz materialo pasauli tā tad vienmēr iesākas kā dvēseles dzīves iedarbība uz to ķermeni, ar ko tā (kā ar savu miesu) saistīta.
Atzīt, ka šī iedarbība var notikt, ir viena lieta, bet pavisam cita lieta, ir pilnīgi izprast, kādā veidā tā var notikt. Viens no visslavenākiem filozofiem — Kants — pilnīgi pareizi izteicās, ka esot gan viegli parādīt, ka ar gribu var pacelt roku, bet līdz šim neviens neesot spējis noskaidrot, kā tas īsti iespējams. Un jāsaka: nekad laikam arī pilnīgi nenoskaidros, jo jautājums par dvēseles dzīves un ķermeņa sakaru (tā sauc. psicho-fiziskā problēma) ne par velti tiek pieskaitīts tā sauc. nolādētām problēmām, t. i. tādām, kas mūžīgi uzmācas, bet tāpat mūžīgi paliek neatrisinātas.
Ka dvēseles dzīve var lielā mērā iespaidot miesas dzīvi, to spilgti rāda modernā dvēseles pētniecība (psicholoģija), dvēseles dziedniecība (psichiatrija) un arī miesas dziedniecība (tā sauc. somatiskā medi- cina jeb medicina parastā nozīmē). Piem.. var būt dvēseliski sarežģījumi, kas radušies no līdz galam reiz dzīvotiem, bet strauji vai pat varmācīgi pār- neizdzīvotiem, bet strauji vai pat varmācīgi pārdzīvojumiem, kuri nostumti zemapziņā. Tie nereti rada tādas miesas kaites, kurām nevar atrast nekādus citus cēloņus, kā tikai minētos pārdzīvojumus, Dziedēšana no tādām kaitēm tad arī notiek tīri dvēseliskā ceļā — ar minēto pārdzīvojumu uzzināšanu, to iesaukšanu slimnieka apziņā un ļaušanu tiem tajā brīvi «noreaģēties». Šai virzienā sevišķi slavena ir kļuvusi tā sauc. psichoanalitiskā teorija un attiecīgā dziedniecības metode. Ir izbeigušies tie laiki, kad medicina cilvēkā redzēja tikai materialu sistēmu (rupji sakot: ar ādu apvilktu kaulu un muskuļu mašīnu), kura arī jādziedē tikai ar materialiem līdzekļiem. Dziedēšana ar dvēseliskiem līdzekļiem, tā sauc. psichoterapija, arvien drošāk nostājas blakus dziedēšanai ar materialiem līdzekļiem. Jāsaka gan, ka tagad nereti krīt pretējā vienpusībā un, pārspīlējot gara iedarbības iespējas uz miesu, domā, ka gandrīz vai visas kaites varētu dziedēt ar psichote- rapiļas paņēmieniem, kas ir vēl lielāks pārpratums, nekā iepriekš minētā vienpusība. Lai cik tālu arī ietu gara ietekme uz miesu, tā tomēr — kā zemāk tiks aprādīts — nevar būt tik stipra, kā miesas ietekme uz garu. Tamdēļ dziedēšana ar materialiem līdzekļiem ne tikai nekad nevarēs tikt atmesta, bet — visumā ņemot — vienmēr arī spēlēs lielāku lomu nekā psichoterapija. Ka psichoterapija arī Latvijā sāk spēlēt lomu, var ilustrēt ar alkoholisma piemēru, kura dziedēšanā bez citiem paņēmieniem svarīga nozīme pieder iedvesmai (suģestijai) un hipnozei.
Dvēseles dzīves iedarbības uz miesu paskaidrošanai lai atļauti vēl daži piemēri.
Fiziologs un psichologs Preijers (Preyer) izteicās par sevi pašu tā: «Ja es priekš peldēšanās upē atrodu ūdeni aukstu esam, tad pietiek man tikai priekš ielēkšanas tajā uzņemties ūdeni neatrast par nepatīkamu, un peldes laikā ūdens man vairs neliekas ne tuvu tik auksts kā parasti.» Var viegli notikt, ka suns, kas nevēlas maizi ne tuvāk apožņāt, to labprāt apēd, ja šī maize, sunim redzot, iepriekš pavāļāta pa šķīvi tā, it kā tā tiktu aptriepta ar taukiem vai sviestu. Par līdzīga veida iespaidu uz cilvēku ziņo Smidkuncs (Schmidkunz): ^Kāda konditora skatlogā stāv vesels cepums. Tas kairina maz. Citā skatlogā stāv iesākts cepums. Tas jau kairina vairāk. Jo bez tā, kā iegriezums ļauj cepumu tuvāk pazīt, tāda aina virza mūsu priekšstatu pirmā kārtā uz to, kādam nolūkam cepums te stāv, kura piepildijums pa daļai jau iesākts un katru acumirkli var tikt tevis vai kāda cita turpināts; tu esi daudz dziļāk ierauts domā par cepumu, kurš jāēd; konditors ir tevi daudz stiprāk nekā citādā veidā pievilinājis cepumam. Viņa konkurents izdara vēl viltīgāk: viņš pieliek klāt arī nazi, sak' — tūliņ tev tiks nogriezts gabals no cepuma.» — Tajos laikos, kad vēl tikko sāka lietot medicīniskos termometrus un tie plašākām aprindām vēl bija nepazīstami, slimnieki tos nereti iedomājās brīnišķīgus dziedniecības līdzekļus esam un reizēm šīs iedomas tos arī izdziedēja. Piem., kāds angļu ārsts stāsta par savu tā laika praksi sekojošo. Pie kāda no saviem pacientiem, kam jau ilgāku laiku bijusi paralizēta mēle un kuram nav varēts palīdzēt ne ar vienu no agrākiem paņēmieniem, viņš gribējis izmēģināt kādu viņa paša speciāli šim nolūkam izgudrotu instrumentu, būdams pats stiprā ticībā šī instrumenta spējām un izteikdams to arī pacientam. Pirms instrumenta izmēģināšanas ārsts vēl gribējis izmērīt pacientam temperatūra un pabāzis viņam zem mēles mazu kabatas termometri. . Liels bijis paša ārsta pārsteigums, kad viņa pacients jau pēc dažām minūtēm sācis runāt un sajūsmā paskaidrojis, ka brīnumin- straments viņu jau esot pilnīgi izdziedējis. — Visu kara laikā ir novērots, ka uzvarētāju brūces sadzīst ātrāk un labāk nekā uzvarēto. Tāpat ir zināms, kādus brīnumus reizēm var darīt lūgšana cilvēkam, kas nesatricināmi tic tā nozīmei. — Savā grāmatā «Po- pular Delusions», veltītā maldiem, kādiem pakļautas masas, Mekejs (Macay) pastāsta sekojošo. Pēc tam, kad Oranas Princis ieņēmis Bredas cietciksni, viņa karaspēku piemeklējis tik smags skorbuts, ka tam draudējusi pilnīga iznīcība. Tā kā visi parastie līdzekļi izrādījušies nespēcīgi, viņš nolēmis ķerties pie iedvesmas^ Slepeni ticis izgatavots maisiju'ms no kumelitem, vērmelēm un kampara. Kara spēkam plaši un pārliecinoši paziņots, ka šis brīnumlīdzeklis ar neiedomājamām grūtībām un par dārgu naudu atgādāts no tāliem austrumiem; ka pietiekot viena piliena uz galonu (apm. 4V2 litra) ūdens, lai pilnīgi izdziedētu no skorbuta. Panākumi bijuši brīnišķīgi, pie tam samērā ar katra kareivja ticības stiprumu šim līdzeklim.
Kā dvēseles dzīves iespaids uz ķermeni sevišķi spilgti parādas pūla gadijumos, kļūst saprotams, ja ievēro, ka pūlī kāda viena individa dvēseliskie pārdzīvojumi tiek kāpināti ar citu līdzīgiem pārdzīvojumiem, reizēm sasniedzot tīri fantastiskus apmērus. Tāda pārmērīga kāpinājuma ietekme uz ķermeni arī ir kāpināta. Bez tikko minētā piemēra pietiek aizrādīt vēl uz to, kāds iespaids var būt pūla panikai vai tās pretstatam — pūļa sajūsmai — uz tās dalībnieku ķermeņiem. Panikas gadijumā rodas augstākā mērā grūti vai pat nemaz vairs neapturamas bēgšanas kustības, kas reizēm pat milzīgas un lieliski bruņotas karaspēka vienības aizslauka kā vējš nevarīgas rudens lapas. Kolektīvas sajūsmas brīdī, turpretim, katrā pūla dalībniekā atraisas spēki. par kuru esamību viņš pats pirms tam nav ne s^pr.oiis un kuru kopslēgums ar citu pūļa dalībnieku spēkiem var izveidot vai tīri fantastisku trieciena sparu. Tāpēc nav jābrīnās, ka jau no seniem lai- kīem karā tiek lietots paņēmiens, uzbrukuma laikā izveidot pūļa sajūsmu ar kopēju kliegšanu, strauju skriešanu un taml. noskanas kāpinātājiem līdzek- . -r. sr 
Lai pietiek piemēra, kura skaitu varētu turpināt neaprobežoti. Dvēseles dzīves ietekme uz ķermeni ne tikai iespējama, bet reizēm var būt pat ļoti stipra. Un tomēr. . . nedrīkst aizrauties un aizmirst, cik liktenīgas robežas gara iespēj amībām velk ķermenis, kāpēc par to runā arī visas reliģijas, tāpat visas tikumības mācības.
Matērija ne tikai tādā ziņā stiprāka par pieredzē sastopamo garu, ka tā atrodama (kā nedzīva viela) arī bez gara, kamēr pieredzē atrodamais gars vienmēr piesaistīts kādai matērijai kā savam ķermenim un līdz ar tās sairumu izzūd no pieredzes. (Vai gars vēl eksistē arī pēc ķermeņa nāves, par to, kā šī raksta sākumā aprādīts, vairs nekā nevar zināt, var tikai ticēt). Matērija vēl stiprāka par gara arī ar to, ka gars var iedarboties uz to tikai tiktāl, cik to katrreiz atļauj materialas iespējamības, varēdams gan pārveidot vienu otru materialu sistēmu, bet nekad nevarēdams matēriju pilnīgi iznīcināt, kamēr matērija var sadrupināt to īpatnējo sistēmu, kas saucas cilvēka organisms, un līdz ar to izstumt arī viņa garu no pieredzes. Citādi sakot: gara iespē- jamībām zūdot vēl nezūd visas materialās iespējamības, bet noteiktām materialām (un proti orga- niski-materialām) iespējamībām zūdot jau ir iznīcinātas visas gara iespējamības. Piemēri: Ja lidostā stāv nebojāta lidmašīna, tās tvertnes pildīta ar benzinu un eļļu un mašīna vispār jau ideālā gatavībā, tad lidojuma virziena^ iespējamību loti daudz. No visām tām lidotājs izvēlēsies to, kas atbilst viņa uzdevumam. Bet pat visģeniālākais lidotājs nevarēs ar šo lidmašīnu peldēt zem ūdens, kādam nolūkam vajadzīgas pavisam citas materialas iespējamības, kuras var dot tikai zemūdene. Tāpat vislabākais lidotājs nevarēs pacelties gaisā ar dragātu lidmašīnu. — Pat visģeniālākais mūzikas virtuozs var izvilināt no sava instrumenta tikai tās skaņas, kādas šis instruments spējīgs dot, un instrumenta bojājuma gadijumā liktenīgi cieš arī virtuoza spēle. Tāpat cilvēka gars var izpausties pieredzes joslā un darīt savus brīnumus tikai tiktāl, cik to atļauj viņa rīcībā esošais ķermenis. Tamdēļ dziļā vecumā, kad ķermeņa sistēma strauji zaudē savas spējas, arī cilvēka gars kļūst nespēcīgāks jau sakarā ar to vien, ka savas spējas zaudē cilvēka organismsi gara virtuozam tad gribot negribot jāsamierinās ar to, ka pakāpeniski sairst lieliskais instruments, ar kuru viņš savā laikā varēja brīnumus rādīt. Tāds ir mirstīgo negrozamais liktenis. Atliek tikai samierināties un censties laikā darīt to, kas vispār darāms, neaizlaižot garām neatgriežamas iespējamības.
Minētie piemēri var palīdzēt daudz ko noskaidrot arī pretējā virzienā. Vislabākā lidmašīna, spējīga pasakainā ātrumā «rīt telpu», paliek neizlietota, ja nav cilvēka, kas to mācētu iedarbināt un vadīt. Vislabākais mūzikas instruments, teiksim Stra- di'vārija vijole, nevar izpaust savu iespējamību bagātību, ja nav virtuoza, kas to no vijoles izvilinātu dzīvo skaņu veidā. Cilvēka gara lielākā nelaime nav viss tā, ka viņa rīcībā nestāv neaprobežotas iespējamības, bet gan tā, ka viņš laikā nesaskata, cik grandiozas iespējamības tomēr viņa rīcībā ir, un tamdēļ atstāj tās neizlietotas. Lai dabūtu jēgu par cilvēkā snaudošām iespējamībām, pietiek piedomāt pie gadi jumiem, kad cilvēks piepeši un kā sev, tā arī citiem pavisam negaidot, sāk darīt «brīnumus». Tā tas ir, piem., lielu briesmu brīžos. Mēdz teikt, ka tajos bailes radot vai tīri neticamas glābties spējas.
īstenībā gan bailes te nekā no jauna nerada, bet tikai atraisa spējas, kas citādi varbūt visu mūžu paliktu noslēptas. Bet kāpēc daba tādas spējas slēpj? — Daba rīkojas kā labs saimnieks, kas nekad nelaiž visus līdzekļus tūliņ apgrozībā, bet patura daudz rezervē «melnām dienām», pret kuru iestāšanos neviens nav drošs. Lielu briesmu brīžos, kad viss likts uz spēles, arī visuzmanīgākais saimnieks var ķerties pie pēdējām rezervēm. Tāpat to dara daba, tādos brīžos laizdama darbā spējiu rezerves, par kurām to īpašnieki līdz tam nav ne sapņojuši.
Iepriekšējie iztirzājumi dod iespēju īsi un pietiekoši dziļi izteikt patiesību, kas ne tikdaudz izteikta, cik slēpjas aiz nodrāztās formulas «veselā miesā vesels gars».
Pirmkārt, veselā miesā gan visbiežāk ir vesels gars, tomēr ne katrreiz. Augstāk jau bija runa par tādu garīgo slimību iespējamību, kurām nevar uzrādīt nekādas līdztekus nelaimes miesas dzīvē un kuras arī dziedējamas tīri garīgā ceļā. Otrkārt, vesels gars ne katrreiz ir stiprs un vērtīgs gars. Tas viegli vien var izrādīties savas vareni veselās un spēcīgās miesās gan vesels, bet nespēcīgs kalps un pat vergs. Treškārt, arī vājā miesā var izrādīties vesels gars, protams, ja miesas vājība nav pārkāpusi robežas, aiz kurām gara veselība jau izslēgta. Pat vēl vairāk: bieži vien taisni miesā vājie ir izrādījušiem par gara milzeņiem. Kā tāda iespēja būtu izprotama? — Miesā veselie ne katrreiz arī tad, ja tie varētu kļūt gara milži, kļūt par tādiem, un tāpēc nekļūst, ka tos no gara ceļiem var viegli novirzīt viņu spēcīgās miesas kārības, kā arī tāpēc, ka viņiem viegli panākami ar miesas dzīvi un darbību saistītie prieki (piem., sportā). Pie miesā vājiem, turpretim, var notikt, ka viņiem no dabas dots vesels un stiprs gars, kuru viņu vājās miesas samērā nevarīgākās kārības mazāk saista un kam mazāk spēj solīt arī vājās miesas prieki. Bez tam katram cilvēkam ir dabīga tieksme tikt dzīvē «uz augšu», un ja to nevar vienā virzienā, tad meklēt tādu iespēju kādā citā. Tāda tieksme, Alfrēda Adlera nodibinātā individualpsicholoģijas virzienā saukta par kompensācijas tieksmi, var miesā vājo pamudināt visu savu dzīves enerģiju raidīt gara spēju izkopšanas virzienā, jo ar vāiām miesas spējām vien tam nav cerību uz augšu tikt. Tādā veidā var izrādīties, ka miesā un garā veselais ir tomēr savā garā ļoti viduvējs, kamēr miesā vājais izveidojas par gara milzi. Ar to nav teikts, ka lai kļūtu par gara milzi, tad jābūt miesā vājam, bet gan ir teikts sekoiošais. Lielās gara dāvanas ir lieta, kas vienam dota, otram nē. Miesā stipram, kas tādas dāvanas arī būtu saņēmis, ir samērā mazāk ierosināiumu tās sevišķi izkopt, nekā garīgi tāpat apdāvinātam miesā vāiam. Tāpēc nav jābrīnās, ka daudzi gara milži atklāiuši savas lielās gara dāvanas tikai pēc tam, kad kāda miesas nelaime tiem laupiiusi iespēju tikt uz priekšu bez šo dāvanu darbā laišanas. Sīs miesas nelaime tad, protams, nav viņu gara spējas radijusi, bet tikai piespiedusi laist tās apgrozībā no dabas dāvanu rezervēm, kas citādi varbūt paliktu neizlietotas.
Līdzīgi tam, ka lielā un varenā miesā var būt nespēcīgs un pat niecīgs subjektīvais garā, tā arī lielā un ārēii varenā tautā var būt niecīgs obiekti- vais gars. Un otrādi: mazā tautā var būt žilbinoši augsta gara kultura. To spīdoši pierādijusi arī vēsture, sākot jau ar Vakareiropas gara kulturas pirmajiem soļiem. Sengrieķu gara darinājumi, kā augstāk jau minēts, vēl tagad ir Eiropas gara kulturas pamatos. Un tomēr sengrieķi bija samērā maza tautiņa, kas toreiz, lielu tautu bieži apdraudēta un pat postīta, droši vien ne iedomāties nevarēja, ka vēlāk tā cauri_ gadu simteņiem garīgi pārvaldīs Eiropu un arī tās Areiropas zemes, kas uzskatamas par Eiropas gara kulturas kolonijām. Vēl vairāk: līdzīgi tam, kā miesā stiprais nereti tikai tamdēļ neizkopj savas gara spējas, ka viņu citā virzienā aizrauj spēcīgās miesas tieksmes, tā arī lielām tautām bieži ir bijusi nelaime, tikt aizrautām varmācīgas iekarošas kāres — imperiālismā — virzienā. Imperiālistisko tieksmju realizacijas brīži vienmēr ir lielā mērā pazeminājuši šo tautu garīgo līmeni. Cilvēkam tā tad vēl nav nekāda nelaime būt miesā mazam, tāpat tautai nav nelaime būt apmēros mazai. Taisni otrādi: ar to reizēm var saistīties arī zināmas priekšrocības.
Gribētos ticēt, ka iepriekšējie iztirzājumi ir kautcik noskaidrojuši jautājumu par gara un matērijas attiecībām. Noslēgumā vēl dažus vārdus par cilvēka gara un viņa miesas būtiskām atšķirībām.
Ar savu miesu cilvēks var aptvert tikai reālo un arī tikai tiktāl, cik iet viņa miesas robežas, Ar savu garu turpretim viņš var aptvert visu, absolūti visu, bez kāda izņēmuma: kā reālo, tā nereālo; kā iespējamo, tā neiespējamo. Bet taisni tāpēc 'ar cilvēku var notikt lietas, kādas nevar notikt ne ar vienu tikai ķermenisku esošo — savā garā cilvēks var aizmaldīties prom no īstenības un klaiņot visnereālākās pasaulēs. Tā tas lielā mērā notiek jau bērnības sapņos, jaunības ilgās, nereti arī brieduma gadu īstenības tukšos nākotnes plānos (tā sauc. gaisa pilīs), kā arī vecumā, kad gars arvien biežāk atgriežas pie saulainām bērnības takām un jaunības sudrabaino mākoņu debesīm. Spēia atraisīties no kailās īstenības žņaugiem pacel cilvēku radītājas būtnes augstumā: savā dailradītājā mākslā viņš brīvi rada pasaules, kas ir viens no visapbrīnoiamā- kiem vina gara augļiem. — pasaules, kuras viņš var piesātināt ar vērtībām, kādām nav lemts realizēties rupjā īstenības gaitā un kas, nedziestoši mirdzot gara acu priekšā, padara gaišākas un daiļākas arī citādi nereti tik pelēkās īstenības takas. Un droši var teikt, ka arī zinātnēs un filozofiiās, kurās cilvēks tiecas atsegt esošo tādu, kāds tas patiesi ir. it kā to bezbailīgi vaigu vaigā skatīt, — kā arī šaios, lai cik brīnišķīgos gara veidoiumos daudz kas ir bijis, ir un būs tikai teoretiskas gaisa pilis, jo maldī- tes ir cilvēciski, pārāk cilvēciski. . .
Ar to, ka cilvēka gars nav piesaistīts viņa ķermeņa šaurām, arvien tikai ar niecīgu tagādnes daļiņu aprobežotām aptvert spējām, viņš ieņem arī īpatnēju stāvokli laikā, šai likteņu upē, par kuru krievu dzeinieks Geržāvins izteicās, ka tā noslīcinot aizmirstības atvarā tautas, caru valstis un carus (topit v omuke zabeņja narodi, carstva i careil. Savā garā cilvēks var atskriet atpakaļ vistālākā pagātnē, tāpat aizjoņot tagadnei priekšā vistālākā nākotnē. Var pat notikt, ka viņš, kas ar savu ķermeni vienmēr ir tikai realaiā tagadnē, savā garā visvairāk dzīvo vairs neesošā pagātnē vai vēl neesošā nākotnē, pilnīgi zaudēiot tagadnes iziūtu.
īsi sākot — cilvēks, savā miesā būdams nožēlojami niecīgs un bezgalīgos pasaules telpas un laika izmēri jumos pilnīgi pazudošs, sava gara ir neaprobežots bagātnieks.
«Dvēseles robežas tu neatradīsi, un kaut tu visus ceļus izstaigātu: tik dziļš ir tās pamats» — tā divi un pus gadutūkstošus atpakaļ izteicās sengrieķu filozofs Hērakleits, Līdzīgi tam arvien atkal ir izteikušies vēlākie dvēseles pazinēji. Un tā pati doma atmirdz mūsu Raiņa vārdos:
Dvēsle zin, cik daba liela, dvēsle zin, cik saule karsta, dvēsle zin, cik debess dziļa. Vēl tik vienu dvēsle nezin — cik tā pati skaista, dziļa.
Adm. kapt. Dr. phil. J. Students
Tēvzemes mīlestība un tās uzturēšana
Vērojot notikumus mūsdienu politiskajā pasaulē, tautu un valstu savstarpējās attiecībās, neatvai- rami mostas jautājums: kādā virzienā sevi un citus savas tautas locekļus stiprināt, lai) izturētu esošus un draudošus pārbaudi jumus? Vai esam stipri diezgan savas brīvības sargāšanā? Vai gars ir pietiekami modrs stāvokļa izpratnē? Vai ir diezgan pašpaļāvības? Un ja gadijumā šeit ir grūtumi, kā tos pārspēt, kā sevi izvirzīt un uzturēt uz drošākiem pamatiem?
Gan savām acīm noraudzīdamies, gan arī tikai dzirdēdami, kā Eiropā neilgā laikā viena valsts pakaļ otrai nozūd no vēstures skatuves, daudzi krīt šaubās arī par savas pastāvēšanas drošību. Ir arī tādi, kas zaudē ticību dzīves jēgai un vērtībai. Kurp eji, Eiropa? — vai pretim labākai nākotnei vai iznīcībai? Vai patiešām citas izejas nebija, kā domstarpību izšķiršana ieročiem, kas iznīcina miljoniem dzīvību, sagrauj gadu tūkstošos saražotās vērtības un satriec skaistākās cerības? Vai tiešām cilvēks cilvēcībā nav gājis uz priekšu un kļuvis labāks? Vai tautas, kas zaudējušas savu patstāvību, vēl reiz celsies? Un vai briesmas nedraud vēl citām tautām un valstīm, kas šobrīd vēl glabā un sargā savu patstāvību?
Šādus jautājumus uzstādot, dzirdot un oar tiem domājot, rodas iekšēja nepieciešamība pārbaudīt, kas varētu būt tie garaspēki, ar kā palīdzību mēs nevien drošinātu sevi, bet arī īstenībā padarītu sevī stiprākus? Ja ikviens latvietis sevi pārkontrolē, un kā savas tautas dēls cenšas stāvēt savu uzdevumu augstumā vienmēr, bet it sevišķi tagadējā laikā, tad viņam, kā liekas, jo īpaši jābūt skaidrībā par tiem pamatiem, uz kā viņš atrodas, dzīvo un darbojas, un kas viņam līdz šim šo iespējamību ļāvuši. Kas tie ir par pamatiem?
Viens no tiem, ja ne pats svarīgākais, tad katrā ziņā no svarīgākajiem ir tēvzemes mīlēs tīfa a. Tēvzemes mīlsetībā savu patstāvību esam izcīnījuši, līdz šim uzturējuši un tāpat arī turpmāk spēsim uzturēt. Mūsu tēvzemes — Latvijas, mīlestība iir mūsu — latviešu, garīgā maize, no kā vienīgi varam pārtikt, un bez tās nevaram dzīvot. Lūk, kamdēļ šam jautājumam jāpievēršas jo iespējami pamatīgi un plaši, pie tam — nevien skaidrības gūšana:. bet — un kas sevišķi svarīgi, — sevis un ikviena sava tautieša stiprināšanai. Lai to panāktu, jautājuma apcerēšanā mēģināsim noskaidrot: kas ir tēvzeme? Kas ir tēvzemes mīlestība? Kādus posmus tauta izstaigā, līdz nonāk sava uzdevuma apziņā? Kādi apstākļi tēvzemes mīlestību traucē? Un kādi
Tēvzemes mīlestība nav saprotama bez pareiza Aatēvzemes jautājumā. Tēvzemes jēdzienu, šķiet, var tulkot šaurāk un plašāk. Tēvzeme šaurākā sajēgumā ir tautas tēvu tēvu un sentēvu dzimtā zeme kopš viņu nomešanās tagadējā pastāvīgajā dzīves vietā. Acīm redzot, tēvzeme vispirms ir zeme, kur dzīvojuši tēvi un turpina dzīvot to pēcteči. Šāds tēvzemes jēdziena uztvērums tomēr nav pietiekami izsmeļošs. Iztulkojot tēvzemi tikai kā tautas dzimto zemi, nav ievērots tēvzemes gars un visā pilnībā tā ideja, kas tēvzemes būtībā slēpjas. Tamdēļ nebrīnīsimies, ka mūsu Prezidents Kārlis Ulmanis tēvzemi tulko plašāk un saka: «Tēvija un tēvzeme ir tēvutēvu kapu kopiņas, tēvija un tēvzemes ir ģimene, dzimta, māja un darba vieta, pagasts, draudze un kopā visa valsts; tēvija un tēvzeme ir mātes nerimstošā mīlestība, kuras rūpes sasniedz katru savu dēlu; tēvija un tēvzeme ir tēva siltā sirds un tulznainās ^okas; tēvija un tēvzeme mums visiem ir ar šā.m* rokām uz kara drupām no jauna uzceltā mūsu valsts I atvija.» (No runas Krotes Kronvalda Ata pamatskolas izlaiduma aktā š. g. 29. maijā.) Zīmīgi arī Ata Kronvalda vārdi: «Viss tas zemes plašums, kuru jau mūsu tēvu sviedri un asinis apslacinājuši, pirms vēlāki laiki to saskaldi ja sīkās daļās, ir mūsu tēvzeme.» (Kop. r. 2. sēj. 5. lapp.).
Tēvzeme jeb tēvija tādā izpratnē, kāda par to mums ir tagad, mūsu tautas dzīves sākumos, protams, nepastāvēja. Sākumā tēvzeme nebija nekas vairāk kā no tēviem dēlu mantotā zeme. Tā bija zemnieku tēvu zeme, kas viņiem bija mīla un par ko viņi cīnijās. Tēvzemi tādā nozīmē, kādu to saprotam tagad, kā pirmie iztulkoja un pauda tautiskās atmodas laikmeta censoņi: Ruģēns, Cimze, Valdemārs, Barons, Alunans, Kronvalds.
Iztulkojot tēvzemes jēdzienu plašāk, uzmanības centrā izvirzās tauta, tās locekļu savstarpējā vienība un dzimtā zeme. Pats svarīgākais šai sakarībā, protams, ir tauta, un mūsu uzdevums mēģināt izsekot, kas tie ir par apstākļiem, kas tautas locekļus saista un kaldina vienībā, un agri vai vēlu tautai dod iespēju saprast savu vēsturisko uzdevumu un par to nenogurstoši cīnīties.
Sāks:  m ar asinsradniecību. Asinsradniecība ir tautas locekļu vienības bioloģiskā saite. Tai stipri pirmatnīga nozīme. Lai par tautas locekļu asinsradniecību pārliecinātos, jāraugas tautas pirm- šūniņā — ģimenē. Ja arī ne katrreiz ģimeni nodibina tuvas radniecības vīrietis un sieviete, šī radniecība bez izņēmuma ir starp vecākiem un bērniem, un bērniem savā starpā. Ja ņemam vairāku ģimeņu kopību — dzimtu jeb ģinti, aina tā pati, kaut arī šai kopībā nereti ienāk svešāks tās pašas tautas loceklis vai arī (kas jau gadas pavisam reti) pilnīgi svešs citas tautas individs. Tas pats sākams par vairāku un daudzu ģinšu, vēsturisko secību — cilti, kur tiešā asinsradniecības saite nepārtrūkst, kamēr vien cilts locekļi dzīvo. Cilšu kopība un saistība vēsturiskajā secībā ir tauta, kā locekļos neap- šaubami rīt vienas un tās pašas asinis. Tiklīdz tautas locekļi sāk apzināties šo savu kopējo izcelšanos un vēsturisko uzdevumu, tauta nonāk tautiskās apziņas, tautiskuma jeb nācijās (no lat. nasci — dzimis, radies) stāvoklī. Tā tad tautu var uzlūkot ka paplašinātu ģimeni. Un patiešām: vai latvieši nav viens otram tieši vai netieši radinieki. Vai mūsos nerit vienas un tās pašas asinis? Jā tā domājam un jautājam, sirdī paliek siltāk un tūliņ draudzībā gribas ikvienam savam tautietim sniegt roku. Tepat tomēr mostas arī jautājums, kādēļ bieži vien vienas un tās pašas tautas locekļi nesatiek, un kas tie ir par .apstākļiem, kas tautiešiem dažkārt neļauj sakust vienībā, kaut gan viņos rit tās pašas asinis. Atstājot šā jautājuma atbildi pāris mirkļus vēlāk, teiksim, ka asinsradniecība ir patiešām svarīga saite tautas locekļu vienībai, pie tam tā ir reala, dabiska, un to nava nekāda vajadzība izdomāt. Kas ir saklausījis kopējo «asiņu balsi», tas tai arī paklausa. Tiesa, ka līdz šam stāvoklim ir jāizaug. Bet pati «asiņu balss» savukārt ir tā, kas palīdz atjēgties. Jo vai tad vienas un tās pašas tautas dēli viens otru nepazīst? Vai mums latviešiem, nav līdzīgs augums, sejas panti un visa ķermeņa konstitūcija? It sevišķi starp svešiem ļaudīm mēs viens otru pazīstam. Un atkal «asiņu balss» ir tā, kas intuitīvi vienam otru atgādina un liek nojaust savstarpējo antropoloģisko radniecību.
Tauta dzīvo un darbojas savā dzimtajā ze- m ē. Zeme ir neatņemama tautas dzīves un vēsturisko gaitu sastāvdaļa. Tauta_bez tēvzemes nevar pastāvēt kā vienota nacija. Ārkārtīgu cīņu laikos tauta dažkārt gan zaudē savu zemi, bet ja tā to atkal atgūst (kā, piem., Beļģija pasaules kara laikā), tas tikai nozīmē, cik karsti viņa to mīl. Zeme ir tautas māte. Zeme un visa daba, ap to ir tautas uzturētāja un dzīvības devēja. Lūk, kamdēļ tautas dzimtā zeme un visa daba ap to ikvienam viņas dēlam un meitai ir mīļāka un tuvāka par ārzemēm. Ir gadijumi, kur dzimtene nav tas pats, kas tēvija jeb tēvzeme. Tā, piem., Baltijas vācieši par savu īsto tēvzemi (Vaterland) uzlūko Vāciju, bet Baltiju tikai par dzimteni (Heimat). To viņi pasvītro arī tagad, izceļodami uz Vāciju (Sal. Alfrēda Rozenberga izteicienu «Rig. Rundschau» š. g. 21. oktobra n-rā: «Die Balten verlieren eine Heimat, aber gevinnen ihr Vaterland»), Mums, latviešiem, mūsu dzimtene ir arī mūsu tēvzeme. Dažkārt ir tā, ka citas zemes ārēji daudz skaistākas un bagātākas, bet dzimto zemi tās nespēj atvietot. Dzimtenes lauki, lejas, meži, kalni, upes, ezeri liekas būt jaukāki, dzimtenes saule un debesis mīļākas. Vai tā nav brīnišķīga parādība? Pieķeršanās savai zemei dažkārt ir pat spēcīgāka nekā savai ģimenei. Dzimtenes daba liekas būt svētuma pilna. Ir kaut kas neizsakams, kas ikvienu tautieti saista pie tās. Tā ir tēvzemes mīlestība, kas vēl stiprāka par mātes mīlestību pret savu bērnu. Latvieši mīl ceļot, ir izbraukuši visas jūras un izstaigājuši1  visas zemes. Bet lai kādi apstākļi ir bijuši, nomirt latvietis arvien ir vēlējies savā zemē, savā dzimtajā stūrītī. Izcila nozīme tēvzemes mīlestībā ir bērnības atmiņām rarrriēl saprotams, ka tiem tautiešiem, kas dzimuši urr . pavadijuši svešā zemē, tēvzemes mīlestība ne - ren- mēr tik karsta. Šī parādība izskaidrojama ar :■:■. dzimtenes daba radniecīga bērna dabīgu iram. ur. ;a bērna dzimtene ir viņa tēvzeme, dabīgā pieķeršanās tai nesalīdzināmi lielāka, nekā ja dzimtene ir sveša zeme. Neaizmirsīsim, ka latvietis savu tēvzemi (kaut arī dziesmas tekstā tas attiecas tikai uz Kurzemi) sauc par «dievzemīti», kas vēl vairāk apliecina tās svarīgumu un nozīmīgumu viņa dzīvē. Latviešu zeme — Latvija — ir Dieva svētīta zeme. Mūsu tauta to tā izpratusi, kopš viņa saistījusi savu likteni ar to. Latvietis un latvieša zeme ir nesaraujamā saistībā.
Blakus asinsradniecībai kā tautas locekļu bioloģiskai saitei un dzimtajai zemei kā ķermeniskajam pamatam, uz kā norisinās tautas dzīve, ir virkne tīri garīgu saišu, no kurām vispirms minēsim valodu.
Valoda ir viens no visbrīnišķīgākajiem dvēseles izpauduma veidiem. Valoda ir domu un pārdzīvojumu izteiksme ar runas skaņu palīdzību. Vispilnīgāk cilvēks spēj izteikt sevi valodā. Tā nav tikai cilvēku saprašanās līdzeklis, bet arī visdziļāko domu un smalkāko pārdzīvojumu izpausmes veids. Tomēr sacītais liecina par valodas, ja tā varētu teikt, pār- tautisko nozīmi. Bet kāda ir valodas tautiskā vērtība? Valoda ir tautas locekļu vienotāja. Valoda ir pazīme, pēc kā spriežam par cilvēka piederību pie zināmās tautas. Valodas izkoptība ir cilvēka tautiskuma un pat inteliģences pazīme. Ja kādai tautai ilgāku laiku liegts sarunāties savā, t. i., mātes valodā, tas var būt smags traucējums viņas kulturālā jā un nacionalajā attīstībā. Nav mazums gadijumu, kur cilvēki — vai nu būdami piespiesti vai labprātīgi gribēdami — runā svešu valodu, un ar to pašu arī aizmirst savu tautību. Tas, protams, smags noziegums pret savu tautu, un šādu piemēru netrūkst nevienā kulturas tautā. Valodā izteicas nevien cilvēka domas, bet arī viņa sirds. Dažkārt ir arī tā, ka mute runā vienus vārdus, bet valodas nokrāsa jeb tembrs liecina otru. Tad pēc valodas nokrāsas vis- labāki var spriest par cilvēka noskaņu. Vārdos mēs spējam sevi viltot, bet valodas noskaņā tāpat kā arī sejas izteiksmē — nekad. Un ja mēģitoam to darīt, otrs to nojauš. Sīs valodas noskaidrojums tiešām apbrīnojams. Tamdēļ vienīgi mātes valodā iespējams izteikties vislabāk. Svešvalodā šī iespējamība daudz mazāka, bet starptautiskajās valodās (esperanto, ido, volapūks u. c.) — gandrīz nekādas. Savu garu īsti var izteikt vienīgi mātes valodā. Mātes valoda ir vissmalkākais dvēseles un gara instruments. Vai tā būtu runas vai rakstu valoda, — vienīgi tikai savu tēvu un sentēvu valodā iespējams vislabāki paust savu dzejnieku ilgas, filozofu idejas, zinātnieku atziņas un tautas pārdzīvojumus. Valodas kuplināšana ir gara spodrināšana, bet valodas kropļošana ir gara kropļošana. Valodā uzglabājas tautas garamantas un pāriet kā neatsverams īpašums no paaudzes paaudzē. Savā mātes valodā tās pašas tautas locekļi vislabāki saprotas, kauču gan viņi dažkārt bijuši šķirti gadudesmitus. Nav daudz iepriecinājumu, kas cilvēkam, spēj sagādāt tik brīnišķīgus mirkļus kā pēc ilgāku laika savas mātes valodas skaņu izdzirdēšana svešā zemē starp svešiem ļaudīm, un negaidīta iespējamība sarunāties ar savu tautieti. Šis mirklis dod tādu pat spirdzinājumu garam kā izslāpušam pāris malku ūdens. Valoda ir tautas dvēseles dārgumu glabātāja, izjūtu un domu labākais izteiksmes līdzeklis un tās locekļu vienotāja. Tautiski centieni ir arī valodiski centieni. Pravietiski dzejnieki, valsts vīri un domātāji ne ar ko citu tā neaizrauj savus tautiešus zināmās pārliecības un idejas virzienā kā ar valodu tiklab rakstu, bet jo sevišķi runas veidā. No sirds teikti vārdi vēl tiešāk un vairāk runā .uz sirdīm, nekā muziķa. Lūk, kamdēļ Atis Kronvalds, pats būdams aizrautīgs un dedzīgs runātājs, par valodu zīmīgi izsakas, ka . . . «avots, bez kura tēvuzemes mīlestība nekad nevar uzplaukt, ir tēvu valodas cienīšana un kopšana . . . Tēvu valoda ir kā kāds noslēpts Dieva avots, no kura katras tautas garīgā vienošanās izverd, un tautas un tēvuzemes mīlestība vienādi no jauna piedzimst». (Kop. rakstu 2. sēj. 8. un 9. lapp.)
Daudz spēka savai garīgajai dzīvībai un vienībai tauta gūst no saviem ticējumiem, mitoloģijas un reliģijas. Tiesa gan, ka no zinātnes viedokļa ticējumi bieži vien ir māņi, bet nav jāaizmirst, ka pati zinātne no ticējumiem radusies. Lai ņemam kaut tikai «tautas medicīnu»: vai var apšaubīt gadusiimteņos ilgajos tautas vērojumso gūtās atziņas, par dažādu augu un dabas spēku dziedinātāju iespaidu? Vai zinātniskā medicīna no «tautas medicīnas» nav radusies? Tāpat tas ir ar vienu otru citu zinātni. Vai. zinātniskie atmosfēras pēti jumi nedibinās tautas pieredzē ilgajos laika maiņu vērojumos? Un vai dažkārt vienkārša lauku cilvēka laika pareģojums, kas pamatojas dažādu pārmaiņu vērojumos stādos, dzīvniekos un visā dabā, nereti neizrādās pareizāks par meteoroloģisko biroju ziņojumiem? Saprotams, viens otrs ticējums nav vairāk kā māņticība, bet ne- vajaga aizmirst, ka tēvu tēvi un sentēvi šai ticībā ir dzīvojuši un savus uzdevumus veikuši. Viņu, ja tā varētu teikt, preloģiskā domāšana bijusi pamats nākamai. loģiskai domāšanai un zinātniskajām atziņām. Tas pats sakams par tautas mitoloģiju: tā ir reliģijas pirmsakne. Mitoloģija ir dabas lietu, parādību un spēku personifikācijā pēc līdzības ar cilvēku un pārdabisku spēku vērošana dabas dzīvajās un nedzīvajās lietās, Tāds ir pirmatnējais skats pārjuteklisko lietu pasaulē. Šai pārliecībā vēlāk sakni rod reliģija, kas nava nekas cits kā ticība vienam Dievam, savienota ar tieksmi un ilgām pēc svētas dzīves. Ikkatras tautas mitoloģija ir īpatnēja, un -arī reliģija ne- apšaubami ir ar nacionalu sakni. Kristus reliģija savā nozīmīgumā ir gan pārnacionala, bet ikvienas tautas loceklis viņā iekļaujas ar savām nacionalajām īpatnībām, izjūtām un domām. Citādi tas arī pavisam nevar būt, jo savas nacionalās savdabības ne- -.-iens nevar sevī izdzēst un to darīt nav arī nekāda vajadzība. Tamdēļ dievkalpojuma kults ikvienā kuiturtautā vairāk vai mazāk īpatnējs, un nekas cits kā tautu individuālais savdabīgums šo dažādību noteic. Dievs ir viens, bet katra tauta to pielūdz citādi. Apercepcijas likumība šeit ir spēkā tāpat kā citur. Dievs pats par sevi visiem vienāds, bet ja ti tautas dažādi uztver un pielūdz, izskaidrojums fkļfjarr.; tautu ņsicholoģijā un individuālajā dažādi: ā. Tā iznāk, ka reliģija ir tautas svētums. Cik stipra tauta savā reliģiskajā apziņā, tik stipra viņa arī kā tauta savā vienībā. Viens no mūsu, latviešu balstiem ir mūsu reliģija; un cik stipri būsim savā reliģiskajā apziņā, tik droši un pašaizliedzīgi savu vēsturisko uzdevumu pildīšanā. Savi tēvi, tēvu tēvi un sentēvi nav viss jāzaimo par to, un nav jāsmejas par viņiem, ka viņi, bija ticējumu un mitiloģijas varā, kas no tagadējā cilvēka viedokļa varbūt izliekas lētticība un naivitate, bet gan jācienī un jāapbrīno, ka viņi šai tautas reliģijās guva milzīgus garaspē- kus grūtumu pārvarēšanai. Mūsu tautas senču spēks guva saknes savas tautas mitiloģijā un reliģijā.
Tas pats sakams par parašām un tradīcijā m. Abi šie jēdzieni gandrīz nozīmē vienu un to pašu, proti, zināmās rīcības atkārtošanu ik pēc noteikta laika, paužot šo rīcību vai nu nopietnos vai priecīgos pārdzīvojumos. Piemēram, bēru parašas vienmēr ietvertas nopietnībā, turpretim kāzu un kristību — priecīgā un jautrā noskaņā. Tradicijas jēdziens izteic to pašu parašu, varbūt tikai mazliet spilgtāka nozīmē: tradīcija ir stipri iesakņojusies paraša. Lai minam tik tautas svētku tradicijas un to nozīmi, it īpaši pagātnē. Vai mūsu senčiem līgo svētki un to svinēšana nebija ar dziļu tautisku nozīmi? Gadskārtas brīdī, kad saule visaugstāki gaisā un viskar- stāki silda, kad daba savā visspilgtākajā un sulīgākajā zaļumā, tautas dēli un meitas no dzimtenes malu malām saplūst kopā un neliekuļotā jautrībā skandina jaukās līgo dziesmas. Tā ir, Jāņu jeb zāļu vakara tradicija, kam nav tikai tautiska, bet arī mitoloģiska un reliģiska nozīme. Šādas un līdzīgas parašas vieno novadus un visu tautu. Pulcējoties kopā, tautas locekļi dziļi izjūt un pārdzīvo savas kopējās intereses. Tas ir neizsmeļams nacionalā spēka avots, tikai — protams — ja to pati tauta arvien no jauna padziļina. Ja parašas un tradicijas nepiekopj, tās aizmirstas, iznīkst un izzūd. Tamdēļ nepareizi spriež tie, kas domā, ka mūsu laiku cilvēkam parašas un tradicijas liekas. Ir arī ļaudis, kas domā, ka parašu un tradiciju aizstāvji un cinītāji velti gribot uzcelt pagātni, un to, kas piederot pagātnei, tiecoties padarīt par tagadnes saturu. Šāds iebildums nevietā. Tiesa, ka pagātni nevar atgriezt, bet tāpat patiesība, ka bez pagātnes parašām un tradicijām tagadnei trūkst garīgās dzīvības veldzes. Tagadne un dzīve nākotnei stipra vienīgi tad, ja tai dziļas un veselīgas saknes pagātnē. Nekas svētīgs nevar rasties bez atskata pagātnē. Cilvēkam, kas netur svētas tēvu tēvu ierašas, nav saišu ar pagātni. Intereses vietā viņai stājas vienaldzība, bet kur iezogas vienaldzība, tur iestājas pamirums. Lūk, kamdēļ viens no tautas stipruma un tās locekļu vienības bal- stiens ir savas tautas parašu un tradiciju ievērošana. Mūsu priekšteči nav izkopuši parašas un tradicijas, lai mēs tās atmestu, bet gan lai tās uzturētu, godam atzītu un sargātu.
Ar parašām un tradicijām zināms sakars tikumiem un tiesībām. Tikumi, ko var uzlūkot arī par ētiskās dzīves principiem, ir pats svarīgākais tautas dzīves balsts. Latviešu tautai ir ļoti skaidra svarīgāko tikumu — darba, taisnības, patiesības, saderības, skaistuma, svētuma —• izpratne. Tos apdzied neskaitams daudzums tautas dziesmu, to jēga izlobāmā no mūsu pasakām, teikām, parunām un sakāmvārdiem. Tautas tikumi ir ikviena tautieša vadītāja zvaigzne un dzīves parādību mērauk- la. Nav iemesla domāt, ka teorētiski izvirzītie tikumi būtu uz drošākiem pamatiem kā tautas tikumi. Neviena filozofija, ne zinātne nevar sacensties ar tautas gudrību. Ir aplami domāt, ka principi un normas, ko tauta izstrādājusi gadusimteņiem un tūkstošiem ilgajā mūžā, būtu ar apšaubamu vērtību. Drīzāk var m-aldīties prātnieks sēdēdams pie galda un teoretiski spriezdams, nekā tauta savā ilgajā vēsturiskās attīstības pieredzē. Tamdēļ atgriešanās pie tautas veselīgajiem tikumiem spēj nodrošināt viņas nākotni vairāk, nekā kas cits. Tikumi ir tautas sirds, viņas kodols un serde, un dzīvības maize. Neuzticība tikumiem un atkāpšanās no tiem ir neuzticība sev. Tautas tikumi ir viņas dzīves gudrība: tie noteic, kā dzīvot, izturēties, rīkoties, darboties. Tiesības tikumus papildina un ir vairāk it kā to ārējā puse. Kamēr tikumi vada cilvēku tā personīgajā dzīvē, tikmēr tiesības noteic viņa attiecības ar apkārtējo sabiedrību. It sevišķi šeit pasvītrosim tautas eksistences tiesības. Brīvai dzīvot un pašai noteikt savas gaitas, — tā ir neatņemama un neapstrīdama tautas tiesība. Jo tautas locekļiem skaidrāks skats šai tiesībā, jo spēcīgāka kļūst griba tās aizstāvēšanā. Beztiesisks stāvoklis ir nebrīvības un dažkārt pat verdzības stāvoklis. Ar tautas tiesībām parasti ir tā, kā to sākumā nav, bet tās jāizcīna. Tiesības ne tik daudz piešķirtas kā izcīnītas. Un jo stiprāka tauta savos tikumos, jo neatlaidīgāka viņa savu tiesību izcīnīšanā. Tiesības tautai neviens nedod, bet viņa tās izcīna. Nav šaubu, ka tikumu un tiesību apziņa ir spēcīgākais gara ierocis tautai sa- var patstāvības, neatkarības un brīvības izcīnīšana un pasargāšanā.
Pievēršoties citiem garīgās dzīves novadiem, kam izcila nozīme tautas locekļu vienošanā, jāmin spilgtākie kulturas izpaudumi — māksla, literatūra, filozofija, zinātne. Tautas īpatnības laikam gan visvairāk izteicas un atspoguļojas mākslā un literatūrā. Šī parādība izskaidrojama ar to, ka tiklab māksla kā literatūra ir jaunradītāja garīga darbība un norit subjektivitātes joslā, kurpretim filozofija un visvairāk zinātne tiecas pēc atziņu objektivitātes. Tomēr arī katras tautas filozofijai un zinātnei ir sava pamatīpašība, kas to šķir no citu tautu domāšanas un pētīšanas veida. Ja var runāt par latviešu filozofiju un zinātni, tad vēl vairāk pamata spriest par latvisku literaturu un mākslu. Mūsu literatūrā un mākslā atspoguļojas latviešu tautas dvēsele, mūsu dzīve, centieni, ilgas, veiksmes un neveiksmes. Klausoties mūsu dziesmās un mūzikā, vērojot gleznotāju, tēlnieku un architektu darbus, lasot dzejnieku, un rakstnieku sacerējumus, kur tēlota latviešu dzīve, skaidrāki un tuvāki kļūst mūsu tautas likteņi. Māksla un literatūra apbrīnojami sasilda sirdis. Mākslas un literatūras darbi nav tikai māksliniekiem, bet vēl vairāk tautai. Iespaidi mākslinieciskai radīšanai nāk no tautas un dzimtenes dabas, un sastrādātie mākslas darbi tautā arī atgriežas. Cik literatūrā un mākslā izteikts nacionalais moments, tik attiecīgajos darbos runā tautas īpatnība, un par tik šie darbi ieinteresē arī citas tautas. Lai pieminam tikai lietišķās mākslas izstrādājumus, piem., tautas nacionālos tērpus. Kāda interese par tiem citās tautās! Tas taču ir kas jauns un neredzēts. Tāpat arvien neatslābstoša interese par tautas meldijām, muziķu un tautas dejām. Literatūra un māksla v: .".rtā.-:-:^ panākumus gūst kā nacionala māksla. Ta:: :a: ar: lielāka starptautiska nozīme. Arī filozofija v.r. zinātne pēc savas izcelšanās ir nacionala, bet savā nozīmīgumā (i;t sevišķi zinātne) ir pārnacionala. mā^s.as un literatūras darbi turpretim nekad savu naciona.c nokrāsu nezaudē un arī nevar zaudēt, lai neiedragātu cavu nākotnes īpatnību. Jo kuplāki panākumi šaii kulturas novados, jo tautas gara dzīve bagātāka, un i:ultura dziļāka un vispusīgāka. Jo dziļāk iespiežas šie kulturas produkti tautā, jo bagātāka kļūst tautas dvēsele. Tautas locekļu atsaucība pret savu literaturu, mākslu, filozofiju un zinātni tautu ceļ nevien garīgi un materiali, bet skaidrāk liek iedegties pašapziņas un tautiskās nozīmības kvēlei. Tauta, kas šķīstīta kulturas ugunī, ir aicināta un svētīta mūžībai.
Tā izsekojot tautas garīgajiem centieniem nonākam pie vēstures. Tautas vēsture ir viņas dzīves gaita. Viss, kas atklāti norisinājies tautas dzīves arēnā, izteicas viņas vēsturē. Vēsture ir tautas likteņa raksti. Tamdēļ nebrīnīsimies, ka ievērojami tautas darbinieki savu tautu allaž aicinājuši labi pazīt savu vēsturi. Lūk, ko saka Atis K r o n- v a 1 d s: «Pie šī darba, proti, pie tēvzemes mīlestības dēstīšanas ar vēstures mācībām, vajaga stipri ķerties gan tēviem un mātēm, kam bērni audzinami, gan skolotājiem, mācītājiem un rakstītājiem . . . Tik tas, kas savu tēvuzemi pazīst, var to patiesi mīlēt.» (Kop. r. 2. sēj., 5. un 8. lapp.). Vai to pašu vēl rak- sturīgāk neizteic Prezidenta Kārļa Ui- m a ņ a norādijums: «Vēsturei vajaga no šīs zemes izaugt, vajaga ar šo zemi saistīties, saistīties ar to tautu, kura uz šīs zemes dzīvo un kura ar to patiesi tūkstoš saitēm sieta.» (No runas vēstures skolotāju kursos, 1934. g. 13. aug. Sab. rakstu un runu 2. sēj., 236. lapp.) Ikvienai tautai faktiski ir sava vēsture, bet vai tā ir uzrakstīta un tautas locekļu apzināta, tas cits jautājums. Vienīgi tad, kad tautas locekļi apziņas savu kopējo izcelšanos un savas kopējās gaitas, un kad šo gaitu atcere kļūst par sirdslietu, viņi nonāk vienībā. Vēsturei šai ziņā liela audzinātāja nozīme. Savas tautas vēstures pazīšana blakām dzimtenes pazīšanai — vissvarīgākais ikviena tautieša uzdevums. Kādēļ? Pavisam vienkārši: no tā, kas un kā bijis, var mācīties, kam un kā jābūt. Nākotnes celšana iespējama vienīgi uz drošiem pagātnes un tagadnes pamatiem, un šie pamati ir vēstures liecības un ziņas. Ja jautātu, kas tie ir par sevišķiem apstākļiem, kas vēstures lappusēs liek sevi jo īpaši atcerēties, tad vispirms būtu jāmin cīņas un kaujas savas brīvības iegūšanā. Spraigo cīņu mirkļi visvairāk paliek atmiņā tiklab esošiem kā bijušiem karavīriem un viņu pēctečiem. Cīņu un kauju laukos slēgtā draudzība ir visstiprākā kopība, kas parasti nekad neizjūk. Kara biedri ir uzticamākie draugi. Tā ir dzīvības un nāves draudzība, uzticība dzīvībā un nāvē. Tautas vēsturē brīvības cīņu laikmeti tiklab līdzgaitniekus kā lasītājus un klausītājus visvairāk nodarbina un aizrauj. Sevišķi tas sakams par jaunatni, kas saskaņā ar savu atsaucīgo dabu šiem laikmetiem savās domās un izjūtās dzīvo visvairāk līdz.
Ar cīņām saistas grūtumi, kam dažkart seko uzvaras un prieks, bet citreiz atkal zaudējumi, ciešanas un bēdas. Tautas vēsture ir prieka un asaru, panākumu un zaudējumu vēsture. Izsekojot vēsturisko notikumu gaitai uzmanīgās un objektīvās pārdomās var atskārst, kādi faktori veicinājuši uzvaras un kādi apstākļi sagādājuši zaudējumu. Vēstures liecības ir tās, kas to māca. Vēsturiskajā notikumu norisē neapšaubami ir sava likumība, ko gan grūti atklāt, bet tās pašas vēstures studijas šo atklāšanas atslēgu var dot. Tautas vēsture ir viņas «likteņu saistība», un šās saistības izsekojot, rodas skaidrāks skats nākotnē. Tautai vēsture nav nepieciešama pagātnes, bet vēl vairāk nākotnes dēļ. Un jo skaidrāks skats pagātnē, jo drošākas izredzes nākotnē. Tautai, kam slavena pagātne, ir izredzes arī uz slavenu nākotni. Pati tauta ir savas nākotnes cēlēja un viens no celšanas spēkiem ir savas vēstures apzināšanās. Kas pazīst savas tautas vēsturi, tas to arī iemīl un, to iemīlēdams, viņš ceļ tautas nākotni. .
Sāda apziņa jau ir sava nacionala goda apziņa. Godu noteic pašvērtības, savu tiesību un pienākumu princips. Ikvienam apzinīgam tautietim ir sava nacionalā goda apziņa. Gods ir pašlepnums. Jo spilgtāka savas pašvērtības apziņa, jo drošāks pašlepnums un gods. Goda apziņa un pašlepnuma izjūta ir tā, kas neļauj zemoties. Jo skaidrāka tautas locekļiem sava goda apziņa, jo noteiktāk viņi stāv par savu brīvību. Gods neļauj savas intereses upurēt. Labāk zaudēt dzīvību nekā brīvību, — tā ieteic goda un pašlepnuma apziņa. Gods pieļauj gan zināmu augstsirdību un piekāpšanos līdz noteiktai robežai, tikai nezaudējot pašcieņu. Iekams tauta nezaudē savu pašcieņu, tā nezaudē arī godu, bet, iekams gods saglabāts, nav jābaidas par savu eksistenci. Kas pats sevi necienī, tam nav sava goda apziņas, un to arī otrs necienī. Tā tas atsevišķos ļaudīs un arī tautās. Tautai pašpaļāvības par tik, par cik savu iespējamību, varēšanas un goda apziņas. Goda apziņa ir arī tā, kas liedz apstāties pie sasniegtā, bet rosina arvien jaunā aktivitatē un darbībā. Goda izjūta liek saslēgties vienībā. Visu savu spēku izvēršana un cīņa par savām tiesībām ir tautas goda lieta, un kamēr vien viņai ir pašlepnuma dzikstele, tauta nebeidz mainīties uz augšu.
Visi tikko apcerētie apstākļi, sākot ar tautas locekļu asinsradniecību un dzimto zemi, un beidzot ar vēsturi un godu, ir tie spēcīgie faktori, kas savā kopībā izteic tēvzemi, pareizāki sakot, tēvzemes ideju. Tēvzeme kā ideja nav vairs tikai dotība, bet uzdevums, pie kā pildīšanas nemitīgi jāstrādā. Ja tēvzeme būtu tikai dotība, tad, reiz sasniegta, tā neprasītu vairs nekādu pūliņu. Īstenībā izrādās pavisam otrādi, un proti, tēvzeme visos savos elementos arvien par jaunu jāizcīna. Tiklīdz tautas locekļos šai pastāvīgajā cīnīšanā rodas atslābums, tēvzeme arī kā dotība draud izslīdēt no tautas rokām. Lai tas nenotiktu, par tēvzemi katru mirkli nevien jācīnās, bet tā arī karsti jāmīl.. Tikai par to, kas — Īli un tuvs. var nenogurstoši cīnīties.
Tēvzerr.es mīlestība ir dziļākā, karstākā un stip- :L-iЈ ne visām mīlestībām. Tā pārspēj pat mātes ■■ļfitību pret savu bērnu, jo nav jāaizmirst, ka fēvzerr-e (kopā ar dzimto zemi un kulturu, kas uz tās mīt un veidojas) ir tautas māte. Arī tēvzemes mīlestība nav dotība, bet uzdevums, tā tad ideja. Tēvzemes mīlestības ideja prasa nevien pieķeršanos tēvzemei, bet arī ziedošanos savos centienos par tās gaišāku nākotni. Tēvzemei nekas cits nav par dārgu, jo viņa pati ir tas visdārgākais. Vite- nīgi tas, kas pastāvīgi deg tēvzemes mīlestībā, ir īsts patriots, un viņa kalpošana tēvzemei nepazīst robežu. Tēvzemes mīlestības gara apdvestais nav vairs tikai) laicīgs cīnītājs, bet jau mūžības piepildītājs zemes virsū.
Kādus posmus tauta izstaigā, iekams nonāk tēvzemes idejas apziņā un mīlestībā? Varam — it sevišķi zīmējoties uz mūsu, latviešu, tautu — izšķirt piecus laikmetus.
Klej ošanas laikmetā tautai vēl nav pastāvīgas dzīves vietas. Galvenā nodarbošanās medniecība un lopkopība. Te vēl neparādas tautiskā pašapziņa.
Nomešanās laikmets raksturīgs ar pastāvīgas dzīves vietas atrašanu un apstāšanos tanī, lai nekad to nemainītu. Šai brīdī par tautas galveno nodarbošanos kļūst zemkopība. Līdz ar nomešanos pastāvīgajā dzīves vietā, kas kļūst par īsto tēvzemi un dzimteni, mostas arī garīgā dzīve, un šai brīdī meklējami tautas kulturas sākumi. Latviešu senči savā tagadējā dzīves vietā nonākuši jau pāris gadu- simteņus pirms Kr.
Tautiskās pašapziņas sākumi mūsu tēvu tēvos un sentēvos meklējami jau ap 8. g. s. pēc Kr., kad ļoti ilgu laiku, sakarā ar svešu varu ienākšanu un mūsu senču apspiešanu, apslāpēti, tomēr nekad nav pilnīgi miruši, līdz pag. g. s. vidū ļoti spēcīgi izlauzās uz āru tautiskās apziņas atmodas laikmetā. Alunāns, Auseklis, Kronvalds, Valdemārs, Pumpurs, Barons ir šā laikmeta spilgtākie paudēji.
Patstāvīgas valsts sākšanās posms 1918. gada' 18. novembrī. Iespējamību nodibināt savu valsti mūsu Prezidents visai raksturīgi uzlūko par «tautas pilngadības zīmi», kas «liecina, ka sajūta par kopējām saitēm ir palikusi jau tik stipra, ka viņa noved pie nojaustas un vēlāk arī apzinātas gribas uzturēt, nod.ošināt, aizsargāt tautas kopsajūtu, padarot to mūžīgu.» (Sab. r. un runas, 2. sēj. 215. lapp.).
Tautas vienotības un latviskas Latvijas laikmets, sākot ar 1934. g. 15. maiju. Acīm redzot, mūsu valsts patstāvība vien vēl nenodrošināja tautas vienotību. Kaut gan tūliņ pēc valsts nodibināšanās latvieši lielā vienprātībā cīnijās ar ārējiem ienaidniekiem par savu brīvību un guva vienu uzvaru pēc otras, tomēr, ārējā miera apstākļiem iestājoties, nevarēja savstarpēji satikt, saprasties un vienoties. Tikai tautas Vadonim Kārlim Ulmanim izdevās izbeigt ķildas un latviešus apvienot latviskās Latvijas celšanai, kamdēļ šo pēdējo posmu mūsu tautas un valsts dzīvē var dēvēt par «Ulmaņa laikmetu», kas uzrāda milzīgus panākumus sprausto valsts mērķu sasniegšanā un tautas centienu piepildīšanā, līdzīgi tam, kā senās Grieķijas dzīvē pazīstams «Perikla laikmets».
Šis īsais skats tautas attīstības posmos lieku reizi apliecina pārliecību, ka doma par tēvzemi un tās mīlestība nesākas pēkšņi, bet rodas, veidojas un stiprinās pamazām, tautai nākot arvien skaidrākā
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pašapziņā. Pirmajā savas attīstības un dzīves laikmetā tautai jēdziens par tēvzemi ir neskaidrs, jo tādas īstenībā viņai vēl nav, un tikai nometoties pastāvīgā dzīves vietā šis jēdziens pamazām sāk noskaidroties un rasties arī mīlestība pret savu dzimto vietu, savu tēvzemi. Pieaugot tautas apzinīgumam, pieaug arī tēvzemes mīlestība, līdz nākamajos viņas attīstības posmos tā kļūst par neatņemamu garīgās dzīves saturu, par tautiskā pašlepnuma un goda elementu.
Liktos, ka reiz tauta pamazām nonākusi patstāvīgā valstī un kā organiska nedalama vienība, apzinādamās savu vēsturisko uzdevumu, ceļ un kārto savu dzīvi, nebūtu vairs vietas tēvzemes mīlestības atslābšanai. Un tomēr jāsastopas ar apstākļiem un nāk brīži, kad viens otrs tautietis sava tautiskuma un valstiskuma apziņā kļūst nevarīgs. Kas tie ir par apstākļiem, kas traucē šo apziņu un reizē tēvzemes mīlestības jūtas? Minēsim nezināšanu, savtīgumu, pašpaļāvības trūkumu, vienaldzību un otras valsts traucētāju rīcību.
Nezināšana kā visur, tā arī te ir ļaunuma sakne. Ja cilvēkam nav skaidras jēgas, kas ir tēvzeme un kāda tai vērtība, tad arī mīlestība pret to nerodas. Tamdēļ, kā iepriekš redzējām, jau Kron- valds raksturīgi izsakas, ka lai tēvzemi iemīlētu, tā jāpazīst. Nezinot un nepazīstot savu tautu, necenšoties gūt zināšanas par savu tēvzemi, nevar to iemīlēt. Zināšanu iegūšana apbrīnojami veicina skaidru skatu lietas apstākļos un cilvēku arī pārdzīvojumos dara dziļāku. Tā tad vairoties no nezināšanas stāvokļa ir cerība rosināt un stiprināt tēvzemes mīlestības jūtas.
Pašpaļāvības trūkums tēvzemes mīlestību traucē, sašķobīdams ticību sev. Ja tautietis vairs neuzticas sev, viņš pakļauts visāda veida grāvējām ietekmēm, kas iedarbojas uz viņu no ārienes. Pašpaļāvību var satricināt gan dažādi smagi notikumi, gan baumas un tenkas. It sevišķi tādi notikumi, kur rupja vara- un varmācība nomāc tiesības, taisnību un patiesību, modina bažas un jūtīgākajos pat satricina ticību dzīves vērtībai. Mazinoties pašpaļāvībai, zūd darba prieks, un cilvēks krīt apatijā. Nereti šām stāvoklim vēl pievienojas paļaušanās nepārbaudītām ziņām, no kam iekšējais satraukums vēl vairāk pieņemas, un pašpaļāvība sairst. Sairstot pašpaļāvībai, sāpīgu ievainojumu gūst cīņas gars, bet bez cīņas gara arī tēvzemes mīlestība nevar pastāvēt. Tikai paļāvība uz sevi un ticība spraustajiem mērķiem ikvienam tautas loceklim dod iespēju veikt savus uzdevumus un pienākumus pret tautu.
Par viskaitīgāko tēvzemes mīlestībai tomēr jāuzlūko vienaldzība un nenoteiktība savas valsts un tautas lietās. Nenoteiktais un vienaldzīgais ir daudz kaitīgāks par atklātu ienaidnieku. Atklātu ienaidnieku ārpus savas valsts robežām un dažkārt arī savas valsts iekšienē zinām, bet nenoteiktais, svārstīgais un vienaldzīgais bieži vien sākumā nezināms un nepazīstams. Varbūt vienaldzīgo nereti' pat uzskata par uzticamu un tikai vēlāk var rasties rūgta vilšanās. Vienaldzīgajam nav ne intereses, ne degsmes par savas tautas brīvību un godu. Lai no»- tiek, kas notikdams, kad tikai notikumi neskar viņu. Ir gadijumi, kur vienaldzīgie un svārstīgie maina savu pārliecību atkarībā no apstākļiem, kas vēl vairāk satricina iespējamību uz viņiem paļauties. Nekad nevar iepriekš zināt, kā viņi rīkosies. Vienīgi tad, ja jau ir iepriekšēji piedzīvojumi un pieredze, var daudzmaz spriest par nenoteikto indivīdu izturēšanos. Kur pilsonī ieviešas vienaldzība savas valsts un tautas lietās, tur viņā attiecībā pret savu tautu un valsti briest vislielākais ienaidnieks, un iekams noteikšana viņam, tēvzemes mīlestība nevar rasties, iesakņoties un nostiprināties.
Otras valsts traucētāja rīcība pretēji iepriekš minētiem tēvzemes mīlestību grāvējiem faktoriem ir nelabvēlīgs spēks, kas nāk no ārienes. Te jāmin tiklab varas draudi kā maldinātāja aģitacija un propaganda. Ka varas draudi dažkārt tēvzemes mīlestību traucē, tas izskaidrojams ar mazvērtības apziņas un baiļu iestāšanos. Ja stiprāka valsts blakām vājākajai draud un žvadzina ieročus, ar to tā pēdējai tiecas iedzīt bailes un maznozīmības apziņu. Tas bieži vien izdodas. Mazākajā valstī rodas ļaudis, kas nedomā vairs par cīņas iespēju, bet vienīgi par padošanos. Mazliet citādi ar aģitaciju un propagandu. Sis cīņas veids var izpausties nevien draudos, bet —- kas tas zīmīgākais — pretinieka labvēlības paušanā. Šāda rīcība mazākās valsts pilsoņos modina ieskatu par lielākā kaimiņa labajiem nodomiem, no kam savukārt rodas tieksme nerūpēties par savu drošību un lētticīga paļaušanās uz kaimiņu. Pēdējais tikai to i gaida, un izdevīgā gadijumā bez lielākiem upuriem savu mazāko kaimiņu pieveic. Taisni šāda veida propaganda ir bīstama mazākajam, bet, protams, labvēlīga lielākajam. Ikviens cīņas paņēimens, kas mazina aktivitati uzmanībā sev un savu spēku stiprināšanai ir ļoti bīstams, kaut gan nereti sākumā tāds pavisam neliekas: tas pamazām liek novērst rūpes pašam par savu tautu un reizē ar to neuzkrītoši, bet neatlaidīgi ārda tēvzemes mīlestību. Vienīgi tur ir īsta mīlestība pret savu tēvzemi, kur ir rūpes par to; kur zūd rūpes, zūd arī mīlestība. Tagadējais laikmets ir tāds, ka reti kādai lielvalsts politikai var ticēt. Katrs solijums jāuzņem vērtējoši, rezervēti, kritiski un nav jābeidz savu spēku celšana.
Salīdzinot visus šos apstākļus, kas grauj tēvzemes mīlestību, jāatzīst, ka pēdējais vārds tomēr atkarājas no pašiem tautas locekļiem'. Ja ir vainas un traucētāji apstākļi, vispirms jāpārliecinās, vai to dīgļi nav pašā tautā. Un parasti tas tā arī izrādās. Nav iemesla vainot citus, iekams nav pārbaudīts, vai nebūšanas neslēpjas pašos. Tēvzemes mīlestību tautai no ārienes neviens nevar nest, tā pašai tauta: jārada un jāaudzina sevī. Un tagad pievērsīsim uzmanību jautājumam, kā tēvzemes mīlestība audzi- nama un Uzturama.
Vispirms lai minam pārliecības modināšanu par savas tautas vēsturisko un mūžīgo uzdevumu, Ja iepriekš pār- liecinājiāmies, ka nezināšana traucē tēvzemes mīlestībai rasties un veidoties, tad te jāpasvītro, ka zināšanas šo mīlestību modina un uztur. Kāda tēvzemes mīlestība var būt cilvēkam, kas neko tuvāk, dziļāk un skaidrāk par savu tēvzemi nezina? Vai var mīlēt to, ko nepazīst? Protams, ka nezināšanā un neskaidrībā nevar dzimt nekāda mīlestība. Vislielais ja te var runāt par pierašanu savai dzimtajai zemei, bet nekādā ziņā par mīlestību. Tik tad, kad paplašinas un padziļinas zināšanu apvārkšņi, rodas dziļāka jēga par visu, kas ir tēvzemes jēdzienā ietverts, un līdz ar to dīgst arī mīlestības asni. Lūk, kamdēļ vairāk vai mazāk skaidra jēga par visiem tiem apstākļiem, kas noteic un veido tautu un tās nacionalo vienību, un par ko sākumā runājām, guļ arī tēvzemes mīlestības pamatā. Kad tautas loceklis ar savas domāšanas un saprašanas palīdzību iedziļinās visās parādībās, kas savā kopumā izteic tēvzemi; kad viņš cenšas noskaidrot un izdibināt, kāda jēga, nozīme un vērtība viņa personīgajai dzīvei visā viņa tautas kopībā, un pietiekami skaidri sajēdz visas savas tautas vēsturisko un reizē mūžīgo sūtību, viņā ar katru mirkli tēvzemes mīlestība pieņemas. Tēvzemes mīlestība sastādas un izveidojas no daudziem un dažādiem elementiem, un, protams, zināšanu un jēgas iegūšana par tiem šo mīlestību rosina, vairo un uztur. Piem., pietiek vienīgi iedomāties Indrānu tēva pieķeršanos saviem ošiem Blaumaņa lugā «Indrāni», lai saprastu, cik sāpīgi vecais Indrāns izjūt savu ošu zaudējumu: viņam ir tā, ka līdz ar ošiem viņš būtu zaudējis daļu no savas sirds un dvēseles. Izjūtot dzimtās sētas mājīgumu un dzimtās dabas krāšņumu; iegūstot zināšanas par savas dzimtenes dabu un ļaudīm; cenšoties izprast savu vietu un nozīmi tautā un visas tautas vēsturisko uzdevumu, tēvzemes mīlestībai radīts veselīgs pamats, un tautieša apziņā tā ieņem paliekamu, stāvokli, pilnu apgarotības un sirdssiltuma. Pakāpeniski iegūstot un nostiprinot pārliecību, ka tu neesi tautā gadi juma dēļ, un arī pati tauta nav tikai lieta starp Metām, bet ka tiklab tev atsevišķi, kā arī visai tavai tautai ir Dieva dots uzdevums un aicinājums, kam jāseko un kas jāpiepilda, dzimst arī tēvzemes mīlestība un kļūst par cilvēka garīgās satversmes neatņemamu sastāvdaļu.
Bet vai ar šām zināšanām un pārliecību vien pietiek? Vai zināšanas dažkārt neparādas par tukšu frāzi? Tas patiešām bieži notiek, par ko starp citu liecinājumu dod fakti, ka nereti taisni skoloti ļaudis pagriež savai tautai muguru, kļūdami tai neuzticīgi. Dažkārt izrādās, ka tiem, kam galva liekas būt pietiekoši skaidra, sirds nav ar vajadzīgo siltumu. Lai no šāda stāvokļa izsargātos, nepieciešama atteikšanās, ziedošanās, pašaizliedzības spēja, kas izteicas nacionalajā ideālismā. Tiesa, ka viens no tēvzemes mīlestības pamatiem ir asinsradniecība, tā teikt, «asinsbalss», par ko runājām jau raksta sākumā, bet šī «asinsbalss» ir nozīmīga vienīgi tad, ja tā atrod atbalsi cilvēka garā. Šī atbalss nu nava nekas cits kā gatavība uzupurēties savas tēvzemes labā. Tā tad zināšanas par savu tēvzemi un savas tautas vēsturiskā uzdevuma apziņa jāpapildina ar tēvzemes mīlestības sirdsdedzi. Par tēvzemes mīlestību nevien jādomā un tā jāpadara par savu pārliecību, bet tā jāizjūt un tanī jādzīvo. Lai saprastu šās prasības nozīmi, ņemsim mātes mīlestību pret savu bērnu. Kādēļ māte mīl savu bērnu? Tādēļ, ka bērns ir daļa no viņas pašas un viņas nākotnes cerība. Tā drīzāk nav tikdaudz teoretiska zināšana kā :r_;::nktiva un dabīga pieķeršanās tam, kas daļa no paša un ir savas dzīvības turpinājums nākamās paaudzēs. Tamdēļ māte tā var uzupurēties sava bērna labā. Tas pats sakams par tautu viņas attiecībās a: ikvienu tās locekli. Katrs tautietis ir savas tautas bērns, kas radies no viņas klēpja, bet, pie- augda-ues. viņš kļūst par tās gādnieku, sargu un aizstāvi. Tauta izauklē ikvienu savu dēlu, bet par to pēdējam sava māte — tauta jāaizstāv. Mīlestība, ko māte veltī savam dēlam, viņai no pēdējā jāsaņem atpakaļ. Un tā ir dēla Tēvzemes mīlestība, kas izteicas spējā un gatavība atteikties, ziedoties, uzupurēties tēvzemes labā. Apziņa, ka bez savas tautas tu neesi nekas, bet vienīgi kopā ar tautu vari kļūt par to, kas vispār spēji būt, liek iedegties naciona- 1ajam idealismam, tanī dzīvot, strādāt un mirt. Uzupurēšanās gatavību tauta prasa nevien nemiera un kara apstākļos, bet arī miera laikā un netraucētas dzīves apstākļos. Tamdēļ nacionalais ideālisms jākultivē vienmēr un visur tautas darba druvā, un tam jākļūst par tautas tikumības un visu labāko centienu kodolu. Nacionalajam idealismam jātop par dzīves vadītāju mērauklu un reizē ieroci cīņai pret patmīlību, savtību, karjerismu un militārismu. Kam tikai personīgās intereses ir tieksmju mērķis, tam savas tautas labums ir blakus lieta, un tas nedeg tēvzemes mīlestībā. Apliecinājumu tam uz katra soļa. Tā, piem., pag. un šāgada septembra- oktobra politisko satraukumu dienas arī mums, latviešiem, deva iespēju pārliecināties, kam tēvzemes mīlestība ir sirdslieta, un kam tā ir tikai vārdu rotaļa. Te brīžiem atklājās tāds egoisms un savtīgu interešu izpaudums, ku gluži dibināti uz āru lauzās jautājums, vai daļa mūsu tautiešu (it sevišķi pilsētā) jelmaz ir izaugusi līdz brīva», tautas līmenim?
Ja jautātu, kāds iemesls savtīgumam un nespējai ziedoties savas tautas labā, tad, šķiet, atbilde var būt tikai viena, proti, zūdīšanās par savu mantu un bailes par savu dzīvību. Tamdēļ -nav ne mazāko šaubu, ka tēvzemes mīlestības modināšanā, stiprināšanā un uzturēšanā nepieciešamība pārvarēt nāves bailes un laicīgo (materialo) mantu uzlūkot nevis par dzīves mērķi, bet vienīgi par līdzekli. Ir tiesa, ka mums ikvienam gribas dzīvot; nenoliegsim arī, ka reti būs tāds, kam nepatiktu dzīves ērtības. Bet vai nav tā, ka lai tauta dzīvotu, atsevišķiem tās locekļiem jāmirst un no materialās labklājības jāat- sakas. Vienīgi tauta savā dzīvībā mūžīga, atsevišķs cilvēks mirstīgs. Tomēr nav jāsastopas tikai ar dabīgo nāvi vien: nāk brīži, kad dzīvība jāliek ķīlā priekšlaicīgi, un viens no tādiem brīžiem ir nostāšanās cīņu laukā par savas tautas brīvību. Še nu nepieciešama nāves baiļu izslēgšana, nemaz nerunājot par materialajām rūpēm. Dzīvība ir gan dārga manta, bet vēl dārgāka brīvība. Brīvības tāpat kā taisnības un patiesības labā dzīvība jāupurē. Ja ar audzināšanas un norūdīšanās palīdzību izdodas zūdīšanās un nāves baiļu jūtas apspiest, nav šaubu, ka tēvzemes mīlestībai iespējams pilnīgāk izveidoties, pie kam šī mīlestība savukārt nebeidz stiprināt drosmi un izturību cīņā par tautas nākotni.
Svētīga nozīme tēvzemes mīlestības modināšanā un uzturēšanā i'r darbam. Ja cilvēkam izdevies ar pašpazīšanās palīdzību atrast sev piemērotu darbu, kur viņš var koncentrēt savus spēkus, darba mīlestība viņā ierosina arī tēvzemes mīlestību. Darbā čaklais tautietis ir arī karsts tēvzemes mīlestībā. Garlaicība un slinkums tēvzemes mīlestībai neļauj raisīties. Darba jēga atbalsta arī dzīves jēgu, bet dzīves jēga nesaraujami saistīta ar kalpošanu savai tautai. Ir aplami domāt, ka cilvēks spētu atrast jēgu savai dzīvei neatkarīgi no strādāšanas savas tautās laba. Tik tad, ja izdodas savu darbu Saistīt ar pienākumiem pret savu tautu, tiklab darba kā dzīves vērtība kļūst skaidrāka un cilvēkā rodas auglīgs pamats savas tautas un tēvzemes mīlestībai. Tas sakams par visiem godīgiem darbiem tiklab garīgajā kā fiziskajā novadā, bet it sevišķi zemkopībā. Čaklais zemes rūķis ir vai viskarstākais savas tēvzemes mīlētājs. Pieķeršanās zemei nav iespējama bez mīlestības pret to. Tamdēļ aicinājums atgriezties pie lauku dzīves un zemes darba ir veselīgs nevien darba spēku organizācijā, bet arī tādu cilvēku vairošanā, kam stiprāka tēvzemes mīlestība. Garīgi un miesīgi veselīgākie karavīri nāk no laukiem, bez tam viņi ir arī uzticamākie un stiprākie savā tēvzemes mīlestībā.
Visbeidzot neaizmirsīsim nacionalo pašlepnumu un godu. kas ne mazāk kā iepriekšējie faktori spēj veicināt tēvzemes mīlestību. Apziņa, ka tu esi latvietis, mudina savu latvietību nevien apliecināt, bet par to arī cīnīties un to vēl arvienu vairāk padziļināt. Tas ir tautiskā goda un pašlepnuma uzdevums. Tā nav modes vai laika prasība, bet svēts, Dieva likts pienākums. Ir dievišķs uzdevuma sargāt savu nacionalo godu un par to cīnīties. Na- cionalais pašlepnums ir arī tas spēks, kas neļauj vienam tautietim pret otru izturēties netaisni, bet gan tam palīdzēt, cik un kā vien tas iespējams. Taisnīga un palīdzīga rīcība veicina vienību, saderību, saprašanos. Nacionalais gods un pašlepnums neļauj lielīties un dižoties, bet klusībā pildīt savu pienāc kumu. Dižošanās ar savu izturēšanos un vārdos, kas dažkārt izpaužas pat uzpūtībā, kā to apliecina taisni pēdējie notikumi, vienai otrai valstij maksājusi ļoti dārgi. Nevajaga aizmirst, ka savu godu un pašlepnumu var paust arī pazemībā un bijībā. Pazemība nenozīmē pazemošanos un bijība bailību. Ja savu lielību nevar apliecināt darbos, tad daudz labāk sargāt savu godu pazemībā. Pazerr.fi„rr. un bijīgajam lielāka iespējamība kļūt varonim, bet lielīgajam — gandrīz nekādas. Izprotot nacicr.al: lepnumu un godu kā klusu, neuzkrītošu, iekšēju, bet to tiesu neatlaidīgu savas vērtības apziņu un nenogurstošu darbošanos tautas druvā, aug un stiprinās tēvzemes mīlestība. Sargājot savas tautas godu un savu pašlepnumu, tēvzemes mīlestība izvēršas ari sevišķā cienīgumā un apsardzībā. Tā tēvzemes mīlestības jūtas spēj ieņemt ne ar ko citu neatvietojamu stāvokli cilvēka apziņā un visā viņa garīgajā pasaulē. Tās nava nekas gatavs, bet ir audzina- mas, stiprināmās, attīstamas. Tēvzemes mīlestība tāpat ir ideja un uzdevums kā pati tēvzeme.
Apsverot tagadējos politiskos notikumus, jāatzīst, ka domāt par tēvzemi un stiprināt tēvzemes mīlestību ir neatliekams pienākums. Mums, latviešiem, ikvienam jāizvērtē sevi, cik stipras ir mūsu tēvzemes mīlestības jūtas, un jāpārdomā kā padarīt tās vēl stiprākas un skaidrākas. Ja grūtumi ir, un varbūt tie nāks vēl lielāki, lai neuzlūkojam tos kā lāstu, bet gan kā pārbaudījumu, kas jāiztur. Lai ikviens izsveram sevi, vai un kāda gatavība mūsos likt sevi ķīlā par savu tēvzemi un valsti Latviju. Lai pārliecināmies, kāds samērs starp mūsu skaļumu vārdos un stiprumu darbos. Lai izvērtējam sevi, vai tēvzemes mīlestība mūsu sirdīs ir stipra diezgan, lai apslāpētu visus kārdinātājus iespaidus, kas mūs vilina nost no pienākumiem pret savu tautu un valsti. Lai sevi nepiemānām! Un atbilde ir skaidra: ja tēvzemes mīlestība mūsos tagad ir tik stipra kā toreiz Latvijas brīvības cīnītājos, tad neviens cits kā paši sevi pasargāsim no visām tālākām varbūtējām grūtībām. Tēvzemes mīlestība lai stiprina mūsu pašpaļāvību, un pašpaļāvībā lai darbojamies, sargādami savu brīvību.
T. G.
Gatavosimies, lai aizvien būtu gatavi
Dažas piezīmes par pašmācību.
Katrs garīgs darbs patērē spēkus. So spēku tērēšanā jābūt saudzīgam. Tas prasa zināmu darba techniku.
Sadrumstalošanās sīkumos parasti var kļūt draudoša. Kas aizraujas ar daudzām nozarēm vienlaicīgi, nevienā no tām nenokļūs pie īsta noslēguma. Darbs bez noteikta plāna un pareizas izvēles nekādus rezultātus nedod. «Laika aizpildīšana ar plānveidīgu nodarbošanos dod iespēju sasniegt lielu, labi pārdomātu mērķi» (Kants). Tas nenozīmē, ka nedēļām ilgi jānodarbojas ap vienu un to pašu tematu. «Nepieciešams» — kā saka Ģēte — «katras dienas dažādas nodarbošanās tā iekravāt, kā piepilda ceļa somu. Katrai lietai jādod savs noteikts laiks un tad varēs atrast laiku daudzām lietām, kurām faktiski bez tādas noteiktas kārtības nebūtu iespējams piegriezt vērību.»
Virsnieka (kā aktivā, tā atvaļinātā) dienas kārtība tomēr ir nosprausta ar dienesta darbu. Dažas stundas nedēļā tomēr iespējams viemēr ietaupīt. Ja tās pašas plānveidīgļi izmanto, tad bez lielām pulem iespejams panākt zināmu nozaru piesavināšanos.
Viszināšana nav virsnieka ideāls. Sevis pār- slodzīšana ar darbiem ir kaitīga. Arī atpūta ir vajadzīga. Tomēr arī tai jābūt plānveidīgai. Kas grib saprātīgi strādāt, tam jārēķinās ar ilgstošu darbu. Šodien izlasītais nedrīkst jau rītdien būt aizmirsts. Tamdēļ jāstrādā ar papīri un zīmuli. Lasīšana gultā nedod ilgstoši paliekamus rezultātus. Tā ir varbūt zināmā mērā atpūta, bet ne darbs. Kāda apcerējuma svarīgāko pamatdomu ņasvītrošana un atzīmēšana, piem., ir vērtīgs izpalīgs reiz jau lasītā atkārtošanai. Grāmatas, kuras ne labprāt lasās divreiz, nav nekāds vērtīgs ieguvums personīgai bibliotēkai. Atmiņas stiprināšana ir svarīga prasība- Laba atmiņa ir -neatsverama dāvana, vāja atmiņa — stiprs kavēklis. Ar enerģiju tomēr šinī ziņā iespējams daudz maz palīdzēt.
īsti vērtīgs darbs ir tāds, kuram pieiet ar zināmu kritiku. Tas tomēr nenozīmē, ka vajaga katru svēšu domu noraidīt, kā teikt, apriori. Ticība au- toritatei un cieņa pret sasniegumiem tieši ir tas, kas vislabāk piestāv virsniekam, sevišķi zīmējoties uz jaunākiem dienesta pakāpēs. Darboties kritikas garā nozīmē vismaz personīgām domām likt līdzdarboties, pārbaudīt vai uzrakstītais un izteiktais patiesi arī uztverts.
Mācēt burtot ir pamatskolas uzdevums. Vērtēt satura nozīmi jau ir nobrieduša cilvēka uzdevums.
Sevišķu ievērību pelna «garīgās barības» izvēle. Arī šeit plāna trūkums ir ļauna parādība. Katram virsniekam ir vecāki un piedzīvojušāiki kolēgas un priekšnieki, kuri labprāt varēs ar savu padomu izpalīdzēt. Arī bibliotēkas un grāmatu tirgotavas var palīdzēt. Priekšlasījumi ir sevišķi labi izpalīgi, ja tie pielaiž iespēju uz vietas uzstādīt jautājumus, noskaidrot šaubas un izteikt savus uzskatus.
Liela nozīme ir ceļojumiem. Tie tomēr labi sagatavojami un, lai tie spētu ietekmēt ierosinoši, nepieciešami zināmi garīgi priekšdarbi. Ceļojumi bez kartēm un labi sagatavotiem pavadoņiem ir, varbūt, izprieca, kas reti sniedz ieguvumus.
Katra garīgā darba gala mērķis ir personīga «radīšana» praktiskā un teorētiskā novadā. Viss jau kādreiz ir ticis izdomāts un, varbūt, arī izteikts. Neviens lai nekaunas no iegaumētā un pārņemtā. Jo katrā galvā veidojas arī veca doma par jaunu, atrod citas attiecības un citu pielietošanu. Galvenais tomēr ir radošā griba, kura no katras jau izteiktas domas mēģina radīt jaunas vērtības. Tam nolūkam vajadzīga fantazija. Tas nenozīmē bezplāna spriedelēšanu, fantastisku traukšanos, kas drīz vien var zaudēt pamatus zem kājām. Fantazija ir personīgu priekšstatu radīšanas dāvana; tā ir spēja iedziļināties noteiktos domu gājienos un tos nodot tālāk. Tieši virsniekam vajadzīga šāda fantazija, kura viņu spiež pārdomāt un par jaunu pārdzīvot un kura viņu padara spējīgu paredzēt uz priekšu un sikatīt savā garā, kādā virzienā iespējama zinama jautājuma attīstības un veidošanas gaita. Tam nav nekāda sakara ar pareģojumiem un pasaulei svešiem sapņo- jumiem. Ja karavīram darbojas fantazija, tad tas nozīmē iespēju risināt lietišķus secinājumus priekš nākotnē vērstā darba.
Dažādu kara mācības iestāžu plāni dod katram virsniekam pieturas punktus viņa militārai tālākiz- glītībai arī pēc apmācības noslēguma šais mācības iestādēs.
Pirmais un galvenais vienmēr ir labi pārzināt oficiālus reglamentus, instrukcijas, noteikumus u. t. t. un pārvaldīt to satura pēc būtības. Pie reglamentu bagātības, kādi tagad sastopami mūsdienu kara mākslas aptveršanai, šī prasība ne vienmēr viegli pildāmā. Tā radies arī liels skaits palīggrāmatu, kuras ietver un paskaidro kara mākslas dažādus jautājumus. Sīs grāmatas nav vērtējamas pārāk zemu, jo tās vienam otram jautājumam, kas interesē speciālistus, pieskaras tuvāk. Virsniekam tomēr nekad nebūs pietiekoši daudz ieteikts iedziļināties iespējami vairāk reglamentos. Tie vienīgie satur vadošus norādi jumus. Reglamentu saturam iānoder kā pamatam virsnieka arodnieciskām zināšanām. Ja tāda rūpīga nodarbošanās ar šiem pa- matiem noved pie svarīgā atšķiršanas iespējas no nesvarīgā, tad ar to daudz kas sasniegts.
Virsnieka aicinājuma piepildījums ir būt par Komandieri karā- Tas ir viņa elements. Neviens ar noteiktību nevar pateikt, kā noslēgsies patreizējais karš, kādās formās tas izpaudīsies un kādas prasības tas uzstādīs. Risināt pārāk noteiktus secinājumus no pēdējā kara, ir šaubīgs pasākums.
Kas tomēr no tā gribētu secināt, ka tāpēc kara un tā vēstures pētīšana ir bez mērķa, tas nokļūtu ļaunos maldos. Lai priekšnoteikumi, zem kuriem nākotnē būs jāpieņem lēmumi un tie jārealizē, būtu vai cik dažādi, pamatprincipi, kurus sniedz kara vēsture, tomēr ir paliekoši. Kara vēstures studijas nozīme ir pamatprincipu pētīšana, uz kuriem bāzēti pieņemtie lēmumi, kā arī spēju attīstība pieņemt analogos stāvokļus savos lēmumos un tos salīdzināt ar vēsturiskiem. «Nodarbošanās ar kara vēsturi norāda, kā tas ir noticis, kā tam vajadzēja notikt un kā tas atkal notiks» (Šlīfens). Kas prot lasīt kara vēstures lapaspuses, tas ne tikai iepazīsies ar kauju izšķiršanas pamatiem, bet mācīsies arī skatīt, kādā veidā militārās vadonības mūžīgie likumi atraduši savu iemiesojumu vai palikuši neievēroti. Tur atrodami apbrīnojami piemēri par kareiviskiem tikumiem, kādi piemituši cīņu vedošām vienībām. Tās ir mūžīgas mācības, kuru noderīgums nemainīsies, kamēr cilvēki vadīs un paklausīs. Kas kara vēsturi pēta, tas iedziļinās cilvēka dvēseles noslēpumos.
Kara vēstures pētīšana, vairāk kā kurš katrs cits garīgs darbs militārās nozarēs, piemērots kritiskas domas attīstībai. Šai ziņā tomēr saskatami zma- mi draudi. Kas kara vēsturi pēta pēc grāmatām, tas uzņem sevī secinājumus par notikušiem faktiem. Viņam darbības priekšnoteikumi tēlojas daudz skaidrāk kā tam, kas bija aicināts šīs vēstures radīšanai. Šī atziņa vedina neizdarīt pārsteidzošus spriedumus. Ja arī agrāko karu vēsture vēl šodien sludina savue mūžīgi nemainīgos principus, tad attālākās pagātnes kari visumā mūsdienu paaudzei jau nav vairs tik pamācoši. Šinī ziņā var ieteikt ierobežoties ar pasaules karu 1914.—18. g. g. Bezgalīgi liels skaits grāmatu par pasaules karu pārpludinājis grāmatu tirgu. Mēģināt norādīt uz kaut kādu no tām būtu netaisnīgi. Visām tām ir zinama vērtība. Laika atstate no, tā teikt, pirmā pasaules kara jau ir tāda, ka tikai nedaudzi no tiem, kuri šo karu pārdzīvoja, vēl atrodas armijā kā karavīru apmācītāji un audzinātāji. Šiem nedaudziem tad nu arī piekrīt lielais uzdevums iegūto 4Vs gadu laikā pieredzi nodot tāiāk. Tomēr šo nedaudzo darbības apjoms ir ierobežots. Tā nu virsnieka, kurš pats nav karu pārdzīvojis, svētākais pienākums paliek iedziļināties šī laikmeta cīnītāju dzīvē un nāvē, viņu cīņās un uzvarās.
Izcilus nozīme virsnieka pašizglītībai piekrīt taktikai resp. vienību vadības mākslai kaujā. Nepieciešamās mākas iegūšanai, līdz ar dienesta praksi, liela vērība piegriežama kaujas un lauka dienesta reglamentu studijām, taktisko vingrinājumu atrisināšanai, kādus sniedz, piem1  ., mūsu «M. A.», kadra vingrinājumiem apvidū un karaspēlēm. Lēmuma pieņemšana un pavēļu atdošana ir divi svarīgākie jautājumi taktiskās sagatavošanās ziņā. Kaujas un lauka dienesta reglamentos izteikts viss tas, kas virsniekam jāņem vērā. Atrisinot taktiskos vingrinājumus, no svara ir domu ritma skaidrība un rūpīgs izpildijums. Izpildītājam vienmēr sev jāuzstāda divi šādi jautājumi: 1) par ko ir runa šinī gadi jumā? (Fošs) un 2) ko es gribu panākt? Kas uz abiem šiem jautājumiem neprot dot noteiktu atbildi, tas sāk «peldēt», t. i. viņš pats nav skaidrībā ko grib. Pavēles pazīstamam 3. pantam (manevra ideja) jādod skaidra atbilde uz abiem šiem jautājumiem. Kas pavēlēs šo pantu neprot izteikt skaidri un noteikti, tas nekad arī nepieredzēs, ka viņa pavēles tiek izpildītas loģiski un rūpīgi. Pie sekmīgas taktiskas darbības tālāk pieder fantazija, t. i. spēja gleznaini iedomāties lēmuma hipotēzēs un šī lēmuma realizēšanas sekas. Kam nav priekšstata par maršējošu kolonu, tās ievadīšanu kaujā u. t. t., kas savu doto pavēļu izpildīšanu pats savā garā nepārdzīvo līdzi, nekad nekļūs par 100% komandieri. Vienīgi nepārtraukta vingrināšanās veido «meistaru». Mācas vienīgi no kļūdām. Jo rupjāka kļūda, jo dziļāk pamācība, kura izteikta sakarā ar šo kļūdu, iespiežas atmiņā.
Tālāk viena no svarīgākām pašmācības nozarēm ir mācība par armiju un karaspēka vienību organizāciju. Organizacija ir viens no taktikas pamatiem. Piem., ir liela starpība, vai karā un kaujā piedalas improvizētas un vāji sagatavotas vienības, vai ilgstoši apmācītas un ar stingru organizāciju labi sakausētas vienības. Organizācijās jautājumi virsnieku pašmācībā ne vienmēr atraduši tādu vietu, kāda tiem patiesībā pienāktos. Virsniekam no svara pazīt nevien lielo karavadoņu dzīvi un domas, bet viņiem arī jāinteresējas par bruņoto spēku ievērojamiem veidotājiem un radītājiem.
Pilnīgi lieki, šķiet, uzvērt, ka apmācības un audzināšanas jautājumi tieši ir tie, kam virsnieku tālākā pašizglītībā piekrīt viena no galvenākām lomām- Šajos jautājumos atrodams liels skaits nopietnu grāmatu un rakstu. Ari nodarbošanās ar psicholoģiskiem jautājumiem pieder pie šīs nozares. Nevienā nozarē teorija tomēr neietver tik daudz riska, kā cilvēka audzināšanas jautājumos. Dažādu metožu, mācību un secinājumu zināšanai nav nekādas nozīmes, ja atsevišķa individa un vienības praktiskā audzināšanas māksla paliek neizprasta. Šeit priekšzīme un paraugs ir viss, bet teorija nekas.
Technikas attīstība, sevišķi militārās, nedrīkst izslīdēt no virsnieku novērošanas aploka. Šeit apdāvinātība un interese rādīs ceļu. Kam trūkst spēju uz speeializēšanos ieroču techniskā nozarē, lai tomēr sargas no technikas sasniegumu nicināšanas. Šie technikas sasniegumi gādā līdzekļus uzvarai. Tie garām sniedz līdzekļus uzvaras gūšanai. Nekad tomēr nevajaga aizmirst, ka šie līdzekļi vajadzīgi cilvēka garam un ka cilvēks vienmēr paliks valdnieks par mašīnu. Virsniekam jāpieiet techniskiem jautājumiem no citāda viedokļa kā inženierim.
Topogrāfijā un apvidus sagatavošanas jautājumi ir vieni no nākošām pašmācības nozarēm. Tie parasti neprasa nekādas speciālās studijas. Nodarbošanās ar kara vēsturi un taktiku vienmēr noved pie tiem. Virsniekam nekad nevajadzētu ceļot, izjāt, braukt un klejot bez kartes. Norādijumus virsnieka vispārējās izglītības turpināšanai pašmācības ceļā ir visai grūti dot. Šeit izšķirošais ir apdāvinātība un interese. Pamatā jāliek atziņa, ka cilvēks nekad nav pietiekoši izglītots. Mežonīga «zubrīšana» ir tikpat kaitīga kā pilnīga vienaldzība. Viena pusstunda, izmantota nopietnai nodarbībai, ir vairāk vērta, nekā divas stundas, pavadītas pie kāršu galda. Sarunas ar garīgi augsti stāvošām personām izglīto vairāk, nekā sekla pļāpāšana ar dažiem dienesta biedriem. Par katru cenu jāvairas nc tā iu-^-m-^n". «pusizglītotiem »
Mūsu laikmets ir patiesi bagāts ar visāda veida problēmām. Gandrīz katra no tām pieskaras domājošam karavīram. Karavīrs, kurš grib būt sagatavots saviem uzdevumiem, nevar paiet šīm prnolēmām garām. Pat mēģinājums tajās iedziļināties nes labumu un atklāj jaunus apvāršņus. Kas savus padotos grib izprast, tam jābūt skaidram priekšstatam par katra viena darbu priekiem, rūpēm un rakstura īpašībām.
Sarunas ar atvaļinātiem karavīriem, kuru nodarbošanās ir visdažādāka, sniedz pašizglītībai lielus ieguvumus. Karavīra pasaule nav ierobežojama ar mītņu pagalmu vien.
Sevišķi svarīgi virsniekam labi pārzināt vēsturi un ģeogrāfiju. Vēstures laukā chronoloģisko skaitļu zināšana vien vēl neko nedod. Galvenais ir vēst- risko faktu sakarības izpratne. Pētot vēsturiskos notikumus, jāmeklē pēc cēloņiem un sekām. Politika ir topošā vēsture. Mūsdienu virsniekam tā tad politiskā domāšana ir nepieciešama. Nevienam nevajadzētu būt vairāk ieinteresētam tagadnes politiskos notikumos kā karavīram, jo viņš pats kādreiz var nokļūt «vēstures fabricētā ja lomā». Ar politiskiem notikumiem cieši saistīta saimnieciskā dzīve. Pēdējās pamatprincipi virsniekam jāpārvalda, tās attīstības gaita jāmācas izprast. Tāda pat nozīme ir tautas dzīves kulturālām parādībām. Kas kā komandieris draudīgā stundā aicināts aizsargāt tēvu- zemi, tam arī jāzina, kādas garīgas un materialas vērtības viņam jāaizstāv. Svešvalodu prasmei ir liela nozīme. Šis darbs nekad nebūs uzsākts par vēlu. Valodu prasme atklāj iespējas ceļojumiem un komandējumiem uz ārzemēm un līdz ar to vislabākās izredzes' salīdzinošiem spriedumiem.
Virsniekam bieži nākas izteikt savas domas rakstveidā vai publiskā priekšlasijumši Tas visbiežāk notiek virsnieku mācībās. Rakstveida darbos nav no svara tīrais stils, bet gan vielas apstrādā- jums. Temats jāprot attīstīt no pamatprincipiem, kuri jāpamato un jārisina loģiskā sakarībā. Ar domu nesakarīgu sarindošanu vai reglamentu un noteikumu satura pārfrāzētu atstāstīšanu nekas nav panākts. Tas, varbūt, liecina par centību, bet nedod nekādu labumu smadzeņu darbam.
Kā pamatnoteikumi darba teehnikai var noderēt sekojošais: Tematam jābūt pilnīgi pareizi izprastam. Ja tas nav dots jautājumu veidā, tad skaidrības dēļ ieteicams to pārfrāzēt kā jautajumu- Atbilde, t. i. prasības, kādas uzstāda dotais temats, tad kļūs daudz skaidrāk saskatamas. Pēc tam jāstājas pie avotu pētīšanas. Avotiem jāsniedz izsmeļoša atbilde. Lasīšana bez noteikta plāna nāk tikai par ļaunu. Viela vācama kā pagadas — uz atsevišķām lapām vai burtnīcās. Pie šīs darbības parasti jau izvirzīsies pieturas punkti darba kārtošanai, kas arī ir nākošais tuvākais uzdevums.^ Pirms stāties pie galīgas izstrādāšanas, vielai jau jābūt sakārtotai. Šī galīgā izstrādāšana ir domu koncentrēšanas jautājums. Svarīgais jāšķiro no nesvarīgā. Nevajag ļaut tematam pārāk izplūst. Vienmēr darbs vairākkārtīgi jāpārlasa un jāpārbauda, pirms to atzīt par galīgi izveidotu. Ieteicams starp darba atsevišķiem posmiem ieturēt zināmus pārtraukumus, kuri ļoti labi noder pārdomām.. Bieži darbam nāk par labu, ja tas dažas dienas noguļas. Ar to iegūst domu lidojumā zināmu brīvību. Neder tomēr skolnieku metode — darba sākumu atlikt iespējami ilgāk. Kas darbu savlaicīgi iesāk, gūst laika ziņā zināmās priekšrocības un tas darbam nāk tikai par labu.
Virsnieka stilam jābm skaidram un aprautam. Stilā atspoguļojas personība. Saskrūvēti izteicieni un gari periodi teikumos neliecina par skaidru, vienkāršu, veselīgu domāšanas veidu. «Meistari» zobena pārvaldīšanā nereti bijuši «meistari» spalvas pārvaldīšanā.
■Analogi pamatprincipi der arī priekšlasijumiem. Priekšlasījumi, ja tie labi izstrādāti, vēl vairāk kā rakstveida darbi, liecina par vielas labu pārvaldīšanu. Virsniekam jāvingrinās vienmēr brīvi runāt. Runas māksla ir pārliecinošs līdzeklis ietekmēt citus. Kas nodomājis nākt atklātībā ar saviem darbiem, lai patur vērā dienesta pienākumus, dienesta noslēpumu neizpaušanu, pieklājību un labi pārdomā, vai viņš var patiesi kaut ko nopietnu sniegt. Rakstīšana tikai rakstīšanas dēļ ir lieka. Tāda interesē tikai parasti pašu autoru vien.
R. Opmanis
Totālā aizsardzība
Tagad tautu valstiskā un sociālā dzīve ir ņēmusi jaunu virzienu, jaunas idejas un savā attīstībā gājusi tālu uz priekšu. Arī valsts aizsardzība, kas ir viens no tautu valstiskās dzīves svarīgākiem pamatiem, tagad aptver valsts un tautas dzīvi visā pilnībā un ir ņēmusi jaunu virzienu, cenšoties sasniegt vislielāko pilnību. Valsts aizsardzībai jākopo visi valsts un tautas materialie un morālie spēki. Jo pilnīgāk un lietišķāļk tautas un valsts morālie spēki piesaistīti valsts aizsardzībai, jo augstākas ir valsts aizsardzības spējas un jo noteiktāki un stabilāki ir valsts neatkarības pamati. Bruņotie spēki sastāda valsts aizsardzības ārējo spēku, bet tautas morālās un materialās vērtības sastāda valsts aizsardzības iekšējo spēku. Izejot no tā arī jāsecina, ka pie visiem pārkārtojumiem valsts dzīvē, vai nu tie būtu sociālā vai arī saimnieciskā rakstura, vienmēr ir jājautā: par cik šie pārkārtojumi ietekmē valsts aizsardzību, t. i. par cik to stiprina vai arī vājina? Neviens līdzeklis valsts aizsardzībai nevar būt lieks, jo neviens nevar uz priekšu pasacīt, kādas grūtas cīņas var būt nākotnē. Tagadējā paaudze ir ieguvusi;. katras tautas lielāko vērtību: valstisko neatkarību. Šo, katrai taut-ai augstāko vērtību nevar uzturēt un aizsargāt tikai ar pasiviem līdzekļiem vien, bet jāizveido visi valsts spēku faktori līdz augstākai pakāpei. Tas nozīmē, ka valstij jābūt stiprai morāli, saimnieciski un militāri. Visi kas bīstas un šaubas, ir kaitīgi tautas nākotnei. To mums spilgti pierāda pēdējie notikumi, kad latvju tauta pārdzīvoja liktenīgus mirkļus. Bet tie, kas savas šaubas un bailes cenšas iepotēt arī citiem, — uzskatami par tautas ienaidniekiem.
Piedzīvojumi rāda, ka tagadnes karš sākas apmēram šādi:
Ja robežu incidenti vai kādi citi faktori vienu no kauias gatavībā esošām pusēm noveduši tik tālu, ka tā nolēmusi uzsākt kara darbību, tad jau pēc dažām stundām uzsāk darbību moto-mechanizētās un pārējās kustīgās vienības līdz ar aviaciju. Aviācijā savu darbību virza uz pretinieka aviacijas bāzēm un svarīgākiem saimnieciskiem un politiskiem een- triem. lai iznīcinātu pretinieka ipretošanās gribu un kavētu viņam bruņoto spēku sakopošanu, kā arī iznīcinātu kara vešanai nepieciešamos līdzekļus. Pēdējie notikumi rāda, ka šī naidīgā darbība var tikt uzsākta bez kara pasludināšanas.
Izejot no moderno ierīču iedarbības apjomiem par kaujas lauku var kļūt visa valsts teritorija, kamēr senāk cīņas galvenā kārtā noritēja valsts pierobežas joslā. Sevišķi nelielās valstīs visi valsts saimnieciskie un politiskie centri kara ietekmi koncentrētā veidā var izjust jau no kara pirmās stundas.
Vienmēr jāpatur vērā, ka pretējā puse jau miera laikā ir veikusi visus priekšdarbus, lai pirmie triecieni būtu iznīcinoši un trāpītu pretinieka vissvarīgākās vietas, salaužot viņa pretošanās gribu vēl pirms viņa nervu pieskaņošanās tādiem iznīcinošiem triecieniem. Bumbvedēju aviacijai var pievienoties gaisa desanti. Tanī pat laikā, kad notiek pirmie pretinieka iznīcinošie triecieni tiek izdarīta bruņoto spēku mobilizācijā, rezē ar valsts saimnieciskās dzīves un tautas gribas pielāgošanu kara vešanas prasībām. Bieži vien tiks atzīts par neiespējamu aizstāvēt visu valsts pierobežas josilu, bet spēki tiks kopoti zināmos smagpunktos. Kad visu bruņoto spēku mobilizācijā un sakopošana izdarīta, sākas militārās operācijās plašākā mērogā un kaujas seko viena otrai. Ārkārtīgā piepūle un zaudējumi nogurdina karotājus fiziski un garīgi. Tanī laikmetā ir svarīgi, lai visā tautā netrūktu garīgā spēka un pretošanās gribas. Tautas garīgam spēkam jābūt spēka avotam priekš karaspēka, jo bruņotiem spēkiem un tautai ir jābūt kā vienam veselam ķermenim, kuru apgaro cīņa līdz galam — līdz spraustā mērķa sasniegšanai.
Tādos apstākļos, kur tautas un valsts piepūle sasniedz augstāko pakāpi, ir dabiska parādība, ka abas karoiošās puses cenšas sasniegt savu mērķi pēc iespējas īsākā laika sprīdī. Jo ilgāki velkas karš un lielāki ir tautas pārdzīvojumi, jo lielākas ir briesmas, ka tautas cīņas griba var sabrukt. Zaudējumi frontē un valsts iekšienē ir tautsa pretošanās gribas pārbaudījums. Tikai spēcīgas un labi sagatavotas un audzinātas tautas griba ir spējīga pārdzīvot šo krizi.
Pretinieka propaganda cenšas izmantot tautas noskaņojuma vājākos momentus. Ar baumām un nepatiesām ziņām cenšas graut tautas morālos spēkus. Jauniem gaisa uzbrukumiem, šie vājuma momenti vēl vairāk jāpadziļina. Karš ierauj sevī visu tautu. Karš, kas agrāk tika vests starp divu valstu bruņotiem spēkiem, tagad ir pārvērties par karu starp divām tautām, karš ir kļuvis totāls, t. i. karu ved visa tauta, bet armija izcīna kaujas. Tagadējais karš ir gara un technikas pārbaudītājs un savā iekšējā un ārējā raksturā ietver tagadējā laikmeta kulturas pazīmes.
Izejot no totālā kara prasībām mazām valstīm tiek uzstādīta prasība: sagatavoties savai aizsardzībai plānveidīgi un nelokāmi visās nozarēs. Bruņotiem spēkiem un to vadībai jārada apstākļi, kas nodrošina sekmes kara darbību uzsākot un noslēdzot. Tautai un tās politiskiem vadoņiem jābūt pietiekoša daudzumā garīgo spēku visu kara grūtību pārvarēšanai. Saimniecībai jābūt spējīgai segt karojošā karaspēka un visas tautas vajadzības pēc iespējas pilnīgāki, lai uzturētu bruņoto spēku cīņas spējas un tautas pretošanās gribu. Tā, izejot no tagadnes kara prasībām valsts aizsardzības problēmas kārtošanā izceļas trīs uzdevumi, kas visi prasa atrisinājumu vienlaicīgi.
Pirmais uzdevums ir atrisināts, ja visi tautas vīri, kas spējīgi nest ieročus ir guvuši vajadzīgo militāro apmācību un karaspēkam ir iegādāti visi kara vešanai nepieciešamie modernie ieroči. Karaspēka vadībai jāprot šos ieročus pielietot īstā laikā un vietā. Technikas loma tagadējā karā ir daudz lielāka nekā Pasaules karā un materialo līdzekļu patēriņš vēl lielāks. Tas prasa tālredzibu šo mate- rialu apgādē. Tomēr augstāk par techniku stāv cilvēks. Viņam ir arī jānosaka, kā un kur šie tech- niskie lādzeRli pielietojami, viņš tos pielieto, kādēļ tam nepieciešamas augstākās techniskās zināšanas. Izklaidētas kaujas iekārtas prasa no atsevišķiem karavīriem lielu atbildības sajūtu un lemšanas spējas.
Otrais uzdevums prasa, lai tautai nepietrūktu garīgo spēku kara vešanai. Pretošanās gribai jāvalda visā tautā, kādēļ tai jābūt izaudzinātai vīros, sievās un bērnos. To sasniegt ir tautas un valsts vadoņu, kā arī propagandas uzdevums.
Propagandai jāizveido tautas noskaņojums tādējādi), ka visi labvēlīgi notikumi atrastu piemērotu novērtējumu, bet nelabvēlīgi notikumi netiktu pārvērtēti. Tautas noskaņojuma un pretošanās spēju uzturēšanai no svara ir, lai tai netiktu slēpta taisnība, sevišķi svarīgi tas ir attiecībā uz augsti kulturālu tautu. Var būt arī tādi apstākļi, ka nav iespējams taisnību teikt, bet taisnības slēpšana var būt draudoša tādēļ, ka var sniegt labvēlīgu materialu pretinieka propagandai. Lai novērstu nemieru izcelšanos no svara ir, lai visi kara radītie ierobežojumi visus pilsoņus skārtu vienmērīgi un neviens sev nevarētu radīt labvēlīgākus apstākļus uz citu rēķina. Tas sevišķi sakams par saimniecisko nozari.
Trešais uzdevums, kura atrisināšanu prasa to- talais karš, ir kara apstākļiem piemērotas saimniecības sistēmas izveidošana, kas prasa veselu rindu sagatavošanās darbu jau miera laikā. Arī tādā ga- dijumā, ja karš nevilksies ilgi, materialo līdzekļu patēriņš būs liels, kādēļ nepietiks ar miera laikā uzkrātām rezervēm vien un normālā miera laika ražošanas procesa turpināšanu rūpniecībā. Karam sākoties rūpniecības ražošanas spējas būs jākāpina līdz iespējami augstākam līmenim un cīņā jāsviež visi līdzekļi, lai apmierinātu kara saimnieciskās un techniskās prasības. Pie tam ir jāņem vērā, ka kara laikā ražošanas process tiks padots smagiem pārbaudījumiem, jo pretinieka aviaei;a r.ei: ~ er traucēs darbu. Neskatoties uz visu to. ir irīii- la ražošanas spējas tiktu kāpinātas līdz aug—āicam menim. Kara laikā būs jāapmierina ne tika: armijas plašās vajadzības pēc materialiem līdzekļiem bet arī iedzīvotāju vajadzības, lai nemazinājos viņu pretošanās griba.
Valsts saiminecībai jālaiž darbā visi savi spēk: pilnībā, t. i. organizēšanas spējas, visas izejvielu rezerves, mašīnas un transporta līdzekļi, lai apmierinātu visas uzstādītās prasības. Reizē jānodrošina un jāuztur sakari ar ārvalstīm, sevišķi neitrālām valstīm, lai no tām saņemtu savā zemē iztrūkstošos materialus un ražojumus.
Ja valsts saimniecībai neizdosies bruņotiem spēkiem sagādāt vajadzīgos ieročus, municiju un pārējos apgādes priekšmetus vai nu iekšzemē vai arī iepērkot ārzemēs, tad bruņoto spēku kaujas gatavība ir maza. Lai cīņas spējas nodrošinātu, modernam apbruņojumam līdz ar attiecīgo daudzumu municijas jābūt jau miera laikā sagatavotam vajadzīgā daudzumā. Tādēļ karaspēka vadību un darbību stipri ietekmē valsts saimnieciskās dzīves organizācijā un saimnieciskās spējas. Valsts saimniecība tikai tad būs spējīga pildīt viņai uzliktos pienākumus, ja tai būs nodrošināts visas tautas garīgo un materialo spēku atbalsts.
Tagadējais karš ir totāls. Tas aptver visas valsts un tautas dzīves nozares pilnībā. Karotāja valsts ir spiesta likt svaru kausos visus savus bruņotos, saimnieciskos, morālos un intelektuālos spēkus.
Nelielām valstīm jēdziena totalais karš vietā ir jālieto jēdziens totālā aizsardzība. Pēdējās mērķis ir nodrošināt valsts neatkarību un teritorijas nedalāmību. Izejot no mari valstu aizsardzības viedokļa neviens upuris valsts aizsardzībai nevar būt par daudz un totālās aizsardzības prasības un spraustie mērķi jāzina visiem valsts politiskās un saimnieciskās dzīves vadītājiem un pilsoņiem. Katru valsts dzīves nozari veidojot, visiem tās darbiniekiem no augstākā līdz zemākam vienmēr jāpatur vērā totālās aizsardzības prasības un jāstāda tās pirmā vietā.
Kaut arī mēs karu nevēlamies, tas nenozīmē ka mums nav jābūt gataviem sevi aizsargāt. Arī savstarpējās palīdzības pakts, kas 5. oktobrī noslēgts starp Latviju un Pad. Savienību, neatbrīvo mūs no šiem uzdevumiem. Savstarpējais palīdzības pakts mums uzliek par pienākumu būt vienmēr visaugstākā mērā gataviem savu valsts robežu aizsardzībai, lai kopā ar mūsu zemē novietoto SPRS karaspēku atvairītu visus uzbrukumus mūsu valsts robežām no R. un D., kamēr izvēršas cīņai mūsu A. kaimiņa bruņotie spēki. Tā stiprinot mūsu valsts aizsardzības spējas mēs nodrošinām ne tikai savas, bet arī mūsu sabiedrotā A. kaimiņa robežas, kā to uzliek savstarpējās palīdzības pakts. Savstarpējās palīdzības pakts neprasa mums piedalīties cīņās ārpus mūsu valsts robežām, bet gan tikai tad, kad mūsu valsts robežas tiktu tieši apdraudētas. Ja visi valsts pilsoņi un darbinieki savā darbībā pirmā vietā stādīs valsts aizsardzības prasības un būs apgaroti no valsts aizsardzības idejas, tad mēs savu brīvību un neatkarību saglabāsim arī turpmāk.
Ar katru nodzīvoto gadu mēs aizejam tālāk no mūsu valsts tapšanas brīža, no cīņām par neatkarīgo Latviju Mēs ar attālināšanos gadu skaitā tomēr nekad neaizmirsīsim to laiku un tos cilvēkus, kas ir mūsu tagadējās dzīves pirmpamats un sākums. Lai ko darītu un kā mums ietu, arvien jāatceras mūsu varoņi. Darbi, ko viņi darijuši tautai, ir svēti un viņu piemiņa paaudžu mijās nekad neizdzisīs. Viņi to darijuši pirms 21 gada, bet kas ir darīts pagājušos valsts patstāvības gados? Vai latvietis ir bijis kūtrs un remdens savā darbā, vai arī cienīgs varoņu ilgu piepildītājs?
Latvija pasaulei ir rādijusi, ka tās dēli par brīvību prot atdot dzīvību. Tā rādijusi arī, ka prot iegūto izveidot un celt. Latvieši šos gādus nav bijuši nenozīmīgi statisti citu tautu vidū. 21 gadā Latvija izveidota par modernu un garīgi un saimnieciski spēcīgu valsti. Nav nozares, kur sekmes nebūtu acīmredzamas.
Patstāvības sākumā valstī nebija pietiekoši daudz darba spēka, nebija ražošanas līdzekļu un preču. Bija tikai veicamie darbi. Tukšums un kara posts mājoja laukos un pilsētās. Vajadzēja daudz mīlestības uz darbu un savu zemi, lai novāktu drupas, celtu jaunas ēkas, celtu jaunu visu savu dzīvi. Latvietim atkal bija jābūt varonim, vairs ne ar zobenu, bet ar arklu un āmuru rokā- Un mēs varam būt tikpat lepni uz to laiku, kad mūsu zeme tika atbrīvota no ienaidnieka karavīriem, kā uz laiku, kad zeme atbrīvota no drupām, nezālēm un trūkuma. Sos darbus ir darijušas vienas un tās pašas personas, izņemot tās, kuras par zemes atbrīvošanu no svešām varām, samaksājušas ar savām dzīvībām. Kad bija jācīnās ar zobenu — cīni jās tautas labākie dēli, kad. jārod valstij saimnieciskie pamati — līdzstrādā visa tauta.
To, ko mēs tagad esam sasnieguši, tas nav sasniegts ar likteņa un Laimas labvēlību, bet ar pašu darbu, pašu sviedriem. Par panākumiem mums jāpateicas ne tikai tiem, kas šo zemi ir aruši un apsējuši, kas likuši ķieģeli uz ķieģeļa, bet virsvairāk tiem, kas nosprauduši pareizo ceļu un mācijuši vienotību — uzvaras augstāko bausli. Jau 1920. g. 16. jūnijā pirmais un tagadējais mūsu Prezidents Kārlis Ulmanis, nolasot pirmā Ministru kabineta deklaraciju, teica:
«Es gribu uzsvērt, ka mūsu galvenā cenšanās būs: nodrošināt un nostiprināt valsts stāvokli uz ārieni, tālāk izbūvēt un izkopt valsts iekšējo dzīvi, sekmējot tiklab mūsu materialo, kā arī garīgo kul- turu. nostādot mūsu zemes saimniecisko darbu uz plašākiem un drošākiem pamatiem, izstrādāt un izvest dzīvē nosacijumus par fiziskā un garīgā darba darītāju stāvokļa uzlabošanu un nodrošināšanu, ar noteiktību un stingrību gādāt par to, lai nostiprinātos likumības, taisnības un godīguma apziņa…»
Ko no tā esam sasnieguši mūsu dienās? Pārlaidīs:— īsu skatu pāri saimnieciskās un garīgās dzīves attīstībai laika plūdumā.
Pirms pasaules kara gandrīz puse visas Latvijas renes piederēja muižniekiem un tikai nepilnas 2  A 3.traiāi zemnieku rokās Tāpēc arī pirmais darbs pēc zemes atbrīvošanas no ienaidnieka bija — agrārās reformas izvešana. Zeme, tautas dzīvības pamats bija jāatdod tās ilgo gadu simtu kopējam — latvju zemniekam Dažādām ieguvēju grupām ar šo reformu pavisam piešķirtas turpat 200,000 dažādu zemju vienību, no kurām bezzemniekiem nodotas ap 54.000 saimniecību. Tagad zemniekiem pieder 2  A no visas zemes kopplatības, kamēr pārējā V3, no kuras lielākā tiesa ir meži, pieder valstij. Bet cilvēkiem, kas zemi no jauna saņēma, nebija gandrīz nekā. Tāpat maz iedzīves bija palicis pāri arī veciem saimniekiem. Jāceļ bija ēkas jaunsaimniecībās un ap 100.000 jaunu ēku — nopostīto vietā. Sākās liels dzīves jaunuzbūves darbs, kurā valsts neliedza līdzekļus, jo tautas saimniecība šos ieguldijumus nespēja uzkrāt. Valsts tāpat atbalstija tālāko lauksaimniecības attīstību — zemju uzlabošanu, lauksaimniecības ražības pacelšanu, dzīves ērtību pieaugumu u. 1 1. 1930. gadā izdodas noteikt arī pirmās cietās cenas lauksaimniecības ražojumiem. It sevišķi pēdējais stiprināja lauksaimniecību un palīdzēja pārvarēt smagos krizes gadus ap 1932. gadu, nesašaurinot ražošanu. Agrāk mūsu lauksaimniecība nespēja pabarot Latvijas iedzīvotājus. Tagad zemes augļi paēdina ne tikai mūs, bet ievērojami atbalsta eksportu. Nākušas klāt arī jaunas kulturas, piem., cukurbietes. Pat vīnogas, pie tam labas vīnogas, mūsu zeme tagad spēj izaudzēt. Vienīgi darba spēka jautājums sagādā rūpes lauksaimniecībai, jo, sakarā ar agrārās reformas izvešanu un pilsētu dzīves attīstību, samazinājies laukstrādnieku skaits. Bet ari šī jautājuma atrisināšanu valsts vadība sākusi enerģiski un plānveidīgi. Pārvērtības laukos ir tik lielas, ka jārunā par divām dažādām dzīvēm. Toreiz un tagad.
_ Agrārreforma bija valsts atjaunošanas un tālāk izbūves pamats. Uz drošas lauksaimniecības tika būvēta rūpniecība. Arī pēdējā bija atjaunojama no pamatiem, jo fabrikas bija nopostītas un mašīnas evakuetas. Rūpniecība pamazām auga, tomēr pirmskara lielrūpniecības apmērus, kas strādāja ārējiem tirgiem, sasniegt nevarēja. Rūpniecības attīstībai labvēlīgi bija krizes gadi 1932. un 1933. gadā. Ar importa sašaurināšanu pieauga iekšzemes rūpniecības spējas un rūpniecība šīs iespējas arī izmantoja. Tieši krizes gadi bija tie, kas pierādija, ka Latvijas saimniecībā ir vēl daudz neizkoptu ražošanas iespēju.
J. Bogens
Saimnieciskās un garīgās patstāvības izcīnīšana
Rūpniecības izbūvei bija vajadzīgs arī ārzemju kapitals, jo pašu līdzekļu rezerves vēl biia par mazām. Bet ievestais ārzemju kapitals nemeklēja mūsu rūpniecības dabiskos pamatus un necentās pēc rūpniecības saskanīgas iekļaušanas pārējā saimniecība. To, galvenokārt, interesēja peļņa. Nozare, kas relati- vi ņemot, visvairāk spēj dot tautas labklājības celšanā, bija izslīdējusi no latviešu rokām. Tikai pēdējie gadi latviešiem sāk atdot šinī nozarē pienākošos lomu. Tirdznieciskā un rūpnieciskā saimniecība ir pārkārtota uz sabiedriskiem pamatiem. Šos pārkārtojumus savukārt atbalstija mūsu kreditsaimnie- cības ievirzīšana pareizā gultnē. Uzticības pavairošanās kreditaparatam un noguldijumu pieaugums ra~
dija vietējo kapitalu, kas bija liels palīgs mūsu saimniecības pārkārtošanā. Pēdējo gadu reformas rūpniecībā un tirdzniecībā jāuzskata gandrīz par tikpat kardinalām, kā agrarreforma. Lasot garo jaundibināto akciju sabiedrību rindu, redzam, ka tās izveidotas visās svarīgās nozarēs, bet it sevišķi tajās, kuras ar mūsu virs- un apakšzemes bagātību apstrādāšanu spēj aizvietot ne vienu vien importētu produktu. Koncentrējot rūpniecisko ražošanu lielākos uzņēmumos, to vadība tagad spēj pavairot ražošanas mechanizaciju un uzņēmumu produkciju, uzlabot ražojumu kvalitati un nākt patērētājiem pretī cenu ziņā.
Rūpniecības, tirdzniecības un saimnieciskās dzīves rosības attīstību jūtami iespaidojis arī celtniecības laiks. Šo pēdējo gadu grandiozo ēku, Ķeguma, ceļu un ielu izbūve prasa rūpniecībai un tirdzniecībai materialus, prasa no cilvēkiem darbu un dod tiem pretī dzīves iztikai nepieciešamo, pieciešamo un vēl atlikumu tā saucamām «nebaltām dienām». Zeme atplaukst, apstākļi uzlabojas un turīgi kļūst kā pilsoņi, tā valsts. Neviens vairs negrib būt atpa- kaļpalicējs un tālumnieks. Pati dzīve rauj tos savai attīstībai līdz.
Līdztekus rekonstrukcijas darbiem pieminētās saimniecības nozarēs atjaunoti un paplašināti arī Latvijas dzelzceļi. No jauna ir uzbūvētas ap 30% no agrāk būvēto dzelzceļu līniju garuma un tagad dzelzceļu tīkls uzskatams par pilnīgi apmierinošu; uz katriem 10.000 iedzīvotājiem Latvijā ir 17 km dzelzceļu, kas šinī ziņā Latvijai dod ceturto vietu Eiropa. Ievadīta arī sistemātiskā zemesceļu saimniecība. Šoseju un bruģu garums vien Latvijas pastāvēšanas laikā palielināts par 170%. Vissmagāk kara gados bija cietusi jūras tirdzniecības flote: 9  /i° no tās bija iznīcināta. Ņemot vērā kuģniecības lielo nozīmi, mūsu maksājumu bilances izlīdzināšanā, kā arī viņas lomu tautas ienākumu vairošanā tās attīstībai piegriezta samērīga vērība. Mūsu flote tagad jau 3-kārtīgi pārsniedz pirmskara floti-
Ražojošo nozaru attīstības gaita atstājusi ietekmi mūsu ārējā tirdzniecībā. Pirmos valsts patstāvības gados ko eksportēt mums nebija daudz. Pēc importētām precēm, turpretim, bija liels pieprasījums. Vajadzēja ne tikai tautu paēdināt un apģērbt, vajadzēja arī visa tā, kas varēja pacelt un atjaunot Latvijas ražojošās spējas. Pirmos gados importā tamdēļ dominēja pārtika, audumi un dažādās galantērijas preces. Vēlāk — akmeņogles, metāls, rūpniecības un lauksaimniecības mašīnas un vēl vienmēr labība. Arējās tirdzniecības bilance, lielo ievedumu dēļ, līdz pat 1932. gadam bija pasiva. Un tikai pēdējos gados panākta regulāri aktīva tirdzniecības bilance. Importā tagad galveno vietu ieņem mašīnas un jēlvielas paplašinātās rūpniecības vajadzībām, bet ne vairs pārtikas vielas. Eksportā, turpretim, — kā jau tas mums, kā lauksaimniecības valstij, pienākas, — lauksaimniecības ražojumi. Dzīvie sakari ar ārvalstīm nav nākuši paši no sevis. To izveidošanā ir pielikts daudz diplomātijas, prasmes un pūļu.
Nodibinot Latvijas valsti, nebija viegli radīt savu naudas sistēmu un to stabilizēt. Latvija šo darbu no Baltijas valstīm tomēr veica pirmā, pie tam bez kādas palīdzības no ārienes.
Valsts budžeti visus gadus, izņemot 1930.—1934.
gadam, devuši atlikumus un tas panākts neskatoties uz plašiem kapitala ieguldījumiem. Uzkrātās rezerves ir plānveidīgas un lietpratīgas saimniekošana» sekas un šīs rezerves dod paļāvību un ticību, ka grūtāki brīži saimniecisko dzīvi dziļāki skart nespēs.
Viss mūsu saimniecības izkārtošanas darbs būtu veikts vēl ātrāk, ja 12 gadi no 1922.—1934. gadam nebūtu tieši pagājuši neauglīgos strīdos un darbu pretešķībās. Jācieš no visa tā bija tikai tautai. Šie gadi, šķiet, nesuši tomēr arī savu svētību — tie mācijuši mums patvaļas ļaunumu un vienotības nozīmi. Ja nebūtu šo gadu, varbūt mēs tik pareizi neizprastu tagadējā laika vērtību.
Bet valstij bez saimnieciskas un politiskas patstāvības pamatiem vajaga arī garīgo pamatu un kulturālās labklājības. Tūliņ pēc valsts nodibināšanās Prezidents tamdēļ sācis rūpēties arī par gara kul- turas dzīves celšanu. Ir noorganizēts skolu tīkls un celtas simtām jaunas skolu ēkas. Šīs ēkas ir nevien piepildītas, bet pārpildītas ar izglītību alkstošu jaunatni. Atsevišķu skolu tipu apmeklētībā pēdējos 10 gados ir augusi vairāk simtu procentos. Tamdēļ arī mēs tagad varam lepoties ar relativi tik lielu skaitu vidējās un augstākās skolas beigušiem, kāds tikai ir vecām kulturas tautām.
1920. gadā Prezidents nodibinājis Kulturas fondu. Šī fonda līdzekļi ir atbalstījuši mūsu zinātniekus, rakstniekus, māksliniekus un arī mūsu lauku kulturas celšanu. Ar šiem līdzekļiem celti nami kulturālām vajadzībām, izdotas grāmatas un dibinātas tautas bibliotēkas. Ar grāmatām skolas bagātīgi apgādājis Prezidenta Draudzīgais aicinājums. Prezidenta aicinājums bijis arī materials atbalsts mūsu literatūrai. Tagad mūsu literatūra tik tālu izaugusi, ka sākusi pārstaigāt mūsu zemes robežas. Latvju rakstniecība ne tikai ņem no citām tautām, bet ari tām dod.
Ir uzplaukusi mūsu muziķu saime un atbrīvojusies no vešu tautu ritmiem. Tēlojošā mākslā ir izskanējis sauciens pēc nacionala gara paudējas mākslas. Tā ir atzīta kā pilnvērtīga un cildināta no mākslas parauga zemēm. Visā mūsu darbā ir ielikts daudz radoša spēka un radošas rosmes. Mūsu mākslinieki, literāti un zinātnieki iekļaujas kā stiprs balsts valsts celtnē. Valsts pilngadība un briedums tā tad ir redzams ne tikai gadu skaitlī. Tauta ir atbrīvojusi sevi no ienaidniekiem un izkarojusi savu politisko patstāvību. Bet ne tikai tur viņai ir varoņi. Tauta arī saimniecībā un kulturā ir palikusi patstāvīga, atkratījusies no dažādām negativām ietekmēm un izveidojusi savu īpatnēji latvisko dzīvi. Arī tur cilvēki ir ielikuši savas labākās domas un darbus. Varoņi rodas arī mierīgā darbā. Visi šie svarīgie un patiesie sasniegumi ir sadarbības, miera im solidaritātes sasniegumi.
Cilvēks bieži nepārlaiž skatu padarītam. Viņš dzīvodams līdzi sava darba rezultātu pakāpeniskai attīstībai, neizjūt padarītā dižuma. Tā arī viens otrs no mums neizjūt visa paveiktā lielumu. Liekas tam jau tā jābūt. Bet svešinieki, kas Latviju redzējuši 20, pat tikai 10 gadus atpakaļ un tagad, pārsteigti par to progresu un sasniegumiem, kas līdz nepazīšanai pārvērtuši laukus un pilsētas. Priecāsimies arī mēs paši vairāk par to, izpratīsim faktu, ka nekad mums nav bijis tik labi kā tagad un pateiksimies tiem, kas mūs šādā virzienā vadijuši.
Bet pienākušas atkal dienas, kad aiz mūsu zemes robežām izzūd dažu valstu robežas un tautas atdod dārgāko no sevis cīņu laukos. Neviena moderna valsts, kura ar citām valstīm saistījusies neskaitāmām saimnieciskām saitēm, nevar palikt no šīm cīņām neskarta. Tamdēļ ari mēs, kas esam gan pasargāti no tieša kara draudiem, tiekam skarti nu saimnieciskiem ierobežojumiem. Izejvielu un rūpniecības palīgmaterialu imports sašaurinas. Samazinoties eksporta tirgiem un rodoties traucējumiem kuģniecībā, tāpat sašaurinas arī rūpniecības ražojumu izvedumi. Darba rokas bezdarbībā tomēr nepaliks, jo tās sagaida rinda jaunu neizpildītu darbu-
Mūsu saimniecību iespaido arī vāciešu repatriācijā. No valsts organisma nevar izraut vienu iedzīvotāju daļu bez sāpēm, sevišķi tad, ja šie iedzīvotāji līdzdarbojušies visās saimnieciskās dzīves nozarēs. Bet katrs robs dzīvā un spēcīgā miesā ātri aizaug. Jāprot vienīgi pareizi dziedēt. Maldas tamdēļ tie, kas domā, ka visi šie apstākļi var darīt mums nepārvaramas grūtības. Mūsu Prezidenta un mūsu valdības vadītā darbīgā latvju tauta stāsies pie atstātām rūpniecības mašīnām, atstātā arkla, iesāktām tirdznieciskām operācijām un aizpildīs tukšās mājas. Latvju tautu Prezidents ir izvadijis cauri daudz lielākām grūtībām. Latvietis ir spējis nest upurus, kad viņam no nekā bija jāiegūst viss. Latvietis spēs nest upurus arī tagad, kad viņam ir jau viss. Tikai ticību un nesalaužamu uzticību mūsu darbu vadītājiem. Atcerēsimies, ka latvju karavīri pirms 20 gadiem aizmirsa savu personīgo drošību, un cīni jās par tēviju. Atcerēsimies šos upurus un aizmirsīsim savus pašreizējos personīgos labumus.
Alfrēds Kvalis
Dauģ&lt;
Ēnu pilni Daugavai ir ceļi Pelēks rudens kad pa ārēm staigā Pūzdams sejā stindzinošu elpu. Vakari un rīti miglā tinas. Dienas skalo klusas lietus lāses. Tumši padebeši aizsedz sauli. Tikai ēnas, tikai ēnas slienas, Spokainas kas ārā kāpj no dzelmes Veldamās ar klusu viļņu dziesmu Vienkopus pa Daugavu uz leju.
Līdz ar vairogu, kur saule zvīļo, Rādās tēls, kas šķiet man visu mīļāks; Viļņu šūpās dzirdu viņa soļus Smagus, lēnus, kāpjošus pret krastu. Spēka pilni tie pret tālām dienām Skan kā zvani vienmēr mudinoši, Augšup raujoši un aicinoši Kāpt, un kāpt un kvēlot līdz ar sauli. Tāds tu celies, Lāčplēsi, no teiksmas, — Līdz ar mūžiem — nemaldīgs un mūžīgs.
teiksma
Tāds tu celies, Lāčplēsi, no teiksmas; Pretī stiprums nāk no senām dienām, Nāk no senām, plūst uz nezināmām, Lai tām audzēm nepietrūktu spēka, Kuras pilda sava mūža daļu; Rāms un apdomīgs tu viņas vēro, Kā tās cīnās, kā tās virza dzīvi — Nerūsē vai karavīra zobens, Lemess spožs vai arājam vēl zvīļo, Dziesminieks vai savu kokli mīļo.
Tāds tu celies, Lāčplēsi, no teiksmas Līdz ar dārgām viņu dienu ēnām, Veļu laikā Daugava ko šūpo Viļņu dziesmām bangaina uz leju Garām Koknesei, kas acu priekšā Nirst no jauna vecā burvestībā, Garām Aizkrauklei uz rieta pusi, Lielvārdei kur pāri vakars klājas. Spraišļiem mirdzot teiku pils no dzelmes Kāpj tur augšā nesta kokļu skaņām.
Alfrēds Kvalis
Latvijas vārds
F.iga tumsā grimst un plok. Soļi vijas gausi, Pēkšņi kā no pazemes — vai tu nesaklausi — Pāršķeļ baigu klusumu, dārzus, namu ēnas, Senas skaņu meldijas, savijoties lēnas. Un tām spārni aug un aug, līdz tu bijīgs mani — 1-Iī no snaudas pamostos simtiem zelta zvani. Dzidras šalkas augšup kāpj. Padebešos sitas, Brāzmaināki veļoties vēl aizvien bez mitas. Aizd'un dobji nodimdot ielu bruģi kaili,
es redzu pāri tiem — mirdzot Māras gaili. ■k&amp; tas pētī apvāršņus? Ko tas skatiem mēro? Mēšs Tiņa zibošās miglā spīd un zvēro! IkUš - -.-.:&gt;_ apkārt līst. Nav ne zvaigžņu zaiga.
Laikam, veļi ciemos nāk. Nakts tik pārāk baiga,
Tumsa krīt un tumsa līst. . . Nami ēnām pilni.
Dzirdi, garām Daugava dobji aizveļ vilni.
Spārnus Māras gailis sit. Un es redzu tālu
Kāpjot rudens debesīs gaismas oreolu.
Staru kūļa vaiņagam vanags apkārt skrēja
Un tam gredzens spožs un sens nagos atmirdzēja.
Vidū pašā vaiņagā, uguns liesmu vīti, ■
Meta blāzmu mūžīgu burti zibšņiem tīti.
Tas ir vārds tavs, Latvija! Svēts un dārgs pārlieku,
Kuru tikai bijībā, lai uz lūpām lieku.
Tāls nāk prātā novembris. Kur tā laika skrēja?
Nu uz kalniem saulainiem raugas mana seja.
SKATS CITU VALSTU ARMIJU DZĪVE
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' UN CĪNA*
Raimonds Bebris
Varoņa tilts
Ja jūsu ceļš kādreiz aizies uz viesmīlīgo Lietuvu un jums gadīsies šķērsot varenu dzelzsbetona tiltu pāri Nemunas upei pie Alitas, tad ziniet — tas varoņa tilts. Jūsu uzmanību saistīs bareljefs uz tilta, kurā attēlota Lietuvas tautas varoņa Antanasa Juo- zapavičiusa nāve šai vietā priekš 20 gadiem. Tādēļ šis tilts nosaukts Juozapavičiusa vārdā, un katrs gājējs un braucējs, dodamies pār tiltu, noņem cepuri un goddevīgi noliekdams galvu varonības simbola
priekšā, atceras 1919. gada 13. februara rītu.
*
1894. gada 13. februāris ir tā diena, kad Anta- nas Juozapavičiuss pirmo reiz skata dzimtās Lietuvas sauli, bet pēc divdesmitpieciem gadiem šai pat dienā viņš mirst varoņa nāvē. Viņa dzīve un liktenis saistas ne tikai ar Lietuvas tautas dzīvi un likteņiem, bet arī ar mūsu zemi un ļaudīm. Mūsu zeme devusi viņa tēvam patvērumu un darbu, kad tam dzīves kļūmīgo apstākļu dēļ ar ģimeni bija jāaiziet no Lietuvas.
Rīgā mazais Antanas sāk skolas gaitas un ar savu apdāvinātību vērš uz sevi skolas vadības vērību. Tas paver viņam ceļu uz ģimnāziju. Bet tur no 6. klases viņam jāizstājas, jo toreizējā krievu vara necieta latviešu un lietuvju patriotu cīņu pret šo tautu patstāvības nomākšanu un pārtautošanu.
Dzīves neveiksmes straujo Antanasu Juozapa- vičiusu nesalauž. Viņā mostas jauni spēki, cīņas spars, kuru mērķis tautas tiesību izcīnīšana. Nolicis Tartū aptiekas mācekļa pārbaudījumus, viņš iestājas darbā vienā no Rīgas aptiekām.
Pasaules karš viņu aizrauj līdzi latviešu bēgļu gaitās un 1915. gadā viņš nonāk Maskavā. Pēc latviešu strēlnieku bataljonu nodibināšanās, kas latviešiem līdzi satrauc arī Juozapavičiusu, viņš 1915. g. beigās iestājas karaskolā, kuru beidz ar uzslavu. Komandēts uz rezerves bataljonu 1916. gada pavasarī viņš nonāk Tverā. Tur jaunais virsnieks nolemj pāriet latviešu strēlnieku pulkos, kuri cīnās frontē pie Rīgas. — Viņa lūgumu pārvietot strēlnieku pulkos, priekšniecība noraida, un Juozapavičiuss saņem komandējumu uz artilērijas kursiem Gačinā. Pēc šo kursu sekmīgas beigšanas Juozapavičiuss saņem komandējumu un 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulku, kurp tas pārvietots. Ar šo strēlnieku pulku Juozapavičiuss piedalas visās strēlnieku kaujās Rīgas frontē, parādīdams sevi par izcilu kaujas virsnieku. Viņš piedalas arī Ziemas svētku kaujās, kurās to ievaino un evakuē uz Rīgu.
Krievijas revolūcija 1917. gadā atraisa lietuviešu cerības uz brīvību un veicina karaspēka dibināšanas ideju. Šai idejai Juozapavičiusu sajūsmina viņa draugs Klimaitis un viņš ar lielu enerģiju un aizrautību sāk organizēt lietuviešu karavīrus, pulcinādams tos Vitebskā īpašā bataljonā. Tur rodas kodols nākošai Lietuvas armijai, kuru organizē un vada patriots un brīvības cīnītājs Antanas Juozapavičiuss.
Juozapavičiuss nespēj mierīgi nosēdēt armijas štābā, kur viņš ir kara ministra adjutants. Tikko atgriezies no atbildīgā komandējuma uz Berlīni, viņš no kara ministra izlūdzas atļauju formēt kaujas vienību, lai stātos pretim iebrucējiem. Tādu saņēmis, viņš Alitas pilsētā formē 1. kājnieku pulku. Juozapavičiuss kļūst par šī pulka pirmo komandieri un pulka dvēseli.
Tanī laikā Alitas pilsētā mitinājās arī vācu okupācijas karaspēks, kurš Lietuvas pulka vadībai uz- stādija savas prasības, nerēķinādamies ar Lietuvas valsts iestādēm. Šādos apstākļos, dabīgi, starp lie- tuviiem un vāciem bieži radās konflikti, kurus Juozapavičiuss prata izbeigt abām pusēm pieņemamā veidā.
Februara sākumā Lietuvā iebrukušie ienaidnieki bija jau nonākuši Alitas pievārtē un Juozapa- vičiusam ar pulku šī pilsēta jāatstāj. Vācu okupācijas karaspēks, kuram šī pilsēta un novads būtu jāaizstāv, lietuviešiem nepaziņojis, naktī pilsētu pameta likteņa varai. Juozapavičiusa pulks vēl nebija tik liels un tik labi apbruņots un apmācīts, lai spētu pretī stāt ienaidnieka pārspēkam. 13. februara rītā viņš dod pavēli nogādāt lielgabalus un transportu drošībā. Tilts pāri Ņemunai brīvs. Tā viņam ziņo izsūtītie izlūki Tādēļ drošākais ceļš pa šo tiltu. Bet
brīdī, kad Juozapavičiuss dod šo pavēli un pats stājas pulka priekšgalā gājienam, kāda ienaidnieka grupa apmetas ciemā pa kreisi no šī tilta.
Agrā rīta stundā 13. februārī, pulks tuvojas Ņemunas tiltam, kas vēl krēslas pilns. Ciema malā pie ložmetēja stāv pretinieka sargs.
Pie tilta Juozapavičiuss dod pavēli transportam un lielgabaliem tiltu pāriet vispirms. Tas izdodas bez traucējumiem. Bet tikko dota pavēle pulkam —• uz priekšu, un komandieris pulka priekšgalā bērā zirgā uzjāj tiltam, nodevīgais ciems atdzīvojas un ienaidnieka uguns pāršalc koka tiltu. Juozapavičiusa zirgs, ienaidnieka ložu ķerts, iekrācas un saslējies stāvus, gāžas uz tilta. Bet arī Jouzapavičiusu ķērusi lode, viņš vēl pagūst pulkam uzsaukt doties uz priekšu, un mirst. Karavīru rindās izceļas apjukums, jo uzbrukums nāk negaidīts. Bet redzot savu komandieri uz tilta saļimušu, apjukums izzūd un pulks uzsāk cīņu ar ienaidnieku, kuram vairs neļauj atrauties no ciema, bet piespiež to uzsākt kauju. Pēc īsas cīņas, ienaidnieks sakauts un kā trofeja lietuviešu pulka rokās krīt ienaidnieka pat- šautene, ierocis, kas nonāvējis Lietuvas brīvības cīnītāju, pirmā pulka komandieri Antanasu Juozapavičiusu.
Juozapavičiusa nāve visā Lietuvā izsauca dziļas sēras, jo viņu kā tautas varoni pazina katrs lietuvietis.
*
Antanasa Juozapavičiusa piemiņa lietuvju tautā nav mirusi. Vecā koka tilta vietā uzceļot jauno dzelzsbetona, Juozapavičiusa ziedošanās tēvzemei ietverta bareljefā.
«Es vēl atgriezīšos,» — uzsaucis Ņemunai mazais Antanas, ceļā uz Rīgu, šķērsodams šo tiltu 1901. gadā.
«Es atgriezos un palikšu te mūžīgi» — runā viņa varonīgais gars no šī tilta bareljefa šodien.
J. J.
Kā noritēja kara darbība austrumu frontē
1. Polijas-Vācijas konflikta iemesli.
Vācijas valsts kanclers Hitlers savā politiskajā programā bija uzstādijis mērķi — panākt Versaļas miera līguma noteikumu atcelšanu un visu vācisko zemju apvienošanu Lielvācijas valstī. 1938. gada rudenī pēc Cechoslovakijas agrāko vācu apdzīvoto apgabalu pievienošanas Vācijai, valsts kanclers Hitlers par saviem turpmākiem mērķiem uzskatija: Ce- chijas pakļaušanu Vācijai un agrākās 1914. gada robežas atjaunošanu austrumos. Kā parasti, arī šoreiz Hitlers savus plašos mērķus gribēja realizēt pakāpeniski, lai neizsauktu pārāk lielu pretestību no citu valstu puses.
1939. gada pavasarī notika Ceehijas pakļaušana un Klaipēdas apgabala pievienošana Vācijai. Tūliņ pēc tā nāca arī Vācijas priekšlikumi Polijai — ļaut Dancigai, pievienoties Vācijai un dot Vācijai nelielu koridoru satiksmes ceļu ierīkošanai starp Rietum- un Austrumprūsiju cauri Polijas koridoram. Dancigu formāli uzskatija par patstāvīgu valsti, kura atrodas Tautu Savienības aizbildniecībā un kur Polijai ir piešķirtas zināmās muitas un saimnieciskas tiesības. Vācijas priekšlikumā Polija saskati ja savu interešu ierobežošanu un atteicās piekrist jebkādam stāvokļa grozījumam. Sakarā ar Vācijas šādām prasībām, Polijas ārējā politika sāka meklēt atbalstu Anglijā un Francijā.
Ap to pašu laiku sākās Anglijas un Francijas sarunas ar Padomju Savienību nolūkā radīt pretspara turpmākai Vācijas ekspansijai. Šīs sarunas ievilkās un augustā nonāca līdz šo valstu militāro lietpratēju kopīgām apspriedēm Maskavā, kas beidzās bez rezultātiem, jo 23. augustā tika noslēgts vācu-krievu neuzbrukšanas līgums.
Vasaras beigās Vācijas-Polijas attiecības pamazām paasinājis. Abas puses bija iesaukušas dažus rezervistu gadagājumus un spērušas citus drošības soļus. Sākās arī incidenti Dancigas teritorijā. Dan- ciga nepārprotami deklarēja savu vēlēšanos pievienoties' Vācijai. Augusta beigās saspīlēiums arvien pieauga. Angliia uzsāka sarunas konflikta mierīgai likvidēšanai. Kad 29. augustā parādiiās zina, ka Vācija novieto savu karaspēku Slovākijā pie Polijas robežas, Polija nākošajā dienā izsludināja vispārēju mobilizāciju.
31. augustā vācu ziņu birojs publicē oficiālu Vācijas pazinoiumu par vācu-anglu sarunām un Vācijas priekšlikumiem Polijai. Šie . priekšlikumi ietverti 16 punktos: 1) Danci ga atgriežas pie Vācijas, 21 poļu koridorā no Baltiias jūras līdz Grauden- ces - Kulmas - Brombergas līnijai un rietumos līdz Šēnlankai izdarama tautas nobalsošana, 3) balsošanā balstiesības piešķiramas tikai tiem, kas tur dzīvoja 1918. gada 1. janvārī, 4) Gdiņa paliek Polijai, 51 nobalsošanai jānotiek ne agrāk, kā pēc 12 mēnešiem,
—   līdz nobalsošanai nosakami brīva transita celi,
—    apgabala turpmāko piederību izšķirs vienkāršs balsu vairākums, 8) neatkarīgi no balsošanas rezultātiem Vāciiai jādabū brīva satiksme ar Dancieu un Austrumprūsiiu, bet Polijai ar jūru, 9) ja koridors nāktu pie Vācijas, tā ir gatava anmainīt iedzīvotājus, 101 Polija varēs dabūt soecialas tiesības Dancigas ostā, bet tādas pašas jādod arī Vāciiai attiecībā uz Gdinu, 111 Danciga un Gdina ir demilitarizēia- mas, 121 Helas pussala demilitarizēiama, 131 abu valstu minoritatu sūdzības izšķirs starptautiskā komisija, 14) abu valstu minoritātēm garantējama viņu tautības .uzturēšana, brīva attīstība un atsvabināšana no karaklausības, 15) vienošanās gadiiums Vācija un Polija demobilizē savus bruņotos spēkus, 16) par tālāko sakarā ar šo nolīgumu Vācija un Polija vienojas kopīgi.
Šie noteikumi paziņoti Polijas valdībai diezgan vēlu. Tomēr jau 31. augustā Polija paziņo, ka neatrod par iespējamu pieņemt šos noteikumus.
Augusta pēdējās dienās abas puses savus spēkus pierobežā turpina pastiprināt. Notiek jau bruņotas sadursmes Vācijas-Polijas pierobežā.
1. septembra naktī Dancigas brīvpilsētas galva Alberts Forsters pasludina Dancigas pievienošanu Vācijai. Tanī pašā naktī Hitlers dod pavēli karaspēkam, kurā saka, ka Polija noraidījusi izlīgumu, vāciešus Polijā vajā un poļi nerespektē Vācijas robežu, kādēļ, sākot ar šo brīdi varai jāstāda pretim vara.
2. Pretinieku kara plāni.
Tā kā bija jārēķinās ar varbūtību, ka Polija Vācijas uzstādītos priekšlikumus un noteikumus nepieņems, tad šādam, gadijumam Vācijas ģenerālštābs jau bija izstrādājis attiecīgu kara darbības plānu. Kara darbības nolūks — sakaut Polijas bruņotos spēkus, lai pēc tam varētu piepildīt Vācijas gribu. Vācijas karaspēka vadība pirms savu plānu galīgas izstrādāšanas iepriekš darija visu iespējamo, lai rūpīgi izpētītu poļu paredzamos operatīvos nodomus, kas arī bija izdevies.
Vācu armijas galvenais operativais mērķis bija — uzbrukt lielajā Vislas lokā koncentrētai poļu armijai, to apiet, ielenkt un iznīcināt.
Šim nolūkam vācu armijas virspavēlnieks ģenerālis Brauchičs nodibināja divas armiju grupas — dienvidu grupu ģeneraļa Rundšteta vadībā un ziemeļu grupu ģeneraļa Boka vadībā. Dienvidu armiju grupā ietilpa trīs armijas: ģenerāļu Lista, Rei- chenava un Blaskovica, bet ziemeļu grupā — divas armijas: ģenerāļu Kluges un Kichlera.
Dienvidu grupas uzdevums bija ar vidējo, Rei- chenava armiju no Silēzijas, Kreicburgas rajona izlauzt sev ceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz Vislai. Lai nodrošinātu šīs armijas labos spārnus, bija paredzēts ģeneraļa Lista armijai no Augšsilēzijas puses un gar Beskidu kalnāja ziemeļu nogāzi uzbrukt austrumu virzienā un sadarbībā ar karaspēka grupējumu, kas uzbruks no Slovakijas, ielenkt poļu spēkus Polijas dienvidrietumu daļā. Ģeneraļa Rei- chenava armijas kreisā flanka nodrošināšana jāizdara ģeneraļa Blaskovica armijai, kurai vajadzēja izvērsties Silēzijā, Breslavas - Glogavas rajonā, lai atvairītu poļu Poznaņas armijas varbūtējo uzbrukumu no ziemeļiem.
Ziemeļu grupas uzdevums bija — ar ģeneraļa Kluges armiju no Pomerānijas visīsākā laikā nodibināt sakarus ar Austrumprūsiju, pārcelties pāri Vislai starp Brombergu un Graudenci, lai pēc tam kopā ar Austrumprūsijas spēkiem virzītos uz dienvidiem un savienotos ar dienvidu grupas ziemeļu spārnu. Ģeneraļa Kichlera armijai no Austrumprūsijas vajadzēja uzbrukt dienvidu virzienā, pāriet Narevu un Bugu, apiet Varšavu no austrumiem, lai tur meklētu sastapšanos ar Reichenava armiju.
Tālākais mērķis bija — ar vēl lielāku apiešanas kustību aiz Bugas un Sanas panākt un ielenkt arī tos poļu spēkus, kas tur atrastos, vai kuriem būtu izdevusies atkāpšanās pāri Vislai.
Par poļu militāro operāciju plānu var spriest pēc viņu spēku grupējuma. Poļu vadošā operativā ideja bija — karu pa daļai vest ofensivi, jo poļi sagaidi ja, ka sakarā ar gaidamo Anglijas un Franci;as uzstāšanos, vācu ievērojami spēki būs saistīt: rietumos. Sakarā ar to poļu armijas operativais plāns paredzēja — jau pašā kara sākumā okupēt Dancina; brīvpilsētu un no trim pusēm uzbrukt Austrumpru- sijai, lai to ieņemtu un izolētu no pārējās Vācijas. Kamēr notiek uzbrukums Austrumprūsijai, pārējie PoMjas spēki gar rietumu robežu izturas pasivi gatavībā atvairīt vācu uzbrukumus.
Sakarā ar šo plānu Polijas spēku grupējums bija šāds:
—   Stipra poļu armija ziemeļos no Varšavas ģeneraļa Sosnkovska vadībā ar uzdevumu iebrukt Au- strumprūsijā no dienvidiem;
—    īpašs karaspēka grupējums Suvalku - Au- gustovas rajonā ar uzdevumu iebrukt Ausirumpru- sijā no austrumiem;
—   ļoti stipra poļu armija koridora ziemeļu daļā ģeneraļa Bortnovska vadībā ar uzdevumu ieņemt Dancigu un iebrukt Austrumprūsijā no rietumiem;
—    ļoti stipra poļu armija Poznaņas rajonā ar uzdevumu nodrošināt pret Austrumprūsiju operējošo armiju aizmuguri, atvairīt vācu uzbrukumus no Rie- tumprūsijas, vajadzības gadijumā izdarot pretuzbrukumus flankā tām vācu armijām, kas uzbruktu no Rietumprūsijas vai arī no Silēzijas;
—    armija Krakovas-Ļvovas rajonā ģeneraļa Pristora vadībā ar uzdevumu noturēt Polijas rūpniecības rajonu.
3. Kara darbības rajons.
Polijas teritorija aptver 389.000 kv. km ar apm. 35 miljoniem iedzīvotāju, kas sastāda caurmērā 90 cilvēkus uz 1 kv. km, tā tad Polija ir 3 reizes blīvāk apdzīvota kā Latvija. No visiem Polijas iedzīvotājiem 69% ir pašu poļu, kas norāda uz to, ka tauta nav viengabalaini nacionala.
Polijas robeža ar Vāciju ir 2100 km gara un pēc sava izveidojuma neizdevīga no aizsardzības vie' dokļa. Polijas rietumu daļa ir visbiežāk apdzīvota, pie kam ziemeļrietumu daļā dzīvo daudz vāciešu, bet dienvidos — ukraiņi. Abas šīs tautības nelabvēlīgi noskaņotas pret Poliju. Polijas visa rūpniecība, arī militārā, koncentrēta valsts dienvidrietumu daļā.
Polijas teritorija visumā ir līdzena, izņemot Karpatiem piegulošo teritorijas daļu. Lielāki mežu rajoni atrodas Polijas ziemeļaustrumu un austrumu daļā, kur ir arī plašs purvains rajons — Poļesje.
Polijas lielākās upes, kuras varētu izmantot vācu uzbrukuma sprostošanai, ir Visla, Nareva, Buga, Sana un pa daļai Varta. Nareva, Buga, Visla un Sana sastāda izdevīgu aizstāvēšanās līniju, kura stiepjas no ziemeļiem, no Austrumprūsijas pierobežas līdz Karpatiem Galicijas dienvidos. Ieņemot šo aizstāvēšanās līniju, visa Polijas rietumu daļa jāatstāj ienaidniekam.
Polijas rietumu daļas samērā biezais ceļu tīkls, apvidus līdzenums un klajums dod lielas iespējas lielāku karaspēka grupējumu kopdarbībai un moto- mechanizēto spēku pielietošanai. Šo pēdējo apstākli veicināja vēl arī šīs vasaras sausums, pie kam rudens lietus periods iestājās vēlu.
Apvidus nocietinājumi — betonētu ligzdu veidā, bija iekārtoti ļoti ierobežotā daudzumā. Tie bija sastopami pret Austrumprūsijas robežu un pret
Silēziju. No veciem krievu cietokšņiem varēja izmantot Osovēcu, Lomžu, Pultusku, Modļinu, Dem- bļinu un austriešu Pšemišļu, lai gan šo cietokšņu izmantošana būtu lietderīga tikai tādā gadijumā, ja tie ietilptu kādā iepriekš sagatavotā nocietinājumu līnijā.
4. Kara darbības norise.
1. septembra agrā rītā Vācijas valsts kanclers Hitlers deva pavēli kara darbības uzsākšanai pret Poliju. Šo Hitlera pa radio noraidīto, pavēli Polijas valdība uzskatija kā formālu kara pieteikumu un tādēļ arī gaidi ja Anglijas un Francijas iejaukšanos karā saskaņā ar šo valstu doto soli jumu.
Kara darbība sākās 1. septembra agrā rītā virs zemes, gaisā un uz jūras. Vācu aviacija — bumbvedēji uzsāka gandrīz visu poļu aerodromu bomoar- dēšanu nolūkā padarīt tos nelietojamus un iznīcināt arī aerodromu angaros novietotās lidmašīnas. Šie vācu bumbvedēju masu uzbrukumi izdevās un ar to jau kara pirmajā dienā nodrošināja vācu gaisa spēku virskundzību gaisā. Reizē ar gaisa spēku darbības sākumu vācu sauszemes karaspēks vairākās vietās iebruka Polijas teritorijā. Tanī pašā laikā apmācības kuģis «Schleswig-Holstein» apšaudi ja Vesterplati Dancigas ostā, kur nocietinājies neliels poļu garnizons.
Poļu karaspēks stājās pretim iebrucēju pārspēkam un zem pārspēka spiediena sāka atkāpties valsts iekšienē. Atsevišķās vietās nelielām poļu vienībām izdevās iebrukt nedaudz arī Vācijas teritorijā, bet tas nevarēja iespaidot vispārējo stāvokli frontē un šie iebrukumi arī ātri tika likvidēti.
Vācu gaisa spēku uzbrukums, izpostīdams dzelzceļus, pa daļai izjauca poļu karaspēka sakoncentrē- šanu. Vācu armijas daļas, kas uzbruka no Slovākijas pāri Karpatiem, jau kara pirmajā dienā iedziļinājās Polijas teritorijā 20 km dziļumā un sasniedza Novitargas-Suchas līniju. No Mora vijas sāka uzbrukumu ģen. Lista armija, bet no Silēzijas virziena uz Censtochovu ģen. Reichenava armija. No Pome- rānijas ģen. Kluges armija uzbruka Brombergas virzienā un pirmā dienā iedziļinājās līdz 25 km Polijas teritorijā. Vācu Austrumprūsijas armija tuvojās Graudencei.
Jau 2. dienā vācu Kluges armijas motorizētās vienības bija sasniegušas Vislu starp Graudenci un Brombergu, noiedamas ar kaujām 2 dienās 60 km. Līdz ar to poļu koridora armijai tika atgriezta atkāpšanās uz dienvidiem un sākās šīs armijas ielenkšana. Vācu aviacijas uzbrukumi militāriem mērķiem neatlaidīgi turpinājās. Darbības saskaņošanas labā Polijas armijas virspavēlnieks maršals Riaz- Smiglijs galvenās — ziemeļu — frontes komandēšanu uzdeva ģenerālim Sosnkovskim.
Kara 3. dienā vācu rokās krīt pirmā lielā pilsēta — Censtochova. Vācu aviacija dažās vietās izmeta nelielus izplētņu lēcēju pulciņus ar uzdevumu postīt satiksmes un sakaru ierīces poļu frontes aizmugurē.
—    septembrī, reaģēdamas uz Vācijas iebrukumu Polijā, Anglija un Francija pieteica karu Vācijai.
—     septembrī poļi ziņoja par Graudences un Brombergas atstāšanu. Poļu aviacija atsevišķās vietās izdarīja uzbrukumus vācu uzbrūkošiem spēkiem un vietām arī guva sekmes. Poļu jātnieku iebrukums Austrumprūsijā no Suvalku rajona tika atsists. Poļu koridora armija uzsāka mēģinājumus izlauzties uz dienvidiem.
6. septembrī krita Krakova un Keļci. Vācu spēcīgās motorizētās kolonas lauzās Čenstochovas-Ra- domas virzienā. Vācu aviacija turpināja poļu dzelzceļu un atejošo spēku bombardēšanu.
Pirmā kara nedēļa noslēdzās 7. septembrī, pie kam vācu rokās bija kritis viss Polijas rūpniecības rajons un vācu spēki, ieņemdami Ravu Mazo- vecku, jau pievirzījušies 60 km dienvidrietumos no Varšavas. i
—    septembrī kāda vācu motorizēta vienība ielauzās Varšavas dienvidrietumu priekšpilsētā, bet vēlāk tika atspiesta ārpus pilsētas. Poļi lielā steiga organizēja savas galvas pilsētas aizstāvēšanu. Varšavas radiofona I raidītājs, kas atrodas ārpus Varšavas pilsētas, tās dienvidrietumu nomalē, krita vācu rokās.
—  septembrī jau redzams, ka poļu dienvidrietumu armija ir izputināta un pa daļai Radomas rajonā ielenkta, jo vācu spēki atsevišķās vietās jau sasnieguši Vislu starp Sandomiru un Varšavu. Varšavas ielenkšana turpinājās.
Nākošajās dienās redzams, ka arī poļu Poznaņas armija ir ielenkta, bet poļu ziemeļarmija ir atspiesta aiz Bugas. Ta tad jau kara 10. diena poļu galvenie spēki ir izolēti atsevišķos grupējumos un daļa no tiem jau sakauta.
Kara otrā nedēļa noslēdzās ar to, ka 14. septembrī arī Varšava ir ielenkta, jo vācu Austrumprūsijas armija sasniegusi no ziemeļiem Sedļecu, bet Reichenava armijas daļas ir pārgājušas Vislu dienvidos no Varšavas un pie Sedļecas noslēgušas Varšavas ielenkšanas loku. Dienvidpolijā vācu ģeneraļa Lista armija tuvojās Ļvovai, bet Austrumprūsijas (ģen. Kichlera) armija tuvojās Brest-Ļitovskai. Polijas valdība patvērusies Zaļeščikos pie pašas Rumānijas robežas. Poļu armija ir sadalīta un ielenkta vairākās vietās, kur tā vēl turpina mēģinājumus izlauzties Varšavas virzienā, lai gan pati Varšava arī jau ir ielenkta. Ļoti lieli spēki, kas ielenkti Kut- no-Lovičas rajonā (poļu Poznaņas armija) izmisuma cīņās mēģina pārraut ielencēju loku. Šī kauja, kas nobeidzās ar poļu armijas padošanos, ir šī kara vislielākā un asiņainākā kauja. Domājams, ka poļu karaspēka vadības rīcībā nebija vairs nekādu lielu spēku, jo nebija novērojama vairs nopietna pretestība tām vācu daļām, kas pārgājušas Bugu, Vislu un Sanu.
—       septembrī, kad Polijas armija jau bija satriekta, Polijā no austrumiem iesoļoja arī Padomju Savienības karaspēks, ar to paātrinādams Polijas spēku pretestības likvidāciju. Padomju karaspēks virzi jās uz priekšu, sastapdams poļu atsevišķu vienību neorganizētu pretestību.
—      septembrī Polijas valdība un karaspēka vadība atstāja Poliju un devās uz Rumāniju. Francija un Anglija paziņoja, ka Padomju Savienības ieiešana Polijā nemainīšot šo valstu apņēmību cīnīties līdz uzvarai.
27. septembrī padevās Varšava un dažas dienas vēlāk, kā poļu pēdējais pretestības punkts —• Helas pussalas garnizons, kurš varonīgi bija cīnijies līdz pēdējai iespējai.
6. oktobrī Reichstaga ārkārtējā sēdē Vācijas valsts galva Hitlers ziņoja, ka karš Polijā ir beidzies. Vācu karaspēks ir zaudējis 10572 kritušus, 30322 ievainotus un 3409 pazudušus. Saņemti gūstā 694000 poļu karavīru. Tālāk valstskanclers Hitlers izklāsti ja savus miera priekšlikumus: 1) Vācijas valsts tādas robežas radīšana, kas atbilstu tās vēsturiskām, etnogrāfiskām un saimnieciskām interesēm, 2) visa iekarotā apgabala nomierināšana, 3) absolūta drošības garantēšana ne tikai Vācijas valsts apgabaliem, bet arī visā tās interešu joslā, 4) šo apgabalu etnogrāfiskā pārkārtošana, jaunuzbūve un kulturālā attīstība, 5) etnogrāfisko apstākļu pārkārtošanas svarīgs uzdevums ir tautību pārvietošana tā, lai nākotnē būtu labākas un noteiktākas nacionalas robežas.
5. Polijas neveiksmes iemesli.
a) Politiskie iemesli.
Polijas valsts dibināšana notika grūtos apstākļos, kad tai visapkārt bija gandrīz vienīgi naidīgi noskaņoti kaimiņi. Arī tagad pēc 20 gadiem izšķirošā brīdī Polijai nebija īsti draudzīgu attiecību ar tādiem kaimiņiem, kas tai varētu būt noderīgi kā sabiedrotie. Polijas valsts pastāvēšanas laikā viņas ārlietu politika ir svaidijusies no Francijai draudzīgas uz Vācijai draudzīgu un atkal atpakaļ. Reala politika nedrīkstēja novest valsti tādā stāvoklī, kad tās abi lielie kaimiņi vienā laikā ir naidīgā nostājā pret Poliju. Kad bija redzama konflikta attīstīšanās ar Vāciju, likās, ka Polija meklēs draudzību Krievijā, bet Polija nevēlējās pieņemt Krievijas tiešu militāru palīdzību cerībā, ka Anglijas-Francijas palīdzība būs efektīvāka. Rumānija, kurai bija morāls pienākums iet Polijai palīgā, no šī pienākuma atteicās. Kad Vācija uzsāka karu, Anglija un Francija nekavējās pieteikt Vācijai karu, pildot Polijai doto solījumu un apsoloties cīnīties līdz Polijas agrāko robežu atjaunošanai. Bet šoreiz ir liela starpība starp karu Eiropas austrumos, kur vācu karaspēks kara 8. dienā, nogājis vairāk par 200 km, jau atrodas Varšavas priekšpilsētā, un starp karu Eiropas rietumos, kur 6 nedēļas vēl nav notikusi neviena kauja, bet tikai izlūku sadursmes.
17. septembrī iesākās Padomju Savienības karaspēka darbība pret Poliju. Vēlāk nāk līgumi par Polijas IV dalīšanu, kuri, apmēram, pusi no Polijas agrākās teritorijas nodod Padomju Savienībai, bet nelielu daļu arī Lietuvai. Anglija un Francija nav kara stāvoklī ar Padomju Savienību un te nu iznāk, ka Anglijas un Francijas solijumi atjaunot Polijas valsti, neskārs ne Padomju Savienībai, ne Lietuvai nodotos apgabalus. Tā tad pat Sabiedroto uzvaras gadi jumā nav cerību uz Polijas restaurēšanu tās agrākajos apmēros.
Iekšpolitiski Polijas tauta nav bijusi pietiekoši viengabalaina, jo poļu ir tikai divas trešdaļas no visiem iedzīvotājiem. No sveštautiešiem lielais vairums ukraiņi, kas zem Polijas varas jutās apspiesti un tā tad arī karā tiem nebija sevišķas vēlēšanās cīnīties par Poliju. Arī baltkrievi savā lielā vairumā pret Polijas likteni izturējās vai nu pasi vi, vai pa daļai pat naidīgi. Bez tam vēl arī lielai^ žīdu daudzums militārā ziņā bija uzskatams par nedrošu elementu. Tā tad vienīgi paši poļi cīni jās par savu valsti. Sava negativa nozīme bija arī tam apstāklim, ka Polija vēl līdz šim nebija izdarijusi agrārreformu, kāds apstāklis nenāca par labu Polijas iedzīvotāju šķiru attiecībām.
b) Militārie iemesli.
Viens no galvenajiem Polijas neveiksmes iemesliem ir Vācijas bruņoto spēku lielais pārsvars, it īpaši technikas ziņā. Bez tam vēl Polijas karaspēka vadība bija par zemu novērtējusi vācu karaspēka kaujas spējas un Vācijas militāro gatavošanos, bet no otras puses pārvērtējusi sava karaspēka spējas. Spriežot pēc poļu spēku izvēršanas, ir jānāk pie slēdziena, ka Polijas karaspēka vadība ir dzīvojusi pilnīgā pārliecībā, ka tai izdosies rietumos saistīt vācu spēkus, bet austrumu daļā pat rīkoties ofensivi, lai ieņemtu Dancigu un Austrumprūsiju. Nebija rēķināts, ka vācu spēki var izdarīt tik strauju virzīšanos, un uz tā pamata bija izstrādāts poļu spēku izvēršanas un koncentrēšanas plāns. Ir ziņas, ka, neraugoties uz to, ka poļu vadībai esot bijis zināms, ka par poļu armijas operativiem plāniem vāciešiem esot izdevies ievākt informāciju, poļu vadība nav šo plānu vairs grozijusi. Domājams gan, ka pietrūka laika šī plāna grozīšanai, jo tas prasītu lielu un ilgstošu darbu.
Operativos plānus izstrādājot, vajadzēja objekti vi un vispusīgi apsvērt: pašu spēku spējas, ienaidnieka iespējamības atkarībā no viņa spēku un mate- rialā stāvokļa, kā arī no paredzamā kara darbības rajona apvidus īpašībām un robežas konfigurācijās. Polijas rietumu robeža nav izdevīga, jo tā dod iespēju aktivam ienaidniekam izdarīt plašus poļu armijas flanku apdraudējumus un apgājienus.
Par maz bija darīts nocietinājumu izbūvē. Tagadējiem nocietinājumiem ir nozīme tikai veselu sistēmu veidā, bet ne kā atsevišķiem grupējumiem vai punktiem, kuri var gūt nozīmi tikai ezeru, purvu vai līdzīgos šaurumos. Saprotams, ka visas Polijas rietumu robežas nocietināšana 2100 km garumā būtu prasījusi ārkārtīgi lielus līdzekļus, kādus sagādāt nebija pa spēkam. Tādēļ varēja būt izeja — nocietināt dabīgo šķēršļu līnijas. %  Par šādu līniju var uzskatīt Narevas-Bugas-Vislas-Sanas līniju, uz kuras jau atradās gan veci, bet vēl arī tagad izmantojami nocietinājumi. Iienaidnieka motorizēto vienību kustības apgrūtināšanai nebija izdarīti sprosto- jumi pietiekošos apmēros.
Karaspēka vadībai, kura nepareizi bija novērtējusi ienaidnieka un savējo spējas, pietrūka arī atbildības drosmes izstrādāt plānu, kas paredz karaspēka atvilkšanu uz Bugas-Vislas-Sanas līnijas, lai to aizstāvētu. Ja šī līnija būtu pastiprināta ar nocietinājumiem un ja būtu paredzēta šīs līnijas ieņemšana, tad, domājams, to varētu noturēt ilgāku laiku, nekā tagad izbeidzās viss karš. Protams, pie Padomju Savienības iejaukšanās arī šo līniju nebūtu iespējams noturēt.
Poļu karaspēka koncentrēšanu izjauca vācu aviacijas nodarītie dzelzceļu postijumi. Tas pierāda, ka nākotnē, ja ienaidniekam ir pārspēks gaisā, no dzelzceļu izmantošanas jāatsakās.
Poļu pārspēka vadībai vēl var pārmest, ka visā kara laikā nav manams augstākās vadības iespaids un rīcība. Nav redzamas kopīgas un saskņotas rīcības un pretdarbības pretinieka ātrajiem iebrukumiem. Vācu karaspēka vadība atzīmē, ka poļu vadība esot bijusi ārpus kritikas. Nenoliedzami, ka poļu karaspēka virsvadība nav nemaz spējusi pret- darboties ienaidnieka rīcībai. Varbūt šeit vainojams arī poļu augstākā štaba komplektēšanas veids, pēc kura poļu karaspēka štābā virsnieki ilgstoši amatus neizpildi ja, bet tie bieži maini jās un štaba amatus izpildi ja tikai samērā īsu laiku. Pie tādas kārtības štāba darbinieki ilgi nepalika savos amatos un ļoti bieži mainijās, kāds apstāklis nevarēja dot iespēju izpausties kādai noteiktai operativai idejai. Varbūt, ka tāda ideja bija, bet daudzie darbinieki, to līdz galam nenoveduši, bija spiesti nodot tās tālāku realizēšanu nākošajiem, kuri katrs gribēja pēc labākās pārliecības to labot pēc sava prāta. Caur to arī darbs varēja ciest pietiekošas produktivitātes trūkuma dēļ un vadošās operatīvās idejas biežas pārveidošanas.
Vainojami arī pārāk lielie trūkumi armijas apbruņojumā. Trūka pietiekošas zenitartilerijas, prettanku un citu ieroču. Nevarētu teikt, ka Polijas valsts būtu skopojusies ar līdzekļu piešķiršanu, jo parasti Polijas kara resora izdevumi sastādija vienu trešdaļu no valsts budžeta, pie kam pēdējos gados pat tuvojās pusei. Te, domājams, ir grūtības tādas pašas, kā dažām citām jaunajām valstīm, jo tām ir grūti īsā pastāvēšanas laikā pietiekoši pilnīgi apgādāt savus bruņotos spēkus. Apbruņojuma trūkuma dēļ poļu mobilizētās armijas sastāvs ir bijis ap 1,5 miljona, lai gan tas varēja būt vismaz 2,5 miljonu liels.
Bez tam vēl Polijas karaspēka neveiksmes veicināja dabas apstākļi: Rietumpolijas samērā līdzenais un klajais apvidus ir ļoti izdevīgs motomecnam- zēto spēku darbībai. Šogad augusts un septembra pirmā puse bija ļoti sausi, kas ļāva ienaidnieka motorizētām vienībām pilnā mērā izmantot Polijas ceļus, kas lietainā laikā nebūtu izbraucami.
Kā Polijas pretinieki atzīst, poļu kareivji un karaspēka zemākā un vidējā vadība ir varonīgi cīnījušies un savu uzdevumu pret Polijas valsti godam pildijuši. Vācu vadība, novērtēdama atsevišķās vietās poļu varonību, pie kapitulacijas ir atstājusi poļu virsniekiem viņu zobenus, kā atzinību viņu varonībai un drošsirdībai.
Kapteinis Mednis
Franču tērauda siena
Mažino līnija sargā Franciju pret iebrukumiem no austrumiem. Tā stiepjas gandrīz tūkstots kilometru garumā no Denkerkas pie jūras līdz Alpiem pie Šveices robežām. Šīs līnijas stiprums ir tās nocietinājumu novietojums dziļumā. Pēdējais vidēji rēķināms uz 45—50 kilometriem. Visstiprākā šī līnija ir tiešā robežā ar Vāciju. Gar Beļģijas un Luk- semburgas robežu tā ir vājāka, jo Mažino plānā tā nemaz nebija paredzēta un tika izveidota vēlāk, kad Beļģija pasludināja savu neitralitāti, jo tad franči uz Beļģijas aktivu atbalstu vairs nevarēja cerēt un arī šī robeža bija jānodrošina pret varbūtēju vācu uzbrukumu caur Beļģiju un Luksemburgu. Tā kā šī josla ir vājāka, tad taisni šis pēdējais uzbrukums Francijai ir visbīstamāks.
Mažino līnijas nozīme ir aizsardzībā kā pret pēkšņu iebrukumu konfliktam izceļoties, tā arī pret masveidīgu uzbrukumu kara laikā. Protams, īstenībā nekas nav nepārvarams, tā arī šī siena nav neielaužama. Bet jautājums ir, ko tas maksātu. Visumā jārēķinās ar to, ka kādam miljonam cilvēku būtu savas galvas jānoliek, lai pārējie tiktu šim mūrim cauri. Un tad vēl jāvaicā, kāds spēks uzbrukumam pēc tam var vēl būt palicis pāri.
Palūkosimies tuvāk, no kā šis nepārvaramais valnis sastādas. Īstenībā par «valni» grūti runāt, jo tas atrodas zem zemes. Kas pastaigāsies zemes virspusē, tas tikai tuvumā pienākot ieraudzīs blokmājas un šaujamos kupolus, kas atrodas pāra simts metrus viens no otra. Ieroči novietoti tā, ka neatstāj nekur spraugas. Visa līnija var spļaut nepārtrauktu uguni. Kad līnija pilda aizstāvēšanās uzdevumu, neviens cilvēks virs zemes nav redzams. Tādi parādas tikai tad. ;a ir jāiet pretuzbrukumā.
Kaujā šī pozicija cietīs ļoti maz zaudējumu, jo ieročus apkalpo automatiski — elektriskā ceļā. Apvidu novēro ar periskopiem.
Miera laikā garnizons Mažino līnijā bija 100.000 vīru, bet visi soļi bija sperti, lai karam sākoties garnizons tiktu nekavējoties papildināts līdz pilnam kara laika sastāvam. Visā 1000 km garā joslā ir pavisam 14.000 dižgabalu pozicijas. Šo ieroču apkalpe drabojas no pazemes, pilnā drošībā no ienaidnieka uguns. Bieza betona kārta pasargā to kā no automatisko ieroču, tā arī no artilērijas uguns. Pat ja trīs smagie šāviņi krīt viens aiz otra tanī pašā vietā, slēptuvi nevar iegraut.
Tāpat arī gāzes nevar šinīs drošās patvēruma vietās iekļūt. Gaisa spiedienu iekšienē uztura lielāku nekā tas ir ārpusē. Šis vienkāršais princips novērš gāzu ieplūšanu, cik gaistošsa tās arī nebūtu. Apakšzemes armija var strādāt bez traucējošām gāzmaskām.
Neviens šāviņš nevar sagraut arī elektriskos kabeļus, kas pievada elektrisko strāvu un veido sakaru tīklu. Katrs vads ir ieguldīts cementa caurulē 4,5 metru dziļumā. Ja tomēr kāds bojājums rastos, tad katram vadam vismaz divas līnijas ir rezervē.
Neviena lode nevar trāpīt šaujcaurumā un izvest no ierindas apkalpi, jo šauj caurumu nemaz nav. Paši ieroči grozāmi bruņu kupolos. Tāpat kā flotē šāvēji novada savus ieročus nevis pēc redzes, bet pēc virziena un pacēluma leņķiem uz skaias.
Novadīšanu izskaitļo artilērijas virsnieki no kāda cita punkta, sēžot hermetiskos bruņu kupolos un novērojot ārpasauli panoramiskos tālskatos.
Šo virsnieku rīcībā ir kartes ar tīkliņu, pēc kuras var sistemātiski apšaudīt kuru katru vietu. Kad novadijums ir izskaitļots, pavēli nodod elektriskā ceļā uz bruņu kupolu ieroču apkalpei, kur uzliesmo novadījumam atbilstoš. skaitļi.
Lai dižgabalu gāzes šaušanas laikā nepadarītu uzturēšanos kazematā nepanesamu, tad ir gādāts par pastāvīgu gaisa maiņu. Dižgabalu vēsināšana ir au- tomatiska, tāpat arī izšautās čaulas izsviež un nogādā prom automatiski.
Arī par dižgabalu bruņu torņus apsargājošiem ložmetējiem ir gādāts. Tos dzesina ar caurtekošu ūdeni. Dižgabali var šaut kurā katrā virzienā, uz visām debess pusēm. Sedzošie ložmetēji ir novietoti tā, lai uzbrucējam nebūtu iespējams piekļūt dižgabalu torņiem. Tie nopļauj katru, kas pēdējiem tuvojas.
Lai gan zināmās līnijas daļas vai pat atsevišķa bruņu torņa ieņemšanu nesagrautā stāvoklī uzskata par neiespējamu, tomēr ir domāts arī par to, lai novērstu visas nejaušības. Katru nocietinājumu daļu var izolēt no pārējām, pēc tam to var uzspridzināt gaisā ar pogas spiedienu no 50 km attāluma aizmugurē.
Pie šiem bruņu torņiem, kas sniedzas līdz 30 m dziļumam,, dzīvo apkalpe. Tur ir ierīkotas guļam- telpas, pārtikas noliktavas, radio, telefons un novietoti katram tornim divi rezerves dižgabali.
No dižgabaliem apkalpe var šaut nemaz neuzbraucot augšā bruņu kupolos. Dižgabala stobru var nolaist zemē, pielādēt, uzsūtīt atkal augšā, izšaut un no jauna nolaist lejā. Šo pēdējo darbu tad veic at- grūdiena spēks.
Katra dižgabala poziciju apkalpo trīs vīri. Kara laikā tie paliek priekšējās pozicijās trīs dienas. Drošības dēļ tiem ir līdz pārtika un municija vairāk nekā tas trim dienām ir vajadzīgs. Viņi nav arī izolēti. Apakšzemes ejas savieno visus līnijas punktus, tā kā apkalpi var nomainīt nevienam cilvēkam zemes virsū neparādoties.
Kādas ir pārsteidzoša uzbrukuma iespējas pret Mažino līniju?
īstenībā tādas iespējas nav. Naktī infrasarkano staru tīkls uzrāda kuru katru kustību apvidū un iedarbina trauksmes ierīces katrā dižgabala pozicijā un saceļ kājās apkalpi. Sie infrasarkanie stari ir neredzami un tādēļ nekādas liesmas ne gaisma nebrīdina uzbrucēju, ka aizstāvji kaujas gatavībā to sagaida.
Dienā' neskaitams daudzums aču vēro apkārtni periskopos- Bez tam vēl apvidū paredzēti slazdi, kas dod brīdinājuma zvanu, ja kāds tiem pieskaras.
Bet Mažino līnijā ir vēl kaut kas vairāk nekā priekšposteņi, slazdi, dižgabali.
Labirints apakšzemē plešas plašumā. Aiz priekšējām blokmājām un dižgabaliem 30 —50 km frontes dziļumā atrodas cietokšņi, kas savienoti ar priekšpoziciju ar tuneļiem. Šie forti ir reizē arī kazarmes, kas sniedzas vairākos stāvos līdz 100 metru dziļumam. Stāvus savstarpēji savieno kāpnes un celtņi. Apakšējos stāvos parasti glabājas municija. Kilometriem garas betonētas, elektriski apgaismotas ejas ved tiem klāt, veidojot kurmju alas. Par šo eju izmēriem var spriest no tā, ka galvenās ejās atrodas sliežu ceļi, pa kuriem elektriskās lokomotīves pieved municiju.
Katrā fortā ierīkoti auksta un silta ūdens vadi un centrālā apkurināšana. Gaisu atjauno, lai tas arvienu būtu svaigs. Fortos novietoti tik lieli pārtikas krājumi, ka to garnizons, pat nogriezts no ārpasaules, var turēties mēnešiem ilgi.
Dažās vietās paredzētas patvertnes pat civiliedzīvotājiem, tā kā apdraudēto sādžu iedzīvotāji var dzīvot drošībā zem zemes.
Šim Francijas daļa uzkalniņi li" DcLl 3S ta lieta. Tagad daudzi no tiem ir izdobti un veido apakšzemes kazarmas, kas var uzņemt vietām līdz 10.000 vīru.
Tie ir izveidoti šādai vajadzībai un nekāds šāviņš nevar saārdīt šos beiuiiētos skudrupūžņus. domāti cilvēku patvērumam.
Kaujas laikā tiem, kas pavadijuši zināmu laiku frontes līnijā, paredzēti atpūtas uzdevumi aizmugurē. Atpūtas kazarmas ir speciāli būvētas ar tādu nolūku, lai viņās kaujas troksnis nebūtu dzirdams.
Trauksmes gadi jumā novērotāji dos briesmu signālu, ja jau to nebūs izsaukušas automatiski infrasarkano staru ierīces. Dažās sekundēs automatiski stāsies darbā ložmetēji, kas aizsargā dižgabalu novietojumus. Tanī pašā laikā savas vietas ieņems artilērijas virsnieki novērošanas punktos un apkalpe pie dižgabaliem. Pašā bruņu kupolā visus caurumus aizvērs un iekšienē būs redzamas tikai šauras gaismas svītras no aizsegtām lampām. Pa to laiku, kad sāks darboties ložmetēji, artileristi ieslēgs bezgalīgo ķēdi, kas pieved municiju dižgabaliem no vairāku desmitu metru dziļiem municijas pagrabiem, un dižgabali stāsies darbā.
Pārsteiguma uzbrukums nebūs vairs nekāds pārsteigums.
Līnijas aizmugurē pārsienamie punkti būs gatavi uzņemt ievainotos, kamēr stabi vēros uzbrukuma galveno virzienu un lems par pretsoļiem.
Ja pretinieka tanki tuvosies nāves joslai, kamēr tā kājnieki acīmredzami kusīs tūkstošo ložmetēju, šauteņu un lielgabalu ugunīs. Tanki velsies līdz tā saucamiem «Sparģeļiem», kā Rietumeiropas karavīri sauc tanku šķēršļus iebetonētu tērauda sliežu vai citu metala smaiļu veidā, kuru gali atstāti ārā. Te tankiem būs jāapstājas un jāsaņem prettanku lielgabalu granatu krusa, kas tos ātri pārvērtīs vrakos.
Ja nu kādam tankam izdotos šim pirmām šķērslim tikt pāri, tad tas nonāks pie otrās «šparģeļu» rindas ar tādiem pašiem smailiem kā pirmā gadiju- mā, bet ar pievienotiem sprāgstošiem lādiņiem., kas katru pāri ejošu tanku uzspers gaisā.
Tāda ir šī līnija, ko sauc par Mažino līniju un kura noder par klasisku paraugu visām vēlāk celtām nocietinātām joslām, starp citu arī čeķu līnijai pret Vāciju. Vāci par to bija ļoti nobažījušies, kad viņi jau atradās a i z šīs līnijas, jo tikai tad dabūja ar to tuvāk iepazīties un novērtēt, no kāda likteņa tie izbēguši. Artilērijas šaušanas mēģinājumi vāciem rādija, ka šādi nocietinājumi ir praktiski nesagraujami.
Šāds valnis sarga Franciju no austrumiem. Tā nozīmi ļausim paskaidrot kādam izcilam speciālistam, kas izsakas sekojoši:
«Nevienu karu nevar vest bez iekarošanas idejas. Nav iekarošanas, ja nav pretinieka teritorijas ieņemšanas. Ja ienaidnieka armija nevar pāriet robežu, tad tā nevar neko iekarot, jo nav nekādas teritorijas ieņemšanas. Bumbvedis var graut līdz bezgalībai., bet Spānijas un Ķīnas piedzīvojumi ir mā- cijuši, ka teritoriju neieņemot iekarošanas nav. Pretinieka vadība simts reižu apdomāsies, pirms dzīs korpusu aiz korpusa iznīcībā pret šo dzelzs aizsardzības valni.»
Mūsu gadusimtenis, kas vispārīgi ir tik daudz devis technikai, nevar neatsaukties arī uz kara lauku. Te tiešām redzams tāds technikas uzplaukums, kāds nekad līdz šim nav pieredzēts. Neapstāsimies oie tādām finesēm, kā artilērija, kas šauj 60 km un, varbūt, pat 120 km tāļu, un kā radioiekārtas, kas strādā ar ultrāīsiem viļņiem un kuras pārnes 1—2 vīri, bet piegriezīsimies diviem svarīgākiem faktoriem — aviacijai un moto - mechanizētam karaspēkam.
Aviacija bija ieguvusi savas pilsoņu tiesības jau pasaules karā. Kopš tā laika aviacijas attīstība ir gājusi strauji uz priekšu. Ja arī viena vai otra pārspīlēta aviacijas pielietošanas teorija ir cietusi neveiksmi, tomēr nenoliedzams, ka aviacijas nozīme tagad ir nesalīdzināmi lielāka nekā 1914.—1918. gados. Lidmašīnu ātrums pieaudzis līdz trīskārtīgam, maksimalais sniegšanas tālums — salīdzinot ar 1918. gadu —• līdz pieckārtīgam. Ja runāsim par moderno bumb- vežu celtspēju resp. briesmīgo grautspēju, tad gandrīz vai izliksies it kā pasaules kara bumbmešanai būtu bijusi tikai morāliskā iedarbība. Kur pirmie kara lidotāji pasaules karā apšaudijās savstarpēji ar pistolēm un karabīniem, tur šo ieroču vietā ir stājušies vairāki ložmetēji un pat lielgabali. Visi šie fakti un dati tomēr ir jāuztver relativi. Ja ir palielinājies bumbvežu ātrums, tad ir arī pieaudzis iznīcinātāju ātrums, kas pirmajiem klūpj astē. Ja ir pieaudzis visu lidmašīnu ātrums, tad ir uzlabota arī zenītartilerija. Pēdējai pieaudzis netikai šaušanas ātrums, bet arī augstums un, galvenais, pateicoties mechaniskām izskaitļošanas metodēm ar īpašiem aparatiem — prediktoriem, ir iespējams sasniegt daudz labākus šaušanas rezultātus nekā pasaules karā, kur vienas lidmašīnas nogāšanai vajadzēja caurmērā 6—7.000 šāviņu. Tas vdss panākts neskatoties uz lidmašīnu ātruma un lidojuma augstuma pieaugšanu, kas, protams, lielā mērā samazina trāpīšanas iespēju.
Jāatzīmē, ka lidmašīnu savstarpējās cīņās izšķirošu rezultātu procentuālā pieauguma nav, un tas arī nevar būt citādi, jo ieroči taču ir uzlabojušies abās pusēs.
Ja mēs pāriesim uz aviacijas taktisko pielietošanu mūslaiku karā, tad te īstenībā būtu jāizšķir trīs iespējamie gadijumi, atkarībā no kuriem aviacijas kā ieroču šķiras, panākumi var būt stipri dažādi. Pirmais gadijums, kad pretiniekam praktiski aviacijas nav. Tāds ir Abesīnijas gadijums. Protams, tādos apstākļos aviacija dara, ko tā grib. Vienīgais, ko tā nespēj, tā ir teritorijas okupēšana, kas šā vai tā ir jāizdara zemes karaspēkam. Sādi ap- stakļi ir izņēmums un mūs var ļoti maz interesēt.
Daudz pamācošāks ir otrais gadijums, kad pretiniekam aviacija gan ir, bet kad tā ir daudz vājāka. Šādu piemēru mums dod poļu - vācu karš. Kā te parādījās aviacijas darbība?
Aviacijai tagadnes karā piekrīt izcilus loma, tādēļ katras puses aviacija, līdz ar kara darbības uzsākšanu. cenšas pēc pārsvara gaisā. Tā tad pirmais kara mērķis ir pretinieka aviacijas iznīcināšana vai vismaz tās vājināšana. Te katrā ziņā ienaidnieks mēģina skārt aviaciju tur, kur tā visvārīgākā, t. i. aerodromos. Mēs zinām, ka tāds bija vācu aviacijas pirmais ceļš. Pieņemot par pareizām ziņas, ka poļu lidmašīnu vairums ir bijis savus pastāvīgos aerodromus atstājis un ka vāciem izdevies iznīcināt tikai angarus, gan ar visām darbnīcām un degvielu krājumiem, arī tad zaudējumi ir tik lieli, ka tas ir smags sitiens. Tāļāk poļiem bija jāiekārto jauno aerodromu turpmākā dzīve. Arī šis jautājums bija grūts, jo savam gaisa pārsvaram pastavot, vāci uzmeklēja jaunos aerodromus un nometa bumbas arī tur. Šādos apstākļos, pat ja lidaparati paliek veseli, bumbas tā saārda aerodromu, ka tas vairs nav lietojams, kamēr to saved no jauna kārtībā. Kad tas ir paveikts, nāk jauns uzbrukums, u. t. t. Vieglāka tipa lidmašīnām atrast palīga aerodromus nav tik grūti. Bumbveži turpretim ir spiesti palikt bezdarbībā, vai arī celties un sēsties saārdītos aerodromos. Avārijā aiz avarijas ātri vien sabeidz mašīnas. Tāds bija poļu bumbvežu liktenis.
Pie pretinieka pārsvara gaisā ne izlūku, ne kopdarbības uzdevumus nav iespējams pildīt. Arī poļu izlūkiem bija jāstāv dīkā.
Aviacijas ziņā vājās valstis ir arī tās, kurām nav iespējams tikt pie spēcīgas zenītartilerijas. Tā tad vienīgais iedomājamais pretošanās līdzeklis pret stiprāku pretinieku ir: cik aviacijas ir, tai jābūt iznīcinātāju tipa.
Ja aviacijas pārspēks vienā pusē nav tik nospiedošs, tad arī rezultāti militārā ziņā nav tik izšķiroši. Te spāņu karš ir atbilstošs piemērs. Sas karš mācija, ka bumbvežu graujošai darbībai uz kara gaitu liela iespaida nav. Pirmais morāliskais iespaids ir spēcīgs, bet vēlāk cilvēks pie visa pierod.
Trešais gadijums: abās pusēs aviacija apmēram vienāda stipruma. Tāds stāvoklis tagad ir vācu - franču frontē. Tā kā te pastāvīga pārsvara nav, tad aviacijai, atkarībā no uzdevuma, jācenšas pēc pārsvara dotā vietā un laikā. Tā, pasaules kara laikā pie Verdenas franči nespēja citādi cīnīties ar vācu pārspēku gaisā, kā savelkot vi^us gaisa spēkus šinī vietā un uzticot to vadību vienai atbildīgai personai.
Pāriesim tagad pie moto - mechanizētām vienībām. Motorizacija un mechanizacija jau pirmajā pasaules karā deva labas sekmes. Lai atceramies pirmo lielāko karaspēka pārsviešanu ar automobiļiem — šinī gadi jumā ar Parīzes taksometriem — Marnas kaujā. No otras puses neaizmirsīsim arī, ka tanki bija izšķirošs faktors, ar kuru sabiedrotie panāca uzvaras nosvēršanos uz savu pusi.
Jaiiis Mednis
Technika mūslaiku karā
Tas, kas agrāk bija jāimprovizē, tagad pastāv kā pastāvīgas vienības. Lielu vienību pārsviešanai ir radītas autotransporta vienības, kuras piedala lielai vienībai pārvietošanas laikā. Motorizētie pārvietošanas līdzekļi var būt arī vienības organiska sastāvdaļa. Sādā gadijumā mēs atrodam vienību rīcībā abus auto veidus: kā parastos ta arī apvidus auto.
Motorizacijas nozīme ir vislielākā stratēģiskā mērogā. Tā dod vadībai lielu manevrēšanas iespēju. Nevar noliegt, ka arī taktiskā mērogā motorizētām vienībām nebūtu savs iespaids, sevišķi uzdevumu pildīšanai ar kavalerijas raksturu, vai arī kopā ar bruņotām vienībām organiskās moto- - mecha- nizētās vienībās.
Jau pasaules karā pielietotās bruņu mašīnas gājušas tālāk savu evolūcijas ceļu. Kopš tā laika ir izdevies palielināt tanku ātrumu un uzlabot konstrukciju. Ja pirmajā tanku uzbrukumā savu uzdevumu spēja veikt tikai viena trešdaļa sastāva, tad atmiņas par šādu proporciju tagad aizgājušas aizmirstībā.
Spāņu karš mūs ir mācijis, kādā virzienā at- tīstas modernā kara vešanas technika. Ja Spānijā tika lietotas lielā mērā bruņotās vienības, tad tas nenozīmē, ka tā būtu bijusi šīs zemes īpatnība. Taisni otrādi, tikai Spānijas Vietējo īpatnību dēļ (kalnainais apvidus!) bruņoto vienību lietošana bija zināmā mērā ierobežota. Tur, kur apvidus bija līdzens, ģen. Franko gājiens bija neapturams kopš tā laika, kad bruņotās vienības sāka lietot pietiekošā vairumā.
Arī Polijai vajadzēja ar šī kara piedzīvojumiem rēķināties. Cik tālu viņa to gribējusi, varējusi un paspējusi darīt (jo bruņu vienības ir arī laika un maka jautājums), grūti spriest. Rezultāti tomēr rāda, ka vācu panākumi bija pārsteidzoši, kas, jādomā, nebūs liekams vienīgi uz operāciju vadības rēķina.
Neaizmirsīsim arī moto - mechanizēto vienību ēnas puses: degvielas patēriņu straumēm, tās piegādes grūtības, labu ceļu vajadzību.
Kādi ir pretlīdzekļi pret bruņotām vienībām? Vislabākais — izvēlēties aktivi1  oretlīdzekli: tādas pašas mašīnas, bet budžets ne visām valstīm to atļauj pietiekošā mērā veikt. Tāpēc bieži Vien jāķeras pie pasiviem pretlīdzekļiem. Bruņu mašīnu masas var aizturēt prettanku lielgabali, lielā skaitā, novietoti dziļumā. Masa' pret masu!
Ja arī tas nav pa spēkam, tad jāķeras pie šķēršļiem. Labākie, var teikt ideālie, šķēršļi ir dabiskie — upes. īstenībā tur, kur nav nopietni nocietinātu joslu, kā Mažino vai Zigfrīda (Vestvala) līnijas, grūti iedomāties citu efektivu šķērsli, kā upes, ezerus, mežus. Mākslīgiem šķēršļiem ir tikai tad paliekoša nozīme, ja tie ir tik bieži un tik dziļi novietoti, ka sastāda kaut ko .. . Mažino līnijas garā. Tas skan paradoksali, bet ir ļoti tuvu īstenībai.
Ja dabīgo šķēršļu nav un nav arī nopietnu mākslīgu šķēršļu, tad neva^ būt runas par bruņoto vienību -aizturēšanu, bet gan par ienaidnieka kavēšanu. Te nu lielākais vārds ir sakams sapieriem ar spridzināšanu un aizcirtumiem. Ir jau taisnība, ka ir daudz bruņu mašīnu, kas spēj kaujā pārvietoties ārpus ceļiem, bet lielais vairums no tiem pirms kaujas jāpieved pa ceļiem vai dzelzceļiem. Pat tās mašīnas, kas spēj pārvietoties ārpus ceļiem, pa ceļu brauc ar daudz mazāku degvielu un laika patēriņu, tādēļ tuvošanās gājienā pēc iespējas izvēlas ceļus. No ceļiem ir atkarīga visu mašīnu apgāde. Tādēļ pretdarbībai pret bruņu mašīnām no ļoti liela svara ceļu un tiltu postijumi un aizcirtumi uz ceļiem.
Jāatzīmē, ka līdz šim nav vēl diezgan uzsvērti pasaules kara piedzīvojumi vilcinošas pretošanās izvešanā. Izvedot stratēģisku atkāpšanos 1918. gadā no jūiija līdz novembrim, vāci savu manevri brīžiem balstija vienīgi uz plašiem postijumiem. Vācu sapieri savu darbu bija veikuši tik pamatīgi, ka sabiedrotie tādos gadijumos spēja sekot vāciem lielākais ar tādu pašu ātrumu, kāds būtu sasniegts virzoties uz priekšu ar kauju. Tā tad vāci, ne pilītes asins neiziiedami, spēja kavēt sabiedroto virzīšanos tādā pašā mērā, kā to būtu varējuši ar ieroču varu un smagiem zaudējumiem.
Šis princips poļiem nav bijis svešs. To mums rādija neskaitamie vācu ziņojumi, ka poļi atkāpjoties visu uzspridzinādami. Ka viss iespējamais tomēr nav bijis darīts vai vismaz visur ne (piemēram Karpatos, kur poļi nebija nodrošinājušies pret slo- vakiem, kas kalnos ar spridzināšanu bija samērā viegli izdarams), rāda fakts, ka vācu bruņoto vienību iebrukumi daudzos gadijumos ir sasnieguši vairāku desmitu kilometru amplitudi dienā.
Arī angļi domā, ka sapieru nozare esot bijusi poļu armijas vājā puse.
Protams, tādas bruņoto vienību sekmes, kādas mēs esam redzējuši Spānijā un Polijā, ir iespējamas vienīgi pie vienas puses nospiedoša pārsvara bruņoto vienību ziņā un tikai lauka karā. Kur apstākļi ir citādi, — un tādi tie ir tagad rietumu frontē, šādi zibeņātrā kara paņēmieni nav iespējami. Pirms izlaušanās nocietinātai joslai visi vieglie tanki jānovieto uz guļu. Ja te kādam būs runāšana, tad tie būs smagie tanki (piemēram, franču 75 to tanks, ar 11 ložmetējiem vai ar artilēriju līdz 155 mm haubices kalibram, ar bruņām, kas drošas pret prettanku lielgabalu vairumu) un par to darbības uzsākšanu pirmās ziņas ir pienākušas.
Ja arī, no vienas puses, morālām elementam kaujā un karā būs vienmēr nenoliedzama nozīme, tad, no otras puses, jāatzīst^ ka pie modernās kara technikas attīstības, tas laiks jau sen aizgājis nebūtībā, kad ar drošu dūšu un kailu dūri varēja kaut ko panākt.
G. T.
Ilggadīgo nocietinājumu loma tagadnes karā
īsi pirms savas nāves ģen. Sēkts izteicis sekojošus vārdus: «Četrās nedēļās ar maziem, bet labi apgādātiem un apbruņotiem spēkiem pie noteikuma, ka man atļauts šos spēkus padarīt ārkārtīgi kustīgus, es apņemos radīt notikumus, kuru kā notikušu faktu priekšā neviens neko nespēs teikt.» Sekta domas realizē jumu ar dažām izmaiņām (mazu spēku vietā — 5 armijas) nācās izbaudīt bij. Polijai.
Kāda loma piekritusi poļu ilggadīgiem nocietinājumiem 18 dienu cīņās A. frontē, pagaidām vēl nav konstatējams, jo katra ilggadīga nocietinājuma vērtību mēs varam mērīt pēc tā, kādi spēki ir vajadzīgi tā ieņemšanai, cik laika iegūst aizstāvis, kādus zaudējumus cieš uzbrucējs u. t. t. Vācu-poļu karš izbeidzās tik ātri, ka neviļus rodas doma, ka poļu ilggadīgiem nocietinājumiem nav bijusi absolūti nekāda vērtība. Varbūt, ka tas tā ari ir bijis. Bet tad iemesli jāmeklē ne ilggadīgos nocietinājumos, bet citur. To spilgti redzam, vēršot skatus uz otro, t. i. R. fronti.
Pilnīgi skaidru ainu par poļu ilggadīgo nocietinājumu lomu gūs:m tikai tad, kad saies runāt tagadējie kara vēsturnieki. Vienu var droši apgalvot, ka ilggadīgie nocietinājumi ir tikpat veci, kā paša kara jēdziens un ka tie patreizējā karā nospēlēs ne mazāku lomu, kāda tiem piekrita līdzšinējos.
PčdējO gadu ārkārtīgi straujā motomechaniza- cijas un aviacijas attīstība dod pamatu dažādiem secinājumiem. Viens no tiem ir, ka, pateicoties jauniem mobilizācijas apstākļiem, resp. bailēm no pēkšņa iebrukuma, visas valstis (arī tādas, kurām naudas maki nav biezi) ir savas sauszemes un pa daiai arī jūras robežas nodrošinājušas ar varenu robež- nocietinājumu joslu. Patlaban redzam, ka karojošo valstu armiju mobilizācijā ievelkas garumā, jo tā ir ciešā atkarībā no visu valsts resursu, galvenā kārtā rūpniecības mobilizācijas. Šo valsts «īevilkšanos karā» savukārt nodrošina nekas cits, kā «bruņas A. vai R.», kas «kaldinātas» pateicoties valsts labāko galvu tālredzībai.
Pēc miera laiku speciālistu atzinuma, zīmējoties uz franču un vācu R. frontes nocietinājumiem, teoretiski tie esot nepieņemami. Uzņemamies to pārdrošību apgalvot, ka tas ir pārāk baltiem diegiem šūts apgalvojums. Agri vai vēlu viena vai otra no karojošām pusēm nokļūs līdz tā saucamai Mažino vai Zigfrida līnijai. Uzbrukums šiem «ķīniešu mūriem», šķiet, būs jāizdara, pēc vecu vecā cietokšņu kara paņēmieniem — ar apakšzemes mīnu galerijām uzspridzinot gaisā tādas aizstāvju būves, ko nespēs sagraut virszemes smagās artilērijas uguns un vissmagākie tanki.
Protams, ka tikai tad, kad uzbrucējam izdosies izlauzties cauri pietiekami platā frontē un aizstāvim pietrūks dzīvā spēka, lai turpinātu pretošanos aiz ilggadīgiem nocietinājumiem, uzbrucējs varēs sākt aizstāvja armijas ielenkšanas manevru, lai ar to sasniegtu kara gala mērķi — pretinieka armijas iznīcināšanu un sagūstīšanu.
No teiktā visā visumā mēģināsim uzstādīt vispārējos principus, kurus karojošās valstis ņēmušas vērā, izbūvējot savus ilggadīgos nocietinājumus. Tie var noderēt arī mums, neaizmirstot Vobana vārdus. «Katrai valstij jābūt noorganizētai robežu apsardzībai. .. katra no tām prasa sev specifisku nocietināša- nas sistēmu.»
Principi būtu sekojoši:
—       Ilggadīgo nocietinājumu sistēmai jābūt spējīgai nodrošināt aizstāvēšanās nepārtrauktību, neatkarīgi no lauka nocietinājumiem un kavēkļiem, kurus izbūvē ar kara darbības sākumu.
—       Ilggadīgiem nocietinājumiem jābūt jau miera laikā tā iekārtotiem un ieņemtiem, lai tie būtu pastāvīgi gatavi ceļu sprostošanai uz valsts iekšieni. Katram nocietinājumam jāparedz atbilstošais skaits aroda karavīru. Apmēram Va no viņiem jādzīvo jau miera
laikā šajos nocietinājumos, pārējiem tuvējos garnizonos. Katram nocietinājumam jābūt savam noteiktam uzdevumam.
—        Pārāk mazu un daudzskaitlīgu nocietinājumu sistēma, kas pie tam izkaisīta apvidū, izsauc spēku saskaldīšanu; otrādi, karaspēkam jābūt koncentrētam (franču uzskats).
—        Nocietinājumos garnizona maiņa notiks reti, sevišķi mobilizācijas un kara darbības sākumā, tāpēc katram nocietinājumam jābūt tādiem krājumiem, kas nodrošinātu normālās dzīves apstākļus tajos. Labi dzīves apstākļi (uzturs, atpūtas telpas, ventilācijā, apgaismošana u. t. t.) palīdzēs uzturēt garnizona morāli un viņa kaujas spējas.
—        Katra nocietinājuma vājās puses pretinieks beigu beigās uzzinās un izmantos (nevar izbūvēt kaut ko uz mūžīgiem laikiem), tāpēc ilggadīgiem nocietinājumiem jāapmierina šādas prasības:
a) jābūt spējīgam izturēt visāda veida virszemes un gaisa uzbrukumus; b) tam jābūt bruņotam ar tādiem ieročiem, kas atļautu apturēt katru pretinieku, kādējādi tas arī netuvotos: pa zemi, zem zemes, gaisā;
—nocietinājumiem jābūt izbūvētiem pretdarbībai ne tikai esošiem cīņas līdzekļiem, bet arī tādiem, kas var parādīties tuvāKā nākotnē, t. i. nocietinājuma izturība jāaprēķina ar uzviju;
—visām nocietinājumu būvēm, pat ja viņas neatrodas vienā betona vai bruņu masivā, bet izmētātas apvidū, jābūt vienādā stiprumā, lai pretiniekam nebūtu iespējams, sakopojot spēkus visvājākā locekļa iznīcināšanai, tādā kārtā iznīcināt resp. iegūt visu nocietinājumu.
—       Visiem nocietinājumiem kā frontē, tā flan- kos, jārada pretiniekam vienāda pretestība pie viņa mēģinājumiem to pārvarēt, kaut gan tas nenozīmē, ka visiem nocietinājumiem jābūt vienveidīgiem.
—        Atstarpēm starp 2 ilggadīgiem nocietinājumiem jābūt tādām, lai katra uguns segtu
— kaimiņu nocietinājumu frontes. Tas nepieciešams tam noiūkam, lai pretiniekam, pārraujot fronti, nāktos iznīcināt vismaz
—ilggadīgo nocietinājumu būves.
—        Nocietinājumu attiecīgai izbūvei jābūt pie—" mērotai konkretiem novietojuma apstākļiem.
Pie tam:
—ekonomiju būves izturības ziņā var sasniegt uz grūti izmantojama apvidus rēķina;
—nocietinājumu skaitu var samazināt apvidū, kurš izdevīgs uguns ieroču pielietošanā, bet neizdevīgs pretinieka uzbrukumam;
—ekonomiju nocietinājumos var sasniegt pastiprinot esošos dabiskos šķēršļus un radot gar viņiem sprosto jumu joslas.
—        Uguns sistēma jāiekārto ekonomiski, t. 1. jāizlieto pēc iespējas maz dzīvā spēka. Tas
panākams mechanizējot visu to, kas tikai iespējams (piem., pacēluma piedošanu, pie- lādēšanu, ieroču grozīšanu u- t. t.).
10. Ilggadīgie nocietinājumi prasa lielus izdevumus. Nevar tos izbūvēt uz reizi. Nepieciešams uzstādīt programu, kuru tad izvest pakāpeniski.
Pārskaitītos principos varbūt saskatamas prasības, kuras kara māksla jau sen uzstādiBet vai mēs arī naglas sienā nedzenam, tikai atkārtoti sitot tām virsū?
Ilggadīgos nocietināiumos uzkrāias enerģija Karam un tādēļ izdotā nauda nav zemē nomesta. Neaizmirsīsim, ka sviedri un nauda ietaupa asinis.
Kapteinis T. Bebris
Kā izmanto propagandas līdzekļus un paņēmienus
Mēs varam uzskatīt par patiesu tikai to, kas nāk par labu latvju valstij.
Ikvienas kara darbības mērķis ir uzspiest ienaidniekam savu gribu. Šim no^kam katra karoio- šā puse cenšas o;  el;  etot visus līdzekļus un paņēmienus, ko soēj radīt cilvēces izdoma un realiz5  t tagadnes technika. Šķiroiot tagadnes kara vešanas līdzenus un paņēmienus saskaņā ar viņu iedarbības laukiem, varam saskatīt divus vadošos grupēiumus. Viens no tiem iedarboias pret ienaidnieka fiziskiem spēkiem, bet otrs cenšas satriekt viņu garīgi.
Būtu lieki šai vietā vēl reizi uzsvērt garīgo spēku nozīmi katrā karā, bet jo sevišķi tagadnes bruņotos konfliktos. Visas kalošās tautas nesatricināmā pārliecība par kara darbības nen^ciešamību un kara mērķu taisnīgumu līdz ar nelokāmu aonemša- nos izturēt līdz ga1  am un sasniegt šos mērķus, ir svarīgs priekšnoteikums sekmīgai kara vešanai. Ikviena svārstība vai šaubas šai zinā vājina tautas soēkus un samaz:  na izredzes gūt uzvaru. Tāpēc arī saprotams, ka ienaidnieka garīeo snēku satriekšana vai vāiināšanai ir svarīgs starpmērķis uzvaras izcīnīšanai.
Materiab'e zaudēiumi un ar tiem saistītās ciešamas un grūtumi nostoši iesoa:  do tautas garīgos spēkus un vājina tās apņemšanos ziedot visus spēkus uzvaras izcīnīšanai. ŠT  s parādības novēršanai vadībai jāpielieto ikviens līdzeklis un paņēmiens, kas spēj saudzēt tautas garīgos spēkus un stiprināt tās cīņas gribu.
Tagad garīgā laukā katrai karotājai pusei jādarbojas divos virzienos, nolūkā sagraut ienaidnieka un stiprināt savas tautas garīgos spēkus. Ļoti svarīgs līdzeklis šo nolūku sasniegšanai ir pareizi izprasts un mērķtiecīgi vadīts propagandas darbs. Cik liela nozīme uzvaras izcīnīšanai piekrīt labi noorganizētai propagandai, to ir pierādijuši kā pasaules karš, tā arī visi vēlākie kari un konflikti Eiropā un pārējās pasaules daļās.
Kara laikā propaganda ir ļoti iedarbīgs ierocis, kura spējas ir pareizi izpratušas arī tagadējā Eiropas konfliktā ie'nteresētās valstis. Sekojot kara propagandas mērķiem sagraut ienaidnieka un stiprināt savas tautas garīgos spēkus — pašreizējā Eiropas bruņotā konfliktā iejauktās valstis pielieto visus šiem nolūkiem piemērotos līdzekļus un paņēmienus un tāpēc mēs varam dibināti teikt, ka tagad gandrīz visā pasaulē noris propagandas karš šī vārda plašākā nozīmē.
Bez Eiropas konfliktā tieši ieinteresētām valstīm, propagandas kara iespa:  ds ir jūtams arī pārējās valstīs, un tāpēc nebūs lieki šai vietā iztirzāt minētā kara raksturu.
Iztirzāiot propagandas karu, plaša nodaba būtu jāveltī līdzekļiem, kādi tiek izmantoti šī kara mērķu sasn:  egšanai un paņēmieniem, ar kādiem minētos līdzenus pielieto. Tomēr šī raksta nolūks ir dot vienīgi kara propagandas vadošo principu raksturojumu. Šo nrincirm pazīšana ir sevišķi svarīga mūsu austākos. kad katra ārzemiu laikrakstos lasītā vai rad;  o ceTā uztvertā ziņa ir jānovērtē mūsu valsts ieņemtās nostāias garā.
Propaganda nav mērķis par sevi, bet vienīgi līdzeklis zinama mērķa sasniegšanai. Pareizi pielietota proriaganda var dot nega;  dīti lielas sekmes, bet šāda pielietošana ir māksla, ko nilnībā iznrot un pārvada tikai retais. Savā būtībā psicholoģiski nepareiza un ārēiā izpausmē neapmierinoša orooaganda ir bīstamāka tās izvedēiam, nekā ienaidniekam.
Kara propagandas gala mērķis ir palīdzēt gūt uzvam un šī mērķa sasniegšanai tā cenšas visiem līdzekļiem atba^tīt kara darbību savas tautas un valsts labā. Kara darbībai ir izšķirīga noz'me katras tautas dzīvē un kura iznākums var pat kļūt liktenīgs tautas tālākai pastvēšanai. Šai cīņai par eksistenci atkrīt visi tie motivi un ansv5  rumi, kas varbūt britu iāresnekts no humānā, ēt;  skā vai estētiskā viedok'a. bet ka* tieši neveicina vai pat kavē uzvaras izcīnīšanu. Kara no^sē var rasties stāvokli, kas attaisno katra līdzena lietošanu, ja vien ar to ie- spēiams nodrošināt labvēlīsm cīņas iznākumu. Toni5  ^ šādu līdzekļu nielietošanai jārod attaisnoiums, noTūkā iespaidot sabiedrisko domu kā iekš- tā ārzemēs. radot iespaidu, ka cīņā tiek pielietoti starptautiski atzīti un pieputi līdzekli un panēmienl. Pretēiā gadiiumā līdzšim nepielietota un tāpēc nepierasta līdzekļa vai paņēmiena pielietošana izsauks nevēlamu reakciiu ārva^tīs, kas var ievērojami palielināt ienaidnieka spēkus. Šādas varbūtības mazināšanai iā;  zmanto propagandas iespa;  ds, kuras uzdevums tādā gadiiumā ir atta;  snot visu. kas darīts savas tautas uzvaras labā. Teiktais, norāda, cik kritiski iāuznem katra z;  na. ko tiešā vai aplinkus ce1  ^ sniedz bruņotā konf  b'ktā tieši ieinteresētās vai pēdēiam labvēlīgu neitralitāti ieturošās valstīs.
Atbalstot kara darbību savas valsts labā, propagandas iedarbība v5  ršas pret iena:  dnieka un savas valsts tautām. Katrā tautā varam saskatīt vairākus noslāņoiumus, kurus no vienas puses raksturo zinama atšķirība materialās labklāiības. bet no otras puses garīgās kulturas ziņā. Garīgās kulturas ziņā katra tauta, rupios vilcienos raksturoiot, uzrāda z;  namu virsslāni, kura spriešanas spēias un vispārīgās izglītības līmenis pārsniedz vidējo, šim virsslānim kā pretstats jāmin pārējā tautas masa, kuras caurmēra inteliģence ir jūtami zemāka, bet atsevišķo elementu spriešanas spējas pat stipri zem vidējām.
Kara propagandas uzdevums ir iespaidot visu tautu, tāpēc saprotams, ka tai jābūt piemērotai dotās tautas īpatnībām. Pārdomāiot iepriekš minēto tautas sastāva raksturojumu garīgās strukturas zinā, rodas jautājums, vai propagandas galvenā iedarbība jāvērš pret izglītoto virsslāni, vai pret plašo masu. Propaganda ir domāta masas iespaidošanai, bet ne patstāvīga sprieduma spējīgu individu pārliecināšanai. Pēdēiā nolūka sasniegšanai nepieciešami lopiski motivēti pierādiiumi un izsmeļoši paskaidrojumi, bet ne kaili vai vāji motivēti apgalvojumi, ar kuriem rīkoias propaganda. Propagandas nolūks nav atsevišķa individa sīka un pārliecinoša iespaidošana, bet plašākās tautas masas uzmanības pievēršana zināmiem notikumiem vai norisei. Propagandas māksla slēpjas prasmē saistīt tautas uzmanību vēlamā virzienā tik veikli, lai pārliecinātu tautu par zinama notikuma patiesību, ievadītā darba jēgu, padarītā pareizību un nepieciešamību u. t. t. Tā kā propagandai ir galvenā kārtā iāsaista tautas domas vēlamā virzienā, bet ne jāpamāca, jāaudzina vai iā- izglīto plašā masa. tad ir saprotams, ka propagandas iedarbība ir aprēķināta galvenā kārtā jūtu, bet ne prāta iespaidošanai.
Kā jau teikts, propagandas izpausmei jābūt pieskaņotai tautas garīgām īpatnībām un piemērotai visierobežotākā un neapķērīgāka tautas locekļa uztveršanas spējām. Tāpēc arī propagandas garīgais līmenis ir jo zemāks, jo plašākām aprindām to domāta. Kara propagandā, kuras nolūks ir iedarboties uz visu tautu bez izņēmuma, šis līmenis dabīgi ir ļoti zems.
Tā tad jo mazāks būs propagandas zinātniskais balasts un jo vairāk tā iedarbosies uz masas jūtām, jo lielākas būs iegūtās sekmes. Nav svarīgi, ka katrs atsevišķais cilvēks zina un saprot visus lielās politikas ceļus un starpmērķus. Bet ir nepieciešami, lai ikvienam būtu saprotami pašreizējo notikumu vadošie principi, kas dod pārliecību par cīņas un uzvaras nepieciešamību. Salīdzinoši varam teikt, ka nav nepieciešami, lai katrs atsevišķais kareivis zinātu visu operativo vai stratēģisko manevru, bet ar ļoti svarīgi, lai tas neatlaidīgi un līdz pēdējam aizstāvētu katru pēdu zemes, cik vie tālu sniedzas viņa ieroča iedarbība. Fanatiska pārliecība par savas darbības pareizību ir tautā svarīgāka par lielās politikas gājienu pārzināšanu.
Tā tad kara propagandas māksla slēpjas psicholoģiski pareizu ceļu izvēlē masas jūtu iespaidošanai un ir principā nepareizi censties piešķirt tai zinātnisku vispusību. Tāpēc arī mums, saduroties ar kara propagandas materialiem, vienādi jāatceras, ka tie sava iekšējā satura ziņā ir mazvērtīgi un nespēj iespaidot nevienu, kas ir paradis loģiski domāt un patstāvīgi spriest.
Masas spriešanas un jaunu domu uzņemšanas spējas ir mazas, bet aizmāršība liela. Tāpēc iedarbīgai propagandai jāaprobežojas ar nedaudz svarīgāko punktu uzsvēršanu, kuri jāatkārto tik ilgi, kamēr vēlamā doma ir palikusi katra, garīgi visneuzņēmīgākā, individa atmiņā. Ir nenoliedzami, ka katra tauta savā. vai rumā ir neuzņēmīga un. inerta un viņas vadība piekrīt samērā nelielam aktivam virsslānim vai citiem vārdiem — tautas vadošai daļai. Tāpēc var likties nevaiadzīgi propagandas ceļā iespaidot ikvienu tautas locekli, jo masa parasti seko atsevišķiem aktivākiem individiem. Tomēr kara apstākļu iznīcinošā iedarbība, kad ikvienam cilvēkam draud posts un trūkums, uztāda neatliekamu prasību pārliecināt katru, kaut arī vispasivāko tautas locekli, par pārdzīvoiamā laika nepieciešamību. Paviršībai šai zinā var būt nelaboiamas sekas. Jau tas vien, ka arī visi neuznēmīgie un bailīgie ļaudis piekrīt ievadītai darbībai un vēl tai sekmes, ir ļoti ievērodams sasniegums, kaut arī tiem nav drosmes par šo pārliecību aktivi darboties. Kurnētāļu un neapmierināto skaita samazināšana ir liels ieguvums vadības rokās.
Iedarboioties pret ienaidnieka tautu, kara propaganda cenšas pirmā kārtā iespaidot šo neuzņēmīgo un neatbildīgo, bet plašo tautas dalu.
Kā vienā tā otrā gadiiumā tautas masai iāuz- spiež zinama ideia. iznīcinot tās garīgās vērtības, kas tautai ieaudzinātas miera laikā. Tautas uzskatu pārveidošana ir grūts darbs, kas saistīts ar lielu enerģiias un laika patēriņu. Masai ir vaiadzīgs laiks, lai uzņemtu ļaunu domu un to atcerētos. Jo sarežģītāks ir iaunais uzskats, jo kūtrāki masa to uzņem. Jo retāki ļaudis dzird par ko runāiam, jo vairāk lieta tiek nodota aizmirstībai. Tāpēc kara pronagandas pamatā jāliek noteikts un skaidri formulēts uzskats, kurš neatlaidīgi un negrozītā veidā jāizplata tautā. Šī uzskata propagandēšanai ieteicams izstrādāt nedaudz vienkāršus un saprotamus vadošus izteicietnus un apgalvojumus, kas nepārtraukti visādos veidos jāatgādina tautai. Tā tad arī propagandas izvešanā, tāpat kā citur, visu panākumu atslēga mpklējama vienkāršībā, pieticībā un neatlaidībā darbā.
Nenoliedzami, ka arī kura propagandā nepieciešama zināma dažādība ārējās izpausmes ziņā, tomēr formas dažādība nedrīkst iespaidot paša darba saturu. Katrai formas dažādībai no jauna jāatkārto un jāapstiprina reizi pieņemtā un par pareizu atzītā pamatdoma. Dotā parole vai lozungs jāizplata visādos veidos un apgaismojumos, bet nekad nav jāatmet, jo katra reklāmā iedarbojas galvenā kārtā ar vienkāršību un pastāvīgu atkārtošanos.
Tādējādi realizēta, kara propaganda — gūst ie- vēroiamus panākumus. Bieži var novērot, ka propagandētais uzskats sākumā liekas gluži nepieņemams, ja neteiktu vairāk. Ar laiku tas paliek vienkārši nepatīkams, pēc tam pierasts un vienaldzīgs, bet beidzot pieņemams un pat ticams. Tas ir propagandas uzvaras gājiens, jo tādā ceļā sākumā tauta un pēc tam arī armija piesavinās ienaidnieka paustos uzskatus un sāk domāt tā, kā tas viņam izdevīgi.
Augšā minētais liek mums saprast, kāpēc konfliktos tieši ieinteresēto valstu sniegtās ziņās nav lielas dažādības un viņās uzsvērtie motivi un secinājumi pastāvīgi atkārtojas.
Kara mērķu sasniegšanai kā atsevišķās valsts tā arī koalicijas spēki var tikt pilnos apmēros izmantoti vienīgi vienprātīgā un stingri saskaņotā darbā. Tāpēc arī kara propagandas uzdevums ir sēt neuzticību sabiedroto valstu un atsevišķo tautas locekļu starpā.
No tīri psicholoģiskā viedokļa masai nekad nav jānorāda divi vai vairāki ienaidnieki. Jo lielāks ienaidnieku skaits, jo — ātrāk tautā draudz pamosties šaubas par savas lietas taisnīgumu. Ir gluži dabiski, ka kurā katrā indivīdā var rasties pārdomas, vai tiešām taisnība ir vienīgi mūsu pusē un vai visi pārējie, kas ir pret mums, rīkojas nepareizi. Savas tautas domas nedrīkst skaldīt, bet tās jākoncentrē vienā virzienā. Dibinoties uz šīm atziņām, kara propagandas smagpunkts gandrīz vienādi tiek vērsts tikai pret vienu no ienaidnieka valstīm, uzveļot tai visu atbildību un apgalvojot, ka pret pārējiem ienaidnieka koalicijas locekļiem tautai nav nekāda ienaida. Parasts ir — apgalvoiums, ka šīs pārējās valstis ir ierautas karā vienīgi pateicoties viņu valdību neatbildīgai un nepārdomātai rīcībai.
Nolūkā skaldīt ienadnieka tautas vienprātību, tai tiek pastāvīgi apgalvots, ka karš netiek vests pret pašu tautu, bet gan pret tās valdību vai valdnieku, kas ir visa kara un posta vienīgais cēlonis. Propaganda cenšas uzspiest ienaidnieka tautai domu, ka tai nav nekādu izredžu gūt uzvaru un tikko pašreizējā valdība tiks gāzta, iestāsies atkal miers, kas nesīs svētību un labklāiību visiem tautas locekļiem. Līdzīgā nolūkā — tiek sēta neuzticība arī dažāda sabiedrisko nogrupējumu starpā, — apgalvoiot, ka vieni no tiem dzīvo pārpilnībā, kamēr citi cieš trūkumu.
Nesaskaņas atsevišķās ienaidnieka tautas vai visas koaliciias locekļu starpā ir svarīgs ieguvums uzvaras sasniegšanai un tāpēc kara pronaganda cenšas tās izsaukt visiem iespēiamiem līdzekļiem un paņēmieniem. Šim nolūkam tiek publicētas pat visai apšaudamas zinas un citi materiali, kas bieži mēdz saturēt vienīgi kailus angalvoiumus. Pašreizēios apstākļos nav jābūt sevišķi uzcītīgam zinu vācēi'am, lai sadurtos ar v^enu vai otru no augšā nr'nētiem appalvoiumiem. Cik patiesības ir kādas konfliktā tieši ieinteresētās valsts sniegtām ziņām par viņas ienaidnieku iekšējo vai ārpolitisko vienotību, to nebūtu ieteicams secināt vienīgi no dotā ziņojuma satura.
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Psicholoģiski nepareizs ir pasaules karā bieži lietotais paņēmiens padarīt ienaidnieku smieklīgu un izzobot to visos iespējamos veidos. Minētais paņēmiens pieradina tautu novērtēt par zemu ienaidnieka spēias, bet ienaidnieka spēku pārāk zems vērtējums neskaitamos gadiiumos ir biiis iemesls kauiu un karu gājienu neveksmēm. Nepareizi vadītas propagandas iespaidotā tauta, saduroties ar apsmieto un nonicināto ienaidnieku kauias laukā vai saimnieciskā cīņā, nenovēšami ir spriesta atzīt, kā ienaidnieks pavisam nav tik vājš, kā attēlots, bet bieži ir pat ļoti spēcīgs. Izbaudījusi rūgto patiesību, tauta sāk apšaubīt savas propagandas apgalvojumu pareizību. Šīs šaubas var tikt attiecinātas uz visām nozarēm un gala rezultātā nemākulīgi vadīta propaganda var kļūt bīstama tās izvedējiem.
Daudz pareizāki ir nostādīt ienaidn;  eku necilvēciskā, barbariskā apgaismojumā, tādeiādi netieši brīdinot tautu par to, kas tai būs jāpieredz, nokļūstot kara darbības apgabalā. Šāds brīdinājums lielā mērā mazina vilšanos, ko pārdzīvo ikviens karavīrs, kas propagandētās kara romantikas vietā mācas pazīt kaujas lauka īstenību. Tagadnes karā nav iespējams krasi šķirot nemilitārus un tīri militārus objektus un tāpēc augšā minētais pārdzīvojums neies secen arī dažam labam tautas loceklim dziļākā — aizmugurē. Tagadnes ieroču postošo iedarbību ir ērti un izdevīgi uzvelt ienaidnieka barbariskām tieksmēm, tādējādi radot un uzturot tautā naidu pret ienaidnieku un līdz ar to arī nepieciešamo cīņas sparu. Ka savu roku vadīto ieroču iedarbība līdzīga un varbūt pat vēl postošāka, tas vairumam neienāk prātā un netiek ar onlūku darīts zināms. Tā tad mēs redzam, ka visiem briesmu darbu aprakstiem, ar kuriem pretējās puses apveltī viena otru, ir iāpieiet ļoti rezervēti. Upuru un postijumu apraksti bieži nav noliedzami, bet tie ir kara darbības sekas, jo tāds izskatas karš.
Sekmīgas propagandas pamatnoteikums ir — katrā jautāiumā ieņemt vienu un no pašu subiek- tivo, savai valstij par labu runājošo viedokli. Propagandai nav iāapsver citu tautu tiesības, bet neatlaidīgi jāpastrīpo vienīgi savas tautas vaiadzības. Tai arī nav jācenšas obiektivi apgaismot lietu patieso stāvokli, bet vienīgi jāuzsver to subiekt;  vo patiesību, kas runā par labu savas tautas vaiadzību apmierināšanai. Katrā karā loti svarīgs ir kara izcelšanās iautāiums. Bet būtu nepareizi kara izcelšanās iautājumu apsvērt, cenšoties pierādīt, ka ne tikai mūsu valsts, bet arī citas ir vainoiamas kara darbības sākšanā. Visa vaina pilnos apmēros iāuzvel iena;  dniekam, pat tad, ia tas nesaietas ar patiesību. Tautas vairums nesastāv no diplomātiem vai starptautisko tiesību pazinēiiem. Tautas vairumu sarāda parastie, šaubu un neuzticības Dilme cilvēki. Tikko propaganda atstās an ienaidm'eka pusē kaut vismazāk attaisnojošo motivu, var rasties iemesls šaubām par kara cēloņiem un vajadzību. Masa nesūēi izšķirt. kuT- sākas iena-'dmeka taisnība un kur beidzas savēiā. Tā sāk šaubīties savā pārliecībā, sevišķi tad, ia ienaidnieka propaganda neatlaidīgi un bez ierobežojumiem uzvel visu kara izcelšanās vārnu savai valstii. Galu galā var nonākt pie tā. ka tauta tic vairāk ienaidnieka prooagandai, kura nav svārstīga, bet savos apgalvoiumos simtprocentīgi pastāvīga, nekā savēiai. Jo tautas iūtas savā būtībā ir vienkāršas — tā pazust tikai mīlu vai naidu un patiesību vai melus, bez iebkādiem vidusceļiem.
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Viss teiktais dod mazu raksturoumu tam, kā jāuzņem viss zinu un zinoiumu materiāls, ar kuru arī mūsu anstāklos jāsaduras gandrīz ikdienas. Kur slēp1  'as patiesība, to izlobīt tikpat grūti kā pateikt to. kas ir patiesība. Arī patiesība šai pasaulē ir subiektiva un tāpēc patiess un mums pieņemams drīkst būt tikai tas. kas runā vai darbojas par labu neatkarīgai un nacionalai latvju valstij.
Pētot kara vēsturi, vērojam milzīgo kara technikas attīstību. Sevišķi spilgti tā parādas 1914.— 18. g. karā. Viens technikas sasniegums seko otram. Rodas uguns ieroču spēcīgums un tāļšāvība, kam kā pretstats stājas fortifikācijas būvju attīstība. Parādas kara aviacija, kas līdz pat mūsu dienām iet milzīgiem soļiem uz priekšu savā attīstībā. Kaujas laukā ienāk nāvējošas gāzes un tanki, Jūras valdniekiem — kara kuģiem pretī nostājas zemūdenes un lidmašīnas. Milzīgais technikas spēks, likās, nomāks kara laukā dzīvo cilvēku, tomēr pēdējais nostājas technikai pretī ar savu garīgo spēku. Kauias laukā izšķirošais faktors bija un arī mūsu dienās palika — cilvēks. Cilvēka galvenais cīņas spēks ir viņa gars, viņa morāle, bet pretinieks vēršas arī pret to.
Vācija 1918. gadā karu pazaudēja ne tādēļ, ka viņas armija būtu iznīcināta kara laukā, kā to pra- sija modernā stratēģija. 1918. gada nesabruka vācu flote, sabiedrotie neiegāja vācu teritorijā — sabruka vācu aizmugure. Tas pats notika ar Krieviju 1917. gadā. 1914.—18. g. karā dzima jauns, bīstams cīnās līdzeklis — propaganda, ar cīņas ieroci — vārdu.
Cilvēkā bez fiziska ķermeņa ir vēl «kautkas», ko saucam par garu. Mēs jūtam, domāiam un gribam un tas ir mūsu gara izpaudums. Lai darītu šo izpaudumu nojaušamu citiem, mēs viņu ietveram vārdos, Vārds tā tad ir mūsu gara satvars. No gara nākdams vārds garu arī iespaido. Propaganda savukārt šo iespaidu izmanto, modinot zināmās iūtas un izceļot zināmās domas — visu pārējo notušē. Pamazām cilvēka domas un jūtas arī nosveras tanī virzienā, kādā darboias propagandas nepārtrauktā iedarbība. Tāpēc vārds un viņā ietērptā doma ir lipīga.
Kādus panākumus guva sabiedroto propaganda, redzam no zemāk pievestā apskata. Ar 1914. gada kara sākšanos angīu propaganda visnirms vērsa savu iespaidu uz ZASV, lai pēdēio piedabūtu Sabiedroto lietai. Angļu sauciens bija: «Atbildība par kara izcelšanos krīt uz Vāciiu, bet Sabiedroto lieta ir liela un svēta». Propagandas nolūkam uz Ameriku tika nosūtīts pazīstams rakstnieks Zilberts Pārķers, kas būdams dzimis kanadietis, labi pazina vietējos apstākļus. Viņam piekomandēia vairākus propagandas speciālistus. Pārķers ārdi ja amerikaņu simoatiias pret Vāciju un tanī pašā laikā informēja angļu iestādes par noskaņojumu Amerikā.
Parkera darbība arvien pletās plašumā. Pāri par 360 amerikaņu laikrakstu iknedēļu saņēma bezmaksas angļu propagandas materialus par kara gaitu. Amerikaņu iestāžu, biroiu un sabiedrību darbinieki saņēma bezmaksas laikrakstus un publicējumus par Britu impērijas flotes varenību. Angļu or- ganizacija darbojas ar tādu sparu. Amerikā, ka vācieši r.emaz netika pie vārda. Tāds pats darbs norisinājās ari visās citās zemēs.
Reutera telegrāfā aģentūra ikmēnesi nodeva pa saviem kabeļiem uz ārzemēm vairāk kā miljonu •."ārdu. Ziņas tika sniegtas vairāk kā 15 svešvalodās Vācijai, kurai nebija zemūdens kabeļu uz ārvalstīm, bija nogriezta un nobloķēta no pārējās pasaules^ un nevarēja pretdarboties angļu propagandai. īsā laikā visas pasaules presi gandrīz vienīgi apkalpoja angļu ziņu biroji. Šodien garīgā kara laukā ir pavisam cits stāvoklis: radio iznīcinājis pretējās puses nobloķēšanas , iespēju, toties garīgais karš ir palicis vēl sīvāks. .
īsā laikā pēc kara izcelšanās 1914. gadā angļi nodibināja savu kontroli par visām Vācijai labvēlīgi noskaņotām uh. Vācijas kaimiņvalstīm. Vēlāk šo kontroli paplašināja'arī uz visām neitrālām valstīm. Angli šo kontroli panāca pateicoties jūras pārvaldīšanai. Kuģiem bija jāiegriežas angļu komtrolostās, kur bez precēm kontrolēja arī pastu. Centrālā kontroles iestāde Londonā'nodarbināia ap 3700 ierēdņu, bet nodaļas, kās atradās Liverpulā, Gibraltarā, Aleksandrijā, Folkstonā u. c., vēl vairāk.
Šādā ceļa gandrīz visas pasaules korespondence saplūda angļu cenzora rokās. Viss, kas notika vai varēja notikt uz zemes lodes, šeit nāca zināms. Anglijai bija zinama gandrīz katra tirdznieciska trans- akciia, kuru viņa varēja atbalstīt vai iznīcināt. Ar to blokādi pret Vāciju angli panāca jo ciešu. Bet cenzūra bija tikai viena nodala no angļu izlūkošanas dienesta, kas sniedza ziņas propagandai.
Blakus angļu propagandai aktivi darbojās arī franču, itāļu un vēlāk amerikaņu propaganda, veidojot malzīgu aparatu garīgai cīņai par pasaules sabiedriskās domas noskaņošanu savai lietai un pretinieka morāles, graušanai. Sabiedroto propaganda pretinieka zemē tika iznlatīta ar skreilanām un uzsaukumiem. Pavisam Sabiedrotie nogādāja pretējā pusē lielus uzsaukumu un brošuru daudzumus: Francija — 50 miljoni, Anglija — 30 miljoni, Italiia — 80 miljoni un Amerika — 5 miljoni, t. i. kopā 165 miljoni dažādu propagandas izdevumu pretinieka morāles graušanai. Katrs izdevums biia citāda sa- satura, izskata un nokrāsas ar dziļi psičholoģiski pamatotām idejām, bet visiem tiem bija viens uzdevums —• uzvarēt pretinieka garu.
Sabiedroto^ propaganda neapšaubami samazināja pretinieka pretestības spēju, dezorganizējot viņa garīgos spēkus.
Ārējo propagandu papildināja iekšējā propaganda, izmantojot dažādas neveiksmes, ieskatu dažādības un tautas masu noSlāņojumu.
Ka Sabiedrotiem bija panākumi garīgās cīņas laukā, norāda 1918. gada Hindenburga uzsaukums vācu armijai Un ļautai, kurā viņš aicina it visus vāciešus aizstāvēties pret ienaidnieka uzbrukumu vācu garīgiem spēkiem. Arī Ludendorfs atzina un vairākkārt pasvītroja Sabiedroto propagandas graujošo iedarbību. Angļi paši apgalvo, ka pateicoties propagandai 1914.-18. gada karš saīsinājies vismaz par vienu gadu. Tika ietaupītas lielas materialas vērtības un cilvēku dzīvības.
Kapteinis Avsjukevičs
Garīgais karš
1914.—1918. g. karš beidzās. Pasaules karte tika pārdalīta, bet ne visi bija apmierināti ar iznākumu. No vienas puses nostājas apmierinātas, no otras — neapmierinātas tautas. Garīgais karš turpinājās, ietekmēts vēl no dažādiem ideoloģiskiem un
politiskiem apsvērumiem, un rezultātā mēs nonācām pie tagadējā stāvokļa — jaunā pasaules kara.
Garīgam karam tagad ir vēl lielāka nozīme. Viņa cīņas līdzekļi vēl asāki. Šai cīņai ir izveidotas pat veselas propagandas ministrijas. Kara darbības pirmās 3 nedēļas angļi varēja ziņot, ka viņi izkaisījuši vācu frontes aizmugurē jau 18 milj. uzsaukumu un skrejlapu. Vācijas valstskanclers savā reichsta- ga runā savukārt atbildēja, ka angļi nepazīst tagadējo vācu tautu, ja domā ienest viņā kādu šķelšanos. Vispār tagadējā kara ievadi jums un kara sākums iezīmējas ar savu garīgu karu. Fiziskais karš rietumu frontē faktiski vēl nav sācies. Milzīgie tech- niskie spēki ir nostājušies viens otram pretī. Šo techniku tomēr jāvada cilvēkiem. Tāpēc karotājiem cilvēki jāiznīcina vai nu fiziski, vai garīgi. Karojošo pusu fizisko spēku cīņu papildina ieroči, tanki, lidmašīnas, kuģi, bet garīgai cīņai izmanto visus pieie- tamos garīgas cīņas līdzekļus.
Bet garīgais karš šodien nenorit tikai starp karojošām valstīm, tanī tiek ierauta arī visa pārējā pasaule. Visām tautām šodien jāiztur lielāks vai mazāks mo- ralais spiediens, gain no ārienes, gan no iekšienes, lai noskaņotu šo tautu sabiedrisko domu karotāju labā. Pie tam šī noskaņošana ne vienmēr nāk par labu iespaidotās tautas dzīvības interesēm. Tāpēc arī tagadējais satraukuma pilnais laiks arī mums īrisiem uzliek lielus pienākumus —■ būt garīgi stipriem pret visiem iespaidiem, no kurienes lai arī tie nāktu. Mums jāattīsta un jāstiprina tautas garīgie spēki.
Kādai jābūt mūsu stājai šajā atbildības pilnā laikmetā, uz to dod visskaidrāko atbildi mūsu Tautas Vadonis savā vēstijumā tautai:
«Nesatricināmu ticību liksim domās, vārdos, darbos — it visi, kā karavīri kara laukā, jo arī tur ceļu un mērķi zina tikai pavēlnieks, visiem pa priekšu iedams uguns līnijās.» «Tāpēc daudzkārt lielāku nozīmi iegūst mūsu pašu spēks un stiprums — saimnieciskais, politiskais, garīgais.»
«Mūsu pašu spēks ir mūsu ziņā. Pagātnes pieredzē smelsimies atziņu nākotnei, ka arī visgrūtākie brīži ir pārciešami um pārvarami, ja netrūkst ticības, drosmes, izturības, neatlaidības un vienības.»
Plkv.-ltn. Kalacis
Zenifartilerijas loma gaisa aizsardzībā
Kādas ir izredzes lidmašīnu notriekšanai?
Līdz ar aviacijas attīstību, arvien lielāku nozīmi iegūst gaisa aizsardzība: iznīcinātāju aviacija un novietotie uz zemes aizsardzības līdzekļi. Modernā gaisa aizsardzība sastādas no trim dienestiem: novērošanas, aktivās un pasivās aizsardzības.
Gaisa novērošanas dienests sadaļas vispārējā un vietējā gaisa novērošanā. Vispārējo novērošanu veic speciāli posteņi, kas saistīti ar noteiktu vietu, pie kam posteņu atrašanās vietas noteic apsargājamie objekti un valsts sakaru tīkls. Speciālie posteņi jānovieto tā,' lai: 1) neviena lidmašīna nevarētu nepamanīta pārlidot valsts teritoriju, 2) katrai novērotai lidmašīnai varētu izsekot un 3) varētu laikus brīdināt svarīgus objektus. Šie noteikumi liek organizēt vairākas gaisa novērošanas joslas, saistot tās ar noteiktiem ziņu vākšanas, resp. gaisa aizsardzības centriem. Curmērā var skaitīt, ka speciālie novērošanas punkti virknējas līnijās, kas atrodas apm. 40—60 km viena no otras un kurās viens novērošanas punkts no otra ir apm. 8—12 km attālumā. Šāda organizācijā teoretiski dod ziņas par lidmašīnām ik pēc apm,. 10 minūtēm.
Vispārējo gaisa novērošanu parasti organizē un vada kara resors. Šim dienestam piekrīt arī lidotāju traukšņa izsludināšana.
Gaisa novērotāju ziņojumiem visas valstis doa absolutu priekšrocību telefoniskā un telegrāfiskā satiksmē, bet pēdējā laikā visur cenšas iekārtot speciālu tālsatiksmes tīklu vienīgi šai vajadzībai. Protams, ka miera laikā šis tīkls kalpo vispārībai un līdz ar to palielina valsts labklajību. Kara laikā to lieto vienīgi valsts aizsardzībai. Varētu vēl atzīmēt, ka tagadējā karā zināmos valsts apgabalos telegrāfā un telefona lietošana privātpersonām pilnīgi noliegta.
Vietējie gaisa novērošanas posteņi kalpo aktivās vai pasivās gaisa aizsardzības vajadzībām. Pirmos izliek karaspēks un to uzdevums ir brīdināt gaisa aizsardzības ieročus par lidmašīnām, kas tuvojas ieroču iedarbības telpai.
Otros (pasivai aizsardzībai) pa lielākai daļai izliek civiliestādes. To uzdevums galvenā kārtā ir brīdināt pasivās aizsardzības orgānus par ugunsgrēkiem, bombardētām un apgāzētām vietām u. tml.
Gaisa novērošanas dienests ir loti atbildīgs un arī ļoti grūts. Novērotājs savas dežūras laikā -ne drīkst novērst uzmanību uz blakus lietām. Klausīšanās, skats, kas slīd visapkārt pa debesīm, pa lielākai daļai neko nesastapdams, stipri nogurdina cilvēku. Tādēļ arī novērotāius maina pēc 4—1 stundas, tādēļ novērošanas postenī minimalais novērotāju skaits ir 3, bet parasti tiem jābūt 5—6.
Piegriezīsimies tagad aktivās aizsardzības līdzekļiem un apskatīsim sīkāk zenitartileriju.
Moderno lidmašīnu lielie ātrumi atjauj tām ātri izkļūt caur zenitartilerijas apšaudes telpu, tādēļ baterijām iācenšas atklāt uguns pēc iespēias ātrāk. Lai to panāktu, laikus jāuztver lidmašīna. Šo uzdevumu veic bateriias tuvumā novietotie posteņi.
Modernā izveidojumā zenitartilerijas darbība attēloias šādi.
Vispārēiais gaisa novērošanas dienests ir brīdi- nāiis apmēram 15—20 min. iepriekš, bateriias par lidmašīnu tuvošanos. Apm. 8—10 km attālie bateriias novērotāii uztver lidmašīnas, kad tās ir ap 12— 15 km no baterijas.
Bateriiu poziciju tuvumā (300—500 m) novietotais noklausīšanās aparats sāk meklēt lidmašīnu (atzīts, ka modernie noklausīšanās aparati, kuru darbības rādijs lidmašīnu meklējot ir ap 9—12 km, sekojot atrastai lidmašīnai — līdz 15 km, ātrāk uztver lidaparatu, nekā acs).
Noklausīšanās aparats ar elektrisku pārnesumu saistīts ar speciālu tālskatu, kura gaismas spēja tik liela, ka lidmašīnu var saskatīt arī naktī. Tālskats savukārt elektriski saistīts ar starumetēju un tālskata redzes lauka centrā iezīmēts riņķis, kas norāda starumetēju gaismas kūļa apmērus.
Dienā darbojas tikai noklausīšanās aparats un tālskats. Tiklīdz pēdējais uztvēris lidmašīnu, viņš paziņo tās leņķiskās koordinātes šaušanas vadības aparatiem. Naktī tālskats notēmē starumetēju lidmašīnā un, kad tā apgaismota, pārtrauc elektrisko sakabi ar starumetēju, lai meklētu jaunu lidmašīnu. Šaušanas datus moderniem zenitlielgabaliem aprēķina sevišķi aparati — prediktori, pie kam šos datus lielgabaliem paziņo ar elektrisku pārnesumu. Tā tad modernās zenitbaterijas lielgabaliem nemaz nav jāredz lidmašīna: tanī notēmē tikai prediktoru un tālmēru; visļaunākā šaušanas vadības aparatu izveidojumā prediktors un tālmērs ir apvienoti vienkopus. tā tad pietiek, ja lidmašīnā notēmēts viens vienīgs aoarats.
Šādai šaušanas metodei ir ārkārtīgi liela nozīme, ia gaisā ir vienlaicīgi vairākas lidmašīnas: atkrīt bažas, ka viens lielgabals būtu notēmēts vienā, bet otrs citā lidmašīnā un ka tādēļ rastos kļūdas šaušanā. Ipatnēia ir šaušana, ia laiks apmācies. Lidmašīnas aiz mākoņiem saskatīt nevar, kādēļ visu šaušanu dibina uz noklausīšanās aparata dotiem datiem. Tos īsos brīžus, kad lidmašīna parādas starp mākoņiem, izmanto, lai noteiktu tās ātrumu un augstumu un tādēiādi padarītu precizāku noklausīšanās aparatu darbību.
Tā tad modernā zenitartiIerija spējīga šaut kā d'enā, skaidrā laikā, tā arī naktī un miglā. Bet ar kādiem panākumiem?
Šauiot redzamā mērķī jāaprēķina ceļš, ko noiet lidmašīna, šāviņam lidoiot. To veic prediktors. Bet ceļu var aprēķināt tikai pieņemot, ka zināms lidmašīnas kusības likums. Lielākā prediktoru da^ aprēķina- lidmašīnas noieto ceļu pieņemot, ka šāviņam lidojot, t. i., apm. 8—25 sek. laikā lidmašīna nemainīs ne augstumu, ne virzienu, ne ātrumu. Daži prediktori dod iesoēiu šaut arī, ja lidmašīna vienmērīgi maina augstumu.
Ja lidmašīna maina virzienu, šaušana kļūst gandrīz neiespēiama, sevišķi, ja lidmašīna sāk taisīt strauius pagriezienus.
Šauiot tikai pēc skaņas, jāpieņem, ka lidmašīnas ātrums iau aptuvēni zināms. Tas rada zināmās kļūdas. Tādēļ arī no svara pārbaudīt, tanīs momentos, kad lidmašīnu uztver tālskatā, va pieņemtais ātrums saskan ar īsto lidmašīnas ātrumu.
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Katrā ziņā svarīgi samazināt laiku, kurā šāviņš sasniedz lidmašīnu un ko lidmašīna var izmantot aizstāvoties. Tādēļ pēc kara bija ļoti krasa tendence palielināt to zenitlielgabalu pirmātrumus. Bet. . . lieli pirmātrumi ļoti strauji deldē stobru, samazina tā mūžu. Tādēļ pēdējos gados radās zināms kompromisa atrisinājums, konstruējot vidēja un liela kalibra zenitlielgabalus ar pirmātrumiem apm. 650 — 750 m/s, bet mazkalibra — ar pirmātrumiem apm. 800—900 m/s.
Dažādos augstumos lidojošus lidaparatus zenit- ieroči savā starpā sadala šādi:
Zenitložmetēji — darbojas līdz 1000—1500 m augstumam; šaušanas panākumus noteic galvenā kārtā apkalpes (šāvēja) prakse; mazkalibra (20—40 mm) zenitlielgabali - darbojas līdz 2000—3000 m augstumam; ša išanas panākumus noteic lielā mērā šāvēja prakse; vidēja kalibra (apm. 75 mm) zenitlielgab tli — dar- boias līdz 6000—8000 m augstumam: šaušanas panākumus noteic: 1) tālmērs, resp kļūda lidmašīnas augstuma mērīšanā, 2) prediktora konstrukcija, 3) apkalpes apmācībj un 4) šāvēja prakse un apķērība; smagā kalibra (105 mm) zenitlielgabali da bo^as līdz 10—12 km augstumam; šaušanas panākumi — kā vid. kal.; vissmagā kalibra zenitlielgabali darbojas līdz 14 km augstumam; novērtēt darbības panākumus grūti, jo nav vēl pietiekošu datu par novērošanas iespējamībām šaujot augstāk par 10— 12 km.
Kādas ir izredzes notriekt lidmašīnu?
Vidē i ā kalibra zenitlielgabalu šķēpeles spēj strostēt līdz apm. 30 m no sprādziena visos virzienos. Atsevišķas lielākas šķēpeles — pat līdz 200 m. Miera laika praktiskās šaušanas rāda, ka caurmērā no 20 sprādzieniem viens ir tāds, kurš varētu strostēt lidmašīnu.
Kara laikā apkalpe darbojas nervozāk, tādēļ panākumi ir mazāki. 1918. g. vienas lidmašīnas notriekšanai caurmērā bija jāizšauj 500—600 šāviņi.
Statistisko datu par patreizējo karu trūkst, bet varētu pieņemt, ka 50—100 šāviņu būs pietiekami lidmašīnas nogāšanai vai bojāšanai.
Šādu šāviņu skaitu modernā vidējā kalibra zēni tbaterija izšauj —1 min.
Tā tad, savelkot kopā, zenitartilerijas uguns spējas raksturo:
—    sniedzamība līdz 14 km augstumam,
—  gandrīz droša iespēja notriekt lidmašīnu, kas atradīsies baterijas apšaudes telpā ap Yi min. un turpinās ceļu taisnā virzienā; koncentrējot uz lidmašīnu vairāku bateriju uguni, panākumus var gaidīt pēc 10—15 sek. ilgas šaušanas.
Šķiet, ka blakus citiem apsvērumiem (stratēģiskas un politiskas dabas) pieaugusē zenitartilerijas uguns sekmība stipri ierobežo lielāku aviacijas masu darbību patreizējā karā. Lidojot noteiktās formācijās un lielās masās atsevišķu lidmašīnu manevrēšanas t. i. aizstāvēšanās spēias ir stipri ierobežotas un zenitartilerijas uguns prasītu prāvus upurus; varbūt pat tik lielus upurus, kas neattaisnotu sasniegtos panākumus.
Tālivalds Selga
Lāčplēšu
Aizsaules ceļā Sidrabaini oļi,
Tavā takā spoža, balta smilts.
Klusa gaita.
Lēni, lēni soļi. ..
Līdzās iet tev tava varoņcilts.
Mīļi draugi,
Vecie kauju biedri,
Cīņu karogs sērās tevi sveic.
Dzimtā sēta,
Lauki, birzes, meži
Drūmi šalcot tev ardievu teic.
Kaut šai brīdī
Ļauts tev būtu skatīt,
Cik šai saulē mīļo tev ir daudz.
rekviems
Tavas cīņas,
Nepabeigtie darbi
Dzīvē tevi atpakaļ vēl sauc.
Tava gara
Kvēlā, gaišā liesma
Mūsu sirdīs mūžam nedzisīs.
Dižo darbu
Tālāk čakli veiksim,
Kamēr mūsu rokas piekusis.
Piemiņa
Un varonība tava
Tautā līdz ar jaunām audzēm augs.
Glabās tevi
Svētā dzimtā zeme,
Mūžība aizgaiušie
Kamēr jauna diena tevi sauks.
7.  Siguldas kājnieku pulka atv. virsseržants ANSIS TRAMDACHS.
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Ansis Tramdachs nomiris 4. martā Kuldīgā. Apbedīts 9. martā Kuldīgas Annas kapsētā. Viņa pavadīšanā, piedali jās aizsargu goda sardze un daudzi citi. Vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes vārdā nolika Aizputes-Kuldīgas kara apriņķa priekšnieks.
Atkal mīļi kaujas biedri pievienojušies lielajam aizgājušo cīnītāju pulkam, kas nostājušies mūžīgā sardzē par Latviju.
Ansis Tramdachs dzimis 1896. gadā Sar- kanmuižas pagastā. Izglītojies pilsētas skolā un pēc tam nodarbojies kā koku šķirotājs. 1914. gada beigās aizbraucis uz Krievijas dienvidiem. Tur Odesā brīvprātīgi iestājies krievu armijā. 271. kājnieku pulkā Jekaterinoslavā nobeidzis mācības komandu. 1916. gadā pēc paša vēlēšanās pārnācis 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulkā. Par nopelniem strēlnieku kaujās 1916.-17. g. apbalvots ar trim Jura krustiem. Tīreļa purvā ievainots.
Nacionalajā armijā mobilizēts 1919. g. 10. martā Ventspilī. No turienes iedalīts Liepāias jaunfor- mējamos spēkos. Tālāk ieskaitīts Siguldas kājnieku pulkā, pārvietots uz Rīgu. Te Daugavas krastos piedalījies atbrīvošanas kaujās pret bermontiešiem un no šejienes tālāk Jelgavas virzienā. Tāpat arī Latgales frontē. Par kauju nopelniem pie Daugavas paaugstināts seržanta un vēlāk virsseržanta pakāpē.
Virzoties ar kauju no Bolderājas, 1919. gada 16. oktobrī Spilves pļavās Tramdachs zem stipras ienaidnieka uguns pirmais pārcēlās pār Hapaka grāvi un sagādāja iespēju rotai pārcelties un ieņemt Vole- ru muižu. 3. novembra uzbrukumā cementfabrika: ievainots palika ierindā. Viņa varonība atzīmēta ar: Latgales frontē.
Atvaļināts 1921. gada 18. decembrī. Sākumā Ventspilī nodarbojās savā arodā. 1926. gada beigās pieņemts valsts mežsarga amatā Ventspils virsmežniecības I iecirknī. Bija arī aizsargs vietējā aizsargu nodaļā.
Piešķirta iaunsaimniecība no Packules pusmuižas Sarkanmuižas pagastā.
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Akselis Cakovskis nomiris 12. maijā Rīgā. Apbedīts 14. maijā Meža kapos. Viņa pavadīšanā piedalijās 5. Cēsu kājnieku pulka karavīru goda sardze ar orķestri. Vaiņagu L. k. o. k. domes vārdā nolika tā paša pulka kapteinis L. k. o. k. Bērziņš.
A. Cakovskis dzimis 1888. g. Cēsu apriņķī bij. Bikseres muižā kā tirgotāja dēls. Vidusskolas izglītība. Nodarbojās tirdzniecības firmās kā kanto- rists-korespondents Harkovā un Tallinā. Agrāk nedienējis. Kara dienestā iestājies brīvprātīgi 1918. gada 10. decembrī landesvērā. Latvijas nacionalajā armijā no 1919. g. 1. augusta. Ar pulku piedalijies kaujās Latgales frontē.
Ar L. k. ordeni A. Cakovskis apbalvots par to, ka 1920. gada 21. janvarī, kaujā pie Kurtiņu muižas, izsūtīts uzturēt sakarus ar kaimiņa karaspēka daļu, bet pārliecinājies, ka tie vēl nav ieradušies noteiktā vietā, viņš sāka apšaudīt pretinieku no 200 soļu attāluma, vērsa uz sevi viņa vērību uguni, un tā deva savai rotai iespēju izpildīt uzdevumu. Ienaidniekam atkāpjoties, viņš drošsirdīgi aizsteidzās tam priekšā un sacēla apjukumu pretinieku daļās.
Bij. 13. Tukuma kājnieku pulka atv. kareivis AKSELIS CAKOVSKIS.
Pēc atvaļināšanas no kara dienesta 1920. gada 22. novembrī, nodarbojās tirdzniecības firmā «Ras- ted» kā kantorists-korespondents. Jaunsaimniecība bija piešķirta Vecmoku pagastā.
J. Žurevics dzimis 1888. g. 16. martā Rītes pagastā. Pilsētas skolas izglītība. Pirms iesaukšanas kara dienestā bija tirgotājs Rīgā. Kara dienestā krievu armijā iesaukts kā zemessargs 1914. gada augustā un iedalīts 14. Sibirijas strēlnieku pulkā, kurā sabijis līdz 1916. g. 1. martam un ar to jau piedalijies kaujās pie Ravkas upes un citās vietās Polijā, bet no 1915. gada rudens Rīgas frontē pie Ķeguma, pēc tam brīvprātīgi pārnācis uz 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulku. Ar to piedalijies daudzās vēsturiskās kaujās Nāves salā, Ziemassvētku kaujās un citur. Par varonību kaujās apbalvots ar 4. šķ. Jura krustu, kā arī paaugstināts par diižka- reivi, vēlāk par kaprali, bet par nopelniem Ziemassvētku kaujās par seržantu. 1916. gadā Nāves salā smagi ievainots.
Ar L. k. o. apbalvots par to, ka Nāves salā pirms kaujas, pats pieteicās izdarīt izlūkošanu pretinieku darbības joslā, dzīvībai draudošās briesmās un pie sevišķi grūtiem apstākļiem; ievāc noteiktas ziņas par viņu poziciju, nocietinājumu un ložmetēju atrašanās vietām, ar ko tika atvieglota mūsu spēku darbība.
1916. g. no 4. uz 5. jūliju uzbrukumā vāciem pie Bunču mājām Nāves salā drošsirdībā savu priekšzīmi parādot un citus sev līdzi aizraujot, zem tiešas un stipras pretinieku uguns izraujas cauri pretinieka mākslīgiem aizžogojumiem ienaidnieka poziciju priekšā, ar ko tika sekmēta un atvieglota mūsu uzbrūkošās grupas darbība un šai pašā uzbru-
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Intendanturas galvenas pārtikās noliktavas seržants JĀNIS ŽUREVICS.
Jānis Žurevics nomiris 25. maijā Rīgas kara slimnīcā. Apbedīts 30. maijā no slimnīcas kapličas Brāļu kapos. Viņa pavadīšanā piedalijās 6. Rīgas kājnieku pulks un Veco latviešu strēlnieku biedrības goda sardzes. Vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes vārdā nolika Apgādes pārvaldes kapteinis L. k. o. k. Pipris no strēlnieku biedrības, darba vietas un daudzi citi.
kūmā seržants Žurevics tapa grūti ievainots kaklā un labajā kājā, bet paliek kaujas laukā un ņem tālāku dalību kaujā, pie kam minētā uzbrukumā vāciem tika atņemts darbojošais ložmetējs.
Latvijas armijā iestājās pēc atgriešanās no Krievijas 1921. gadā un līdz pēdējam laikam dienēja Intendanturas galvenās pārtikas noliktavā kā vecākais mantzinis.
9. Rezeknes kājnieku pulka atv. virsseržants ALFRĒDS LĪDUMS.
Alfrēds Līdums nomiris 27. maijā Blīdienes pagasta Karodzniekos. No turienes pārvests uz Rīgu un 2. jūnijā apbedīts Brāļu kapos. Viņa pavadīšanā piedalijās Armijas štaba bataljona goda sardze un orķestris no Vidzemes artilērijas pulka. Vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes vārdā nolika Armijas štaba bataljona kapteinis L. k. o. k. Platais, kā arī piederīgie.
Alfrēds Līdums dzimis 1894. gadā Rīgā. Nobeidzis pilsētas skolu un pirms kara bijis elektro- mechaniķis Vispārējā elektrības savienībā «AEG» Rīgā. Pasaules karā jau 1915. gada augustā iestājies pirmajos latviešu strēlniekos. 1. Daugavgrīvas bataljonā, vēlākā pulkā, nobeidzis mācības komandu un piedalijies vēsturiskajās strēlnieku cīņās. 1915. gada oktobrī pie Olaines un 1916. g. martā pie Ķekavas ievainots. Apbalvots ar Jura medaļu un krustu. Sasniedzis vecākā apakšvirsnieka pakāpi — 1918. g. janvarī, aizgājis uz Dienvidkrieviju, Kur Ka- chovkā iestājies Ukrainiešu 7. Perekopas kazaku simtā. Vēlāk piekomandēts vācu okupacijas daļām un ar tām aizbraucis no Ukrainas uz Vāciju. Drēz- denē 1919. gadā kādus 8 mēnešus nokalpojis sakšu grenadieros. Pārbraukdams Latvijā, tūliņ 1919. g. 15. septembrī iestājies nacionalajā armijā Jelgavas brīvprātīgo rotā. Ar to drīz iedalīts 9 Rēzeknes kājnieku pulkā, kur 4. rotā komandēja vadu. Ņēmis dalību pulka kara gaitās kā Bermonta, tā arī Latgales frontē.
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1919. g. 8. novembra kaujā Bulduru koka tiltu forsējot, vada priekšgalā rādīdams drošsirdības piemēru saviem apakšniekiem, seržants Līdums zem stipras ienaidnieka ložmetēju, artilērijas un mīnu- metēju uguns pirmais pārskrēja pāri tiltam, tā aizraudams arī citus sev līdzi.
Vēlāk paaugstināts un apstiprināts par 1. rotas virsseržantu. Palikdams savā pulkā arī pēc kara, L. bija kā karodznieks un dienējis līdz 1928. g. 6. apri- lim. Tad atvaļināts slimības dēļ, ieskaitot zemessargos. Nodarbojas ar zemkopību savējo mājās — Blīdienes pagastā.
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Arveds Ivansons nomiris 28. jūnijā Rīgas kara slimnīcā. Apbedīts 1. jūlijā Brāļu kapos. Viņa pavadīšanā pēdējā dusā piedalijās viņa draugi un cienītāji. Goda sardzē bija norīkoti — virsnieki no Armijas štaba un Apgādes pārvaldes, bet kareivji un orķestris no 5. Cēsu kājnieku pulka. Vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes vārdā nolika Armijas štaba pulkvedis - leitnants L. k. o. kavalieris P. Penčuks un daudzi citi pavadītāji. Sirsnīgu atvadrunu teica Armijas mācītājs L. k. o. kav. P. Apkalns.
A. Ivansons dzimis 1895. gadā Kokneses pagasta Kalnausmos. Nobeidzis Rīgas pilsētas reālskolu. Pēc tam 1913.—15. g. studējis tirdzniecību Rīgas politechniskajā institūtā. Pasaules karā brīvprātīgi iestājies 1915. gadā bij. krievu armijā un dienējis dažādās daļās. Pēc eksāmenā 2. gardes pulkā nākošā gada pavasarī paaugstināts par virsnieku. Piedalijies kaujās pret vāciešiem. 1916. gadā pie Daugavpils ievainots. Apbalvots ar 3. šķiras Staņislava un Annas ordeņiem ar šķēpiem un lentu. Sasniedzis štabskapitana dienesta pakāpi. 1917. gada oktobrī piedalijies ielu cīņās Pēterpilī. Tur kontuzēts galvā un ievainots kreisajā kājā.
Pulkveža Kalpaka bataljona 1. Nearkz-ības rotas atv. kapteinis ARVEDS IVANSONS.
Nacionalajā armijā iestājies brīvprātīgi 1918. g. 10. decembrī virsnieku rezerves rotā Rīgā, vēlākajā 1. Latvijas neatkarības rotā. Ar to 1919. g. 3. janvarī atstājot Rīgu, piedalijies visās viņas vēsturiskajās cīņās, sākot no Auces un Ventas krastiem. Ar uzvarām atgriezies Rīgā tā paša gada maijā, t Ar III šķiras Lāčplēša kara ordeni A. Ivansons apbalvots par to, ka 1919. g. 12. martā dienvidos no Lašupītes Kurzemē — Zemgalē, kad ienaidnieka ložmetēju un šauteņu uguns apturēja rotu uz klaja lauka pretinieka apcietinājumu priekšā, kapteinis Ivansons ar «urrā» saucienu metās ienaidniekam virsū un kādus 100 soļus ķēdei pa priekšu pirmais uzskrēja apcietinājumā, kuru viņa pārdrošības aizrautā rota tūliņ ar joni arī ieņēma un piespieda pre
tinieku bēgt. Tāpat lielu pārdrošību izrādija pazīstamajā Bataru kaujā, kur, nāves briesmas nievādams, viņš viens pats iznesa no uguns smagi ievainotos kaujas biedrus. Bet 28. martā pie Slokas zem niknas ienaidnieka ložmetēju un šauteņu uguns no abiem Lielupes krastiem (labo ieņēma ienaidnieks un kreiso mūsējie) Ivansons uz savu ierosmi aizgāja pa ledu upes vidū, sagūstija un atbruņojis atveda pie savējiem pretinieka kaujas vienības komisāru, no kura ieguva svarīgus dokumentus, kas veicināja mūsu tālākās kaujas operācijās.
Pēc Rīgas atbrīvošanas iecelts par Daugavgrīvas komandanta adjutantu. Tā paša gada jūnijā piedalijies kopā ar igauņiem bruņoto Daugavas kuģīšu darbībā pret vāciešiem. Apbalvots ar Igaunijas Brīvības krustu. Tālāk dienējis Armijas virspavēlnieka štābā izlūkošanas nodaļā, bet augustā atlaists galvas operēšanai uz Vāciju, no kurienes atgriezies 1920. g. decembrī. Pēc tam 1921. gada martā atvaļināts no kara dienesta pavisam. Dzīvoja pārmaiņus mātes lauku mājās Koknesē vai Rīgā. Kopš 1928. gada dienēja Rīgas muitnīcā, ieņemdams dažādus amatus.
1. Liepajas kājnieku pulka atv. seržants JĀNIS LIEPIŅŠ.
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Jānis L i e p i ņ š nomiris 2. augustā Rīgas kara slimnīcā. No turienes pārvests uz Vestienas pagastu un 8. auugstā apbedīts turienes Vidus kapsētā. Viņa pavadīšanā mūža dusā piedalijās vietējie aizsargi, organizācijās un daudzi citi. Vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes vārdā nolika 7. Siguldas kājnieku pulka kapteinis L. k. o. k. K. Plikausis. Cildinošus vārdus pie kapa teica draudzes mācītājs, izceldams nelaiķi kā krietnu brīvības cīnītāju un Vadoņa aicinājuma pildītāju — būt īstam latvietim. Nelaiķis atstāja atraitni ar 8 mazgadīgiem bērniem. Devītais bērns — dēls pāris dienas pēc tēva nāves arī nomira un abi tika apbedīti kopējā kapā.
J. Liepiņš dzimis 1896. gadā Vestienas pagastā kā lauksaimnieka dēls; draudzes skolas izglītība, zemkopis. Pasaules karā dienestu iesācis krievu gardē Preobraženskas pulkā. No turienes pārnācis latvju strēlniekos — rezerves un vēlāk 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulkā. Ņēmis dalību daudzās toreizējās cīņās. Par 1916. gada Ziemassvētku kaujām, kurās ievainots, apbalvots ar Jura krustu.
Nacionalajā armijā mobilizēts 1919. g. 25. jūnijā Ērgļos. Vēlāk ieskaitīts 1. Liepājas kājnieku pulkā. Ar to piedalijies kaujās pret bermontiešiem un lieliniekiem. Pēc kauju nopelniem paaugstināts kapraļa un seržanta dienesta pakāpē. Bija vada komandieris.
Ar III šķiras Lāčplēša kara ordeni J. Liepiņš apbalvots par to, ka 1920. g. 13. janvarī Latgalē pie Kokaroviču ciema, drošsirdīgi aiziedams ar savu nodaļu pretiniekam aizmugurē, sacēla paniku, tā kā ienaidnieks bija spiests atstāt šo ciemu.
Pēc miera noslēgšanas līdz 1921. gada 25. aprilim Liepiņš dienēja Rīgas kara cietumā kā grupas seržants. Atvaļināts no kara dienesta nodarbojas ar zemkopību tēva saimniecībā — Vestienas Jaunzem- jos. Pēc tam pašam piešķīra jaunsaimniecību no Vestienas muižas, kuru nosaucis par Vēveriem, kurā saimniekoja ar visai lielo ģimeni. Pēc apgādnieka nāves ģimene bija nonākusi ļoti grūtos apstākļos. Kā mazturīgai daudzbērnu atraitnei Valsts Prezidents piešķīra lielāku pabalstu saimniecības ēku remontiem un šo naudu Lāčplēša kara ordeņa dome iemaksājusi Vestienas pagasta valdes kontā, uzdodama kopīgi ar Ērgļu rajona būvtechniķi rūpēties par vajadzīgo materialu iegādi un remontiem. Par lielo atbalstu Liepiņa ģimene izteikusi Valsts Prezidentam dziļi izjustu pateicību.
Bij. Valmieras apriņķa komandantūras atv. kareivis EIŽENS MUIŽNIEKS.
Eižens Muižnieks nomiris 1939. g. 6. augustā Rīgā, Veselības veicināšanas biedrības slimnīcā. M. bija viens no trīs brāļiem šī ordeņa kavalieriem, no kuriem viens miris 1919. gadā pēc ievainojuma pie Straupes. Apbedīts 10. augustā no Skaņ- kalnes pamatskolas Mazsalacas kapsētā. Par darbīgi aizvadītā mūža pēdējo godu nelaiķim kapsētā ar krāšņiem ziedu vaiņagiem nesa vietējās organizācijās, pagasta pašvaldība un liels izvadītāju pulks. Vaiņagu no Lāčplēša kara ordeņa domes nolika Cēsu kara apriņķa priekšnieks pulkvedis - leitnants L. k. o. k. K. Plūmanis. īsā laikā aizgājušā lāčplēša kaps pārvērtās ziedu un vaiņagu kalniņā. Vakara saulei nogrimstot aiz Salacas krastu kokiem, šķīrās pavadītāji.
E. Muižnieks dzimis 1890. gadā un bērnību pavadijis Mazsalacas pagasta Lejaskūrēnos. Pēc draudzes skolas un Valmieras pilsētas skolas beigšanas, viņš sāk savas gaitas kā skolotājs Mazsalacas Līču un Pantenes skolā. Ar pirmo mobilizāciju 1914. g. Muižnieks aiziet karā, un par varonību kaujās tanī pašā gadā apbalvots ar Jura krustu. Tad pārcieš vācu gūstu un, atgriezies no tā, brīvprātīgi iestājas Latvijas armijā 1919. g. 10. februārī Rūjienā un tiek iedalīts Valmieras apriņķa komandantūrā. Muižnieks ir starp pirmajiem, kas iet sargāt robežas ar šauteni. Līdz ar viņu karotāju rindās stājas vēl citi Mazsalacas un Skaņkalnes krietnākie dēli.
Asiņainās cīņās pie Dīķeru kapiem, Rūjienas tuvumā, un pie Straupes E. Muižnieks parāda lielu varonību, par ko viņam vēlāk piešķir III šķiras Lāčplēša kara ordeni. Tas ir liels darbs un uzupurēšanās, ko veicis cīņās Muižnieks, jo toreiz karot bija jāsāk gandrīz ne no kā. Trūka ieroču un apbruņojuma, un karotājiem dažreiz trūka arī kareivisko zināšanu, kuras tie ieguva tieši cīņu laukos.
Pēc demobilizācijas 1920. g. 29. janvarī Muižnieks sāk savu iemīļoto skolotāja darbu un atnāk par skolas pārzini Skaņkalnes Skulberģu skolā. Cik varonīgs un uzticīgs viņš bija kā karotājs, tikpat lielu dedzību viņš parāda jaunatnes audzināšanā. Šim darbam viņš pieķeras ar lielu ticību. Bez tiešā darba skolā Muižnieks interesējās arī par vietējās pašvaldības dzīvi un darbu. Viņš organizē un vada vairākus korus, interesējas par zemnieku lietām un aktivi darbojas aizsargu organizācijā un mazpulku vadībā, pagasta valdē un Mazsalacas skolotāju biedrībā.
9. Rēzeknes kājnieku pulka . atv. seržants MIĶELIS LAPIŅŠ.
Miķelis L a p i ņ š nomiris 8. augustā Rīgā. Apbedīts i3. augustā no Buru ielas 9, Rīgā, ©rāļu kapos. Viņa pavadīšanā piedalijās 5. Cēsu kājnieku pulka goda sardze, bet vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes vārdā nolika tā paša pulka kapteinis L. k. o. k. Bērziņš, tāpat vaiņagu nolika arī Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrība, pasta darbinieku biedrība un daudzi citi.
Miķelis L a p i ņ š dzimis 1892. gadā Ādažu pagastā kā rokpeļņa dēls, zemkopis. Krievu armijā iesaukts 1915. gada rudenī un dienējis rezerves bataljonā Toropcā. 1916. gada vasarā pārvietots latviešu strēlniekos, sākumā rezerves bataljonā un vēlāk 4. Vidzemes pulkā. Ar to piedalijies kaujas pie Lož
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metēju kalna un citur. Nobeidzis arī mācības komandu, paaugstināts par jaunāko apakšvirsnieku un izpelnījies Jura krustu. 1919. gadā cīņu laiKā pie Rēzeknes izbēdzis un pārnācis mūsu pusē. 10. jūnijā iestājies Dzērbenes komandantūrā, īokurienes pēcāk ieskaitīts 9. Rēzeknes pulkā. Ņēmis dalību kaujās pret bermontiešiem un vēlāk arī Latgalē. Paaugstināts.
1919. gada 8. novembra kaujā ar bermontiešiem pie Varkaļu kroga Lapiņš, kopā ar seržantu Stālu, nebēdādams par draudošām briesmām, aizgāja ienaidniekam flankā un atklāja uz viņu labi mērķētu uguni, tā saceldams sajukumu pretinieka rindās un tādā kārtā sekmēdams rotas uzbrukumu.
_Atvaļināts 1921. gada pavasarī. Jaunsaimniecību Ādažu pagasta Rembergas muižā pārdevis un tagad nodarbojas ar tirdzniecību Sīgā. No 1932. gada bija pastnieks Rīgas galvenā pasta kantorī.
8. Daugavpils kājnieku pulka*atv. kareivis JĀNIS CĪRULIS.
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Jānis Cīrulis miris 20. augustā Grobiņā. Apbedīts 24. augustā Liepājas Brāļu kapos. Viņa pavadīšanā piedalijās Kurzemes divīzijas kājnieku pulka karavīru goda sardze, bet vaiņagu L. k. o. domes vārdā nolika Kurzemes divīzijas virsnieks.
Jānis Cīrulis dzimis 1903. gadā Bārtas pagastā, no kurienes vēlāk pārcēlies uz Liepāju, 4-kl. pamatskolas izglītība. Nacionalajā armijā iestājies brīvprātīgi 1919. g. 3. martā Liepājā turienes brīvprātīgo rotā, kas ietilpa IV atsevišķā bataljonā. Pēc Rīgas atbrīvošanas pārvietots uz šejieni. Jūnijā ieskaitīts 8. Daugavpils kājn. pulkā. Tā rindās ar 2. rotu piedalijies pirmajās cīņās pret bermontiešiem virzienā no Olaines un pie Rīgas tiltiem. Tālāk ar kaujām no Bolderājas izcīnijis Rīgas un Zemgales atbrīvošanu. Pēc tam ar šo pašu pulku ņēmis dalību kaujās Latgales frontē.
1920. g. 14. janvāra kaujā Kupravas ciema rajonā, ar izlūku pulciņu aiziedams pretiniekam aizmugurē, uzbruka šim ciemam, ko bija ieņēmusi ienaidnieka daļa, un, pārvarot stipro uguni, strauji izsita pretinieku, tā veicinādams mūsu sekmīgu virzīšanos uz priekšu.
Atvaļināts 1921. g. 11. martā. Nodarbodamies gadijuma darbos, dzīvoja Liepājā. Ar 1928. g. strādāja turpat Artilērijas laboratorijā kā galdnieks, bet pēdējā laikā virsdienestā sargs-ugunsdzēsējs.
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Kārlis B e r n e r s miris traģiskā nāvē savā darba vietā — Rīgas galvenā telefona kantora telpās 18. septembrī. Apbedīts 24. septembrī no Rīgas kara slimnīcas kapličas Brāļu kapos. Viņa pavadīšanā piedalijās 4. Valmieras kājnieku pulka goda sardze, bet vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes vārdā nolika tā paša pulka kapteinis L. k. o. k. Lude.
Kārlis B e r n e r s dzimis 1899. gadā Mālpils pagastā, drēbnieks. Krievu armijā iestājies brīvprātīgi 1916. gadā 4. huzāru pulkā. Ar to piedalijies Daugavas aizsargāšanā pret vāciešiem. Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 17. jūnijā Vecpiebalgā. Kopā ar turienes bataljonu iedalīts 2. Ventspils kājn. pulkā kā kaprālis. Ņēmis dalību visās pulka cīņās Latgales frontē. Par drošsirdību kaujās un priekšzīmīgu dienestu paaugstināts līdz virsseržantam. 1921. gadā nobeidzis instruktoru bataljona kursus,
1920. g. 9. janvarī Šķēļu sādžu ieņemot, Berners pirmais metās ienaidniekam virsū, ar saviem kareivjiem ielauzās šinī sādžā un atņēma vienu ložmetēju, ko tūliņ pagrieza uz pretinieku un apšaudija tā atkāpjošās daļas.
Bija Ventspils pulka karodznieks līdz 1923. gadam. Tad pārgāja 5. Cēsu kājnieku pulkā, no kurienes tā paša gada 4. septembrī atvaļināts. Piešķirta jaunsaimniecība Robežnieki Mālpils pagastā, kuru līdz pārdošanai apstrādāja B. tēvs. Pats nodarbojās kā drēbnieks Liepājā, Kungu ielā 36, bet 1939. g. pārnāca uz Rīgu galvenā telefona kantora dienestā.
7.  Siguldas kājnieku pulka kapteinis KĀRLIS PUMPĪTIS.
Kārlis Pumpītis nomiris 27. septembrī Alūksnē. Apbedīts Alūksnes garnizona kapos 30. septembrī. Viņa pavadīšanā piedalijās pulka goda sardze un citi. Vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes ārdā nolika 7. Siguldas kājnieku pulka pulkvedis- leitnants L. k. o. k. Kārlis Priedītis.
2. Ventspils kājnieku pulka atv. virsseržants KĀRLIS BERNERS.
K. Pumpītis dzimis 1895. gadā Bejas pagastā. Augstākās tautskolas izglītība. Strādājis
Alūksnē kā grāmatvedis. Pasaules karā iesaukts 1915. g. un iedalīts gardē, Preobraženskas pulka rezerves bataljonā. Tai nobeidzis mācības komandu, pēc kam nosūtīts uz aktivo armiju Besarabijas frontē. Nākošā gada sākumā pēc paša vēlēšanās pārvietots latviešu strēlniekos. Dienējis rezerves un tālāk 4. Vidzemes latv. str. pulkā, piedalijies toreizējās kaujās un sasniedzis vec. apakšvirsnieka pakāpi. 1917. g. martā atvaļināts slimības dēļ.
Nacionalai armijai dibinoties, jau 1918. gada 8. decembrī brīvprātīgi pieteicies Valkas apriņķa apsardzības priekšniekam. Norīkots uz Alūksni par instruktoru aizsardzības organizēšanai un brīvprātīgo reģistrēšanai. Tur saorganizējis Alūksnes partizanu nodaļu un 1919. g. februārī pievienojies igauņu 1. Rēveles aizsargu bataljonam. Ar to kopā piedalijies pirmajās kaujās pret lieliniekiem līdz 8. martam. Tālāk šo nodaļu nosūtot Valkas apriņķa komandantam, pats 15. martā ieradies toreizējā 1. Valmieras pulkā Tērbatā. Tur ieskaitīts kājnieku izlūku komandā un tās sastāvā izbraucis uz fronti. Piedalijies kaujās, kuras izcīnīja pulks Ziemeļlatvijā pret lieliniekiem no Melnupes līdz Daugavai. Par šo kauju nopelniem paaugstināts virsseržanta, virsnieka vietnieka "un leitnanta dienesta pakāpēs, pie kam leitnanta pakāpe piešķirta par 1919. g. 16. apriļa kaujas nopelniem.
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1919. g. 17. aprilī Ziemeļlatvijas frontē, Mencas- Sāru rajonā, Pumpītis kopā ar seržantu Laubertu zem pretinieka uguns nogāja līdz tiltam pār Melnupi un to saspridzināja, lai aizkavētu ienaidnieka pārcelšanos, bet 19. aprilī, kad stipras artilērijas uguns priekšā mūsu rotas sāka atkāpties no pozicijām pie Sāru muižas, viņš palīdzēja tās apturēt un no jauna sakārtot, ar šādu savu drošsirdību un gatavību abos gadijumos uzupurēties pabalstīdams poziciju noturēšanu.
Ar izlūku komandu, kā vecākā virsnieka vietnieks, piedalijies arī pulka kaujās pret bermontiešiem. Tāpat pret lieliniekiem Latgalē, kad jau bija pārskaitīts velosij edistu rotā. Atvaļināts no aktivā
dienesta 1920. g. 11. oktobīr, bet nākošā gada 12. septembrī atkal iestājies armijā un ieskaitīts 7. Siguldas kājnieku pulkā par vada komandieri. 1921./22. mācības gadā nobeidza virsnieku kursus. Kādu laiku komandēja instruktoru rotu, 1923. g. paaugstināts par virsleitnantu un tālāk izplidija pulka adjutanta vietu. 1925. g. beigās pārvietots Valkas kara apriņķa pārvaldē, bet apmēram pēc gada atgriezās pulkā, kur dienējis no 1927. gada, ieņemdams adjutanta amatu.
Valsts 10 gadu jubilejā apbalvots ar V šķiras Triju zvaigžņu ordeni. Jau agrāk piešķirta Igaunijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme, bet vēlāk ar Viestura ordeņa V šķiru un vairākām goda zīmēm.
Bij. Bruņoto vilcienu diviziona atv. virsseržants GUSTAVS TRĒZIŅŠ.
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Gustavs Trēziņš nomiris 15. oktobrī Rīgā. Apbedīts 18. oktobrī no Rīgas kara slimnīcas Brāļu kapos. Viņa pavadīšanā piedalijās 6. Rīgas kājnieku pulka karavīru goda sardze ar orķestri un daudzi citi cīņu biedri. Vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes vārdā nolika 6. Rīgas kājnieku pulka kapteinis L. k. o. k. Riekstiņš.
G. Trēziņš dzimis 1863. g. Koku pagastā kā zemkopja dēls, draudzes skolas izglītība, mācijies atslēdznieks. Krievu-japāņu karā dienējis uz vilciena par mašīnistu un par vilciena labu izvadīšanu, turpretim, sliktos apstākļos gar Baikala ezeru, apbalvots ar 4. šķiras Jura krustu. Pārnākot no turienes, strādājis Rīgā Feniksa fabrikā kā atslēdznieks-maši- nists. Pasaules karam sākoties, nosūtīts uz Rēveli pie cietokšņa būvēm. 1918. gada pavasarī atgriezies Rīgā un iestājies uz bruņotā vilciena par mašīnistu, kur palicis arī lieliniekiem ieņemot Rīgu. 1919. g. 23. jūlijā, kad pēdējos padzina Latvijas armijas karaspēks, palicis ar vilcienu vairākas dienas pie Bulduru tilta, kamēr nosūtīts uz fronti. Sākoties Ber- monta uzbrukumam, atkal sūtīts ar bruņoto vilcienu pret tiem uz Rīgu, kur piedalijies. kaujās un ievainots. Pēc izveseļošanās atgriezies frontē, drīz nosūtīts uz Latgales fronti, tur bijis jau vec. mašīnists
virsserž. un palicis līdz kara beigām. Vil;.en: piedalījušie kaujās pie Rolbušas, Jaunjelgavas Kupra Žīguriem, Vecumiem, Rītupes u. c., darīdami ienaidniekam ne vienreiz vien vislielākās galvas sāpes.
Ar III šķ. Lāčplēša kara ordeni G. Trēziņš apbalvots par to, ka 1919. g. 8. oktobra kaujā ar bermontiešiem pie Baložu stacijas viņš kā kareivis-ma- šīnists uz 1. bruņotā vilciena lokomotives, zem ienaidnieka tiešās stiprās artilērijas uguns un citu ieroču uguns aukstasinīgi vadija lokomotīvi. Kad otrs mašīnists krita, viņš izveda pats, būdams smagi ievainots, bruņoto vilcienu no apdraudētās vietas, pēc pārsiešanas turpināja vadīt lokomotīvi līdz kaujas beigām un tikai tad, kad ieradās vietnieks, atstāja savu vietu.
Pēc atvaļināšanas no kara dienesta 1922. g. 1. aprilī dzīvoja Rīgā, strādādams dažādus darbus, bet 6 gadus kalpoja par sētnieku kara resora ēkās Samarina ielā. Bija viens no visvecākiem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem.
8. Daugavpils kājnieku pulka, tagad Intendanturas dzirnavu un maizes ceptuves vecākais mantzinis seržants KĀRLIS RUSMANIS.
Kārlis Rusmanis nomiris 16. oktobrī Rīgas kara slimnīcā. Apbedīts 22. oktobrī no slimnīcas kapličas Brāļu kapos. Viņa pavadīšanā piedalijās 5. Cēsu kājnieku pulka karavīru goda sardze ar orķestri un daudzi dienesta biedri un pazīstami. Vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes vārdā nolika kapteinis L. k. o. k. Kadelis.
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Kārlis Rusmanis dzimis 1888. gadā Ropažu pagastā. Pēc vispārējās izglītības pilsētas skolā Rīgā iemācijies vēl atslēdznieka amatu un šinī arodā arī darbojies. 1910. gadā iesaukts karaklausībā, pie kam dienējis robežsargu Rīgas brigādē. Te nobeidzis speciālo zirgu apkalšanas skolu. Pasaules kara sākumā robežsargus pārformējot iedalīts 3. Rīgas robežsargu pulkā. Ar to piedalijies kaujās pret vāciešiem I armijas frontē. Apbalvots ar diviem Jura krustiem. Smagi ievainots ar šrapneli. 1916. gada martā pārnācis Latviešu strēlnieku rezerves pulkā. Sasniedzis vecākā apakšvirsnieka pakāpi. 1918. g. pavadijis vācu gūstā.
Latvijas nacionalajā armijā iestājies brīvprātīgi 1919. g. 28. maijā Rīgas jaunformējamo spēku V bataljonā. Iecelts par vada komandieri un jau drīz norīkots ar to uz Juglu apsargāt tiltu. Tālāk dienējis Rīgas militārā policijā, kamēr ieskaitīts 8. Daugavpils kājnieku pulkā. Kā vada seržants un vēlāk tā komandieris, ņēmis dalību kaujās pret bermontiešiem Pārdaugavā, pie tiltiem un tālāk sākot no Bolderājas līdz pat Lietuvas robežai, izturot ne vienu vien sīvu cīņu.
—              g. 19. novembrī pie Cenas muižas, izlūku gājienā mežā sadurdamies ar stipru ienaidnieka nodaļu, kas bija pat pārspēkā, Rusmanis sava vada priekšgalā, neskatoties uz draudošām briesmām, ar veiklu manevri ielenca pretinieku no trim pusēm, metās straujā uzbrukumā un sakāva to, pie tam saņemdams gūstekņus un divus ložmetējus.
—              gadā no paša sākuma jau kā rotas virs- seržants piedalijies Latgales atbrīvošanas kaujās. Tur 5. februārī pie Viļakas ievainots labajā kājā. Pēc izveseļošanās dienēja Armijas galvenajā mecha- niskajā darbnīcā par atslēuznieku. Atvaļināts 1920. gada 1. novembrī. 1923. gadā iestājies darba bataljonā, bet no 1925. gada dienēja Intendanturas dzirnavās un maizes ceptuvē Rīgā kā vecākais mantzinis. Piešķirta jaunsaimniecība Ropažu muižā.
Arnolds Gudrītis miris 9. martā Rīgā — kara slimnīcā. Apbedīts 12. martā Brāļu kapos. Viņa pavadīšanā piedalijās 4. Valmieras kājnieku pulka goda sardze, bet vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes varda nolika ta paša pulka kapteinis L. k. o. k. Lude.
Arnolds Gudrītis dzimis 1900. gadā Valkā kā podnieka dēls: draudzes skolas izglītība, maiznieks, nedienējis. Nacionalajā armijā mobilizēts
1919. g. 9. aprilī Valkā. Ieskaitīts rezerves bataljonā, vēlākā Cēsu pulkā. Tā rindās piedalijies kaujās pret landesvēru pie Cēsīm un tālāk virzienā uz Rīgu. Te rudenī pārvietots 8. Daugavpils kājn. pulkā un kopā ar to piedalijies kaujās pret bermontiešiem. TĒypat arī vēlāk kaujās Latgales frontē.
Kaujā 1920. g. 25. janvarī pie Sazonovas ciema Latgalē, neskatoties uz ienaidnieka stipro uguni, rādīdams vadā drošsirdības piemēru citiem, Gudrītis viens no pirmajiem ieskrēja šai ciemā un nekavējoties apšaudija pārsteigto pretinieku, kurš atšaudamies bēga, tā kā. ciems, kā arī vairāki gūstekņi krita mūsu rokās.
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8. Daugavpils kājnieku pulka atv. kareivis ARNOLDS GUDRĪTIS.
Atvaļināts 1921. g. 26. novembrī. Nodarbojās kā laukstrādnieks Omuļu pagasta Jaunstintēs, bet vēlāk pašam piešķirta jaunsaimniecība Celmiņi no Omuļu muižas.
Pulkveža Kalpaka bataljona 1. Neatkarības rotas atv. virsleitnants EDUARDS ĢERMĀNIS.
Eduards Ģ ē r m a n i s nomiris 28. septembri Rīgas kara slimnīcā. Apbedīts 1. oktobrī no slimnīcas kapličas Brāļu kapos. Viņa pavadīšanā piedalijās 4. Valmieras kājnieku pulka karavīru goda sardze ar orķestri, Kalpaka bataljona karavīri un daudzi citi. Vaiņagu Lāčplēša kara ordeņa domes vārdā nolika 4. Valmieras kājnieku pulka kapteinis L. k. o. k. Lude, Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrība, kalpakieši un daudzi citi.
E. Ģērmanis dzimis 1893. gadā Rīgā. Smoļen- skas guberņā Sicenkā, Krievijā, nobeidzis evakuēto Jelgavas reālskolu, pēc kam Maskavā, Rīgas poli- techniskajā institūtā sācis studēt agronomiju, bet vēlāk, 1916. gada oktobrī, kā Rīgas politechniskā institūta students iesaukts kara dienestā. Tā paša gada novembrī nosūtīts uz Caricinas 2. studentu sagatavošanas bataljonu, bet decembrī uz Maskavas praporščiku skolu. Pēc skolas beigšanas 1917. gada martā pēc paša vēlēšanās nosūtīts uz Latviešu strēlnieku pulku Valmierā un ieskaitīts pulka mācības komandā, kurā sabijis līdz 1918. g. februārim, kad vāciešiem ienākot Tērbatā, saņemts gūstā. Pēc at
griešanās no Vācijas gūsta 1918. g. decembrī, brīvprātīgi iestājies Latvijas Pagaidu Valdības jaunfor- mētā virsnieku rotā. Ar to piedalijies visās Kurzemes un Rīgas atbrīvošanas kaujās no lieliniekiem. 1919. g. jūlijā iecelts par 1. Latvijas Neatkarības rotas komandantu un paaugstināts par virsleitnantu. Tā paša gada augustā iecelts par 1. Liepājas kājnieku pulka komandantu. Pēc miera noslēgšanas ar Krieviju 1920. g. augustā, kā Latvijas universitātes students oktobrī demobilizējies. 1921. g. oktobrī no jauna iestājies armijā 5. Cēsu kājnieku pulkā, kurā sabijis līdz 1923. g. 29. martam, kad atvaļināts np kara dienesta.
Ar III šķiras Lāčplēša kara ordeni E. Ģērmanis apbalvots par to, ka viņš 1919. g. 14. aprilī, kad ienaidnieks lieliem spēkiem artilērijas pabalstīts uzbruka Slokai, vērzdams triecienu pret mūsu spārnu, un vada komandieris bija kontuzēts, r-^rmanis uz savu iniciativu uzņēmās vada komandēšanu, zem ienaidnieka uguns sakārtoja izklīdušos kareivjus, uzbruka ienaidnieka rotai, durkļu cīņā atsvieda to un ieņēma atpakaļ pazaudētās pozicijas, saņemot arī vienu patšauteni un 5 gūstekņus, no kuriem izdevās noskaidrot ienaidnieka spēkus un nodomus.
1919. g. 30. martā ar savu nodaļu izsūtīts izlūkot uz Asariem un pamanijis ienaidnieka bataljonu nākam uzbrukumā, viņš paziņoja par to savējiem, pats palika novērodams ienaidnieka spārnā un ieņēmis izdevīgu poziciju, vērsa uz pretinieku inten- sivu šauteņu un patšauteņu uguni, ar ko sacēla apjukumu ienaidnieka rindās, tā kā tas, ciezdams zaudējumus, nekārtībā atkāpās.
Nelaiķis kopš 1923. gada strādāja Valsts statistiskajā pārvaldē, ieņemdams dažādus amatus.
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Nodaļas «Varoņgara atdzimšana vienības valsti» noslēgums:
A.  kroders
Laikmeta jauna ideja
Savā 12. oktobra vēstij urnā tautai Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis, runādams par lielo notikumu radīto pārbaudijumu mums visiem, kas rāda, «kam vārdi ir bijuši tikai vārdi, atšķirībā no tiem, kam vārdi pārvērtušies dziļā, stingrā pārliecībā», un pieminēdams ļaudis, kas gļēvi ļāvušies zināmu aprindu ar nolūku saceltam satraukumam, viņš lietoja skarbu vārdu — konjunktūras latvieši, ar to domādams cilvēkus bez pārliecības, bez ticības augstākām vērtībām, cilvēkus, kas pilnā mērā atkarīgi vienīgi no savas fiziskās labsajūtas, savām dzīves ārējām ērtībām. Un viņš dedzīgi iesaucās: «Cik nepieciešama mums vēl taisni garīgā augšana, cik liels spēks ir garīgam stiprumam un cik gļēvu padara cilvēku garīgā stipruma trūkums.» «Lai māca šīs dienas mūs visus arvien vairāk dzīties pēc iekšējā garīgā spēka un stipruma, dzīties pēc dziļākās atziņas par to, cik augstu stādams viss garīgais. Mūžīgs ir tikai tas, kas saniegts ar garu.» Un Prezidents atsedz arī to garīgo saturu, ar kuru pilnai vajadzētu būt visai mūsu tautai: «Vienības un vienprātības gars ir bijis mūsu dziļākais, dzidrākais spēka avots visos grūtos un smagos, bet arī izšķirošos brīžos.»
Tagadējā Latvijas valsts ideoloģiski pamatojas uz nacionalās un uz tautas vienības idejām. Ja na- cionalā ideja ir daudzmaz radusi pamatojumu mūsu zinātniskā literatūrā un publicistikā, tad, jāatzīstas, ka plašāk nemotivēta ir palikusi tautas vienības ideja. Bet mēs neatvairami sajūtam šāda pamatojuma vajadzību, jo tikai tad vienības ideja var kļūt par visu mūsu tautas locekļu, par mūsu valsts pilsoņu pārliecību.
Tautas vienības ideja ir tās sava laikmeta vadītāja idejas meklējumu piepildījums, kādus meklējumus vērojam visā pasaulē, un ne tikai Eiropas telpā vien. Pēc 1914. — 1918. gadu pasaules kara cilvēce sajutās vīlusies daudzos agrākos ticējumos un iestādijumos. Iesākās jaunu atziņu meklēšana, — dedzīga, kaisla. Jo bez vadītājas idejas tautu ceļš uz priekšu iet kā taustoties, kā bez ceļa mērķa.
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Kādi tad ir tie motivi, kas cilvēci noveda pie nepieciešamības meklēt jaunu vadītāju ideju? Pasaules karš iesākās, kad visā pasaulē neierobežoti pastāvēja privakapitalistiskā saimniecības sistēma. Šīs sistēmas principi bija tiesību vienlīdzība, brīvais līgums, konkurences brīvība. Bet ja brīvā līgumā dodas saimnieciski varenais kapitalistiskais uzņēmums ar sūras eksistences cīņā nostādītu cilvēku, kam jātiek pie dienišķas maizes, tad brīvais līgums top par saimnieciski stiprā privilēģiju, kurš ttēt tādus līguma noteikumus, kuri saimnie- irājam jāpieņem, ja viņš negrib palikt bez dar- maizes. Sevišķi rūpniecības depresijas lai- S, kad darba roku piedāvājums ir lielāks, nekā pieprasījums. Un tad tiesību vienlīdzība top par fikciju,r  jo uz vienlīdzīgo tiesību pamata saimnieciski vājais nevarēja panākt savas eksistences lielāku nodrošinātību. Brīvā konkurence kapitalisma ziedu laikos pavēra ceļu uzņēmīgiem tirgotājiem un rūpniekiem. Sī konkurence patērētājiem labvēlīgi ietekmēja arī preču cenas. Bet ar industriālismā at- konkurence kļuva arvien asāka un draudēja It visu peļņu. Un uzņēmēji sāka saārdīt no liberālismā, šīs kapitālistiskās sistēmas ļjijas varenās celtnes, pamatbalstiem: ideju fvo konkurenci. Uzņēmēji sāka censties pēc ences ierobežošanas, dibinot trestus, sindika- īcernus, kas iznīcināja sīkos uzņēmumus un Bja preču cenas. Šīs uzņēmēju apvienības panāca monopola stāvokli, kas tautai, plašajām patērētāju masām kļuva par smagāko slogu, jo ar patvarīgām preču cenām ļoti jūtami aizskāra viņu eksistenci. Milzu uzņēmumiem bija nepieciešami ļoti lieli kapitāli, kādus spēja dot lielās bankas, šie fi
nansu kapitala cietokšņi. Ekonomiskā varenība pārgāja finansistu rokās. Saimnieciskās dzīves preteš- ķlbas vēl saasināja cīņa dēļ pasaules tirgiem, dēļ iespaidu sfērām ārpus savas valsts, kas izpaudās imperiālistiskos centienos uz citu tautu dzīvības un brīvības rēķina. Lai kādi būtu strīdi par to, kas īsti bija vainīgs pie pasaules kara izcelšanās, bet šī baigā notikuma pamatcēlonis ir industriālismā pārmērīgas izplešanās radītās valstu sacensības rezultāts. Un kapitalistiskai saimniecībai bija jānosēstas uz apsūdzēto sola, tā bija apvainota ļoti smagā noziegumā — kara sakūdīšanā. Vienotā pasaules uzskata vietā radās pilnīgs apjukums, sabruka idejas, sabruka morālie principi un attīstības gala mērķis, izgaisa asiņainā miglā. Tiklīdz vājāki kļuva cilvēces kulturas organizējošie un dzīvi saturošie spēki, galvas tūdaļ cēla tādas vērtības ziņā negativas īpašības, kā cilvēka iedzimtā pašmīlība, kārība, varmācība. Vājināta kļuva sabiedrības disciplina, zemāk noslīdēja arodnieciskais gods.
Kapitālistiskā saimniecība radija interešu pre- tešķības, sabiedrība saskaldijās ienaidīgās grupās. Arī tautas sadalijās ražotājās un patērētājās tautās.
Jēgu zaudēja arī parlamentarā valsts iekārta, kas bija vajadzīga tad, kad pastāvēja brīva konkurence un ikkatra neliela grupa gribēja cīnīties par savām interesēm un tikt pie saviem pārstāvjiem parlamentā. Un tās iedzīvotāju grupas, kas nespēja apvienoties visas valsts mērogā, tās nespēja sacensties ar labi organizētām kapitalistu un viņu pretinieku sociālistu partijām. Gluži tāpat, kā saimniecībā valdija tresti, sindikāti, koncerni.
Kad kapitalisms un viņa ideoloģija ar fiktivo tiesību vienlīdzības un cilvēka brīvības ideju nespēja tikt galā ar laikmeta uzdevumiem, kad viņš vairs nespēja organizētā stāvoklī turēt pēckara saimniecību, tad panākumus sāka gūt sociālistiskās partijas. Bet drīzi vien pierādi jās, ka sociālisms būtībā ir kapitalisma turpinājums, ražošanas sistēmu paturot to pašu, tikai iznīcinot privātos uzņēmējus un ražošanas līdzekļus socializējot. Ar uzdevumiem un problēmām, ar ko netika galā kapitalisms, — ar sociālo atkarību, nesaskaņu starp ražošanu un patērēšanu, tautas labklājības taisnīgu sadalijumu, — ar to nespēja galā tikt arī sociālisms. Viņu politika iemaldijās izmēģinājumos un kompromisos, kas radija jaunu vilšanos visās iedzīvotāju grupās. Notika biežas valdību maiņas, dibinājās neiedomājami pretēju interešu un uzskatu bloki. Bet visas lielās problēmas palika neatrisinātas. Spēku sadursmē starp kapitalisma un sociālismā ideoloģijām abas pretējās puses dzinās pēc kundzības, pēc valsts varas tikai zināmu savstarpējas cīņas pozicijās esošu grupu rokās, tā kā ārpus varas organizācijās faktiski palika ievērojamas citas grupas. Pirmplānā izvirzijās vidējās grupas: zemnieki, inteliģence, amatnieki, ierēdņi, mazākie īpašnieki. Tās karā visvairāk cietušas. Un tas audzināja viņu pašapziņu, apņēmību apvienot spēkus, organizēties. Zemnieki radija plašu un spēcīgu starptautisku apvienību. Vissvarīgākā parādība tomēr ir tā, ka šīs vidējās grupas, iegū- damas svaru varas organizācijā, necentās nomākt un apspiest citas grupas un viņu politika pamatojās uz vispārvalstisku interešu ievērošanu un apmierināšanu. Šīm grupām nav uzsvērtu agresijas tieksmju, un viņu labklājība atkarīga no visas nācijās, visas valsts labklājības līmeņa, viņu intereses neprasa uzkundzēšanos citām grupām. Savā būtībā tās vistuvākās tautas vienības ideoloģijai, solidaris- mam.
Visu šo apstākļu iespaidā notiek ievērojamas pārvērtības starp sociālām grupām, viņu attiecībās un arī mūsdienu cilvēka pasaules uzskatos. Pavisam uz jauna pamata veidojas attiecības starp atsevišķām iedzīvotāju grupām un valsts, vadību.
Vistumšākos laikos tomēr kaut kur mirdz skaidra un tīra gaisma, kas cīnās ar tumsu un sasilda cilvēku dvēseles. Nevienam nezināmi un nepazīstami cilvēki vēl ir saglabājuši agrāko ticību ideāliem un godprātību domāšanā. Šos cilvēkus pie sevis saista kulturas vērtību radītāji un ideālu cīnītāji, un no viņiem kopā rodas cilvēces atdzimšanas karotāju pulks.
Lai cik briesmīgs un postošs bija pasaules karš, tomēr katastrofa neizvērtās tik iznīcinoša, ka visa gadsimtos celtā cilvēces kultura būtu satriekta drupās. Valsts, ģimene, māksla, zinātne, reliģija, ētika bija joprojām dzīvas un turpināja cīņu savas varas dēļ. Ne visas nācijās krita par upuri sabrukuma un samulsuma laikam, ne visi kulturas radītie spēki demoralizējās, vēl bija salas, kur parādijās veselīga nacionala apziņa, kur bija dzīvas arī atsevišķas spēcīgas personības, kuru gars bija skaidrs, kuru griba bija cieša un stipra, un visi šie pozitivie spēki izgāja cīņā par jaunu vadītāju ideju, kas cilvēcei dotu jaunus ceļa mērķus. Veselo kultūras nāciju vitalitate, viņu pašaizsardzības instinkts rada jaunās dzīves ceļus. No pēckara gadu sabrukuma un apjukuma paceļas jauns tips — cilvēks un pilsonis, kas gribēs un spēs saskaņot alkas pēc personīgās labklājības, pēc savas personības piepildījuma, brīvas jaunradīšanas ar dziļi izprastu un par stingru pārliecību darītu uzticību nacijai un valstij. Valsts iekārtas formas un saimniecības pamatus nosaka faktiskie apstākļi. Daudz svarīgāka lieta ir likumdošanas gars, laikmeta vadītāja ideja. Tā nosaka politikas vispārējo saturu un palīdz piedzimt jaunā laikmeta jaunam cilvēka tipam.
Saimniecisko attiecību dabīgā attīstība, kas no valsts prasa vadītāju un organizētāju darbību; agrākās valsts iekārtas pārgrozību nenovēršamība, kas novedusi pie jaunu formu radīšanas uz arodniecisku apvienību pamata; atsacīšanās no grupu cīņas dēļ neierobežotas varas un tiekšanās uz visu atsevišķo grupu sadarbību, — tas viss prasa pēc ideoloģiska aptvēruma, kas radītu mērķus, kuru virzienā jāiet nākošai attīstībai.
Šo aptvērumu var dot tikai laikmeta vadītāja ideja. Un attīstības likumība ir jau diktējusi šīs idejas saturu un arī nosaukumu. Tā ir solidarisma ideja. Šī ideja dibinās uz atziņas, ka visas sabiedrības grupas ir savstarpēji atkarīgas un visas viņas savās attiecībās ir jāizkārto saskaņā ar katras grupas lomu un uzdevumiem kopējā organismā. Valsts vadība redz visas atsevišķās vajadzības un intereses un viņa tās saskaņo, izkārto, izlīdzina, nevienu no atsevišķām grupām nepametot neievērotu. Tā ir ideja par vienotu, solidāru tautu, kuras dzīvē valda cilvēkam sasniedzamā taisnība. Ja visi ir savā starpā atkarīgi un viens otram nepieciešami, tad kopīgam organismam ir jābūt solidārām, citādi viņš nevarēs pastāvēt ar labāk, solidarāk organizētiem organismiem. Bet vienība, solidarisms paredz vēl vienu priekšnoteikumu: tikai tur, kur atzīta katra atsevišķā cilvēka vērtība, kur cienītas viņa tiesības, tikai tur visi cilvēki, cits cita tiesības un vērtību atzīdami un ievērodami, varēs vienoti būt. Ar varu tauta nav vienojama, vienības idejai jātop par tautas pārliecību, tikai tad viņa kļūs par reālu faktu un par spēku, kas var atraisīt tautas apdāvinātības un viņas varēšanas maksimumu. Tā tad jaunā domāšanā cilvēks ir izejas punkts un pamats. Cilvēka dēļ ir nacija un valsts. Dzīvais cilvēks ar savu psicho-fizisko vitalitati, ar savu doto dabu dzīvo sabiedrībā ar citiem cilvēkiem. Sīs sabiedrības konkrētā vide ir nacija, kurā notiek cilvēku augšana, darbošanās un aiziešana senču valstībā. Nacija ir cilvēka dabīgā sabiedriskā apkārtne. Un šīs kopdzīves un kopdarbības organizacija, kas dod cilvēku kopdzīves nosacījumus un gādā par to ievērošanu, ir valsts. Cilvēku sadzīves organizacija un uzdevumi top arvien plašāki un sarežģītāki, līdz ar ko valsts funkcijas top vienmēr dažādākas un svarīgākas, aptverot cilvēku sadzīves iekārtu, saimniecību, kulturu, ģimeni. Cilvēks, viņa labklājība ir mūsu darbības mērķis un izejas punkts.
Ja tautas vienības ideja atzīst visu sabiedrisko grupu nepieciešamību un līdzvērtību tautas organisma normalai pastāvēšanai, tad bija jārada ar šo domu saskanoša valsts iekārta uz grupu pretešķī- bām un naida dibinātā partiju parlamenta vietā. Pie tam pārstāvniecība nebija vis jādod mākslīgi radītām partijām, bet pašai strādājošai tautai. Tas nozīmēja politisko lozungu un platformu vietā likt tautas locekļu nodarbošanās pazīmes, tas nozīmēja dibināt tautas pārstāvniecību uz arodu principa pamata. Tā radās arodu un nodarbības nozaru kameras, kuras tad kā tautas vietnieces atrodas pastāvīgā un dzīvā sakarā ar pašu tautu un ar valsts vadību. Ar kameru izbūvi arī mūsu zemē ir radīta faktiskā satversme, kuras juridiskais formulējums ir tikai laika jautājums. Jau franču domātājs Ernests Re- nāns pirms daudziem gadiem ir teicis, ka dibināt valdību uz vispārīgo vēlēšanu tiesību pamata ir tikpat neiespējami, kā būvēt māju no smilšu kaudzes, bez cementa. Un viņš runā par grupu un interešu, bet ne par kāda vēlētāju skaita pārstāvību. Tādu atrisinājumu dod solidarisms. Viņš patur privāto īpašumu, ierosmes brīvību un sacensību, bet atsevišķo iedzīvotāju grupas padara organizētas un saskaņotas. Solidaritāte, kas apvieno ļaudis ar kopīgām interesēm, kuri viens otru labi saprot, pie kam šī apvienošanās dod praktiskus labumus, tāda solidaritāte vairs nav tikai saldi vārdi. Tā ir dzīva saite, dibināta uz apzinīgu disciplinu; arī patērētāji atzīst organizācijās lielo spēku, un kooperācijā gūst viemēr lielāku nozīmi un spēku. 5o dažādo interešu organizēšanā valsts nevar vienaldzīgi nolūkoties. Šādas intereses jāsaskaņo ar tautas saimniecību, ar valsts un tautas augšanas un attīstības interesēm. Interešu patvaļīgas spēles vietā rodas apzinīga darbība noteiktu centienu un mērķu piepildīšanai. Šo mērķu un tautas labuma aizsardzībai valsts vara var iejaukties arī ar spaidu līdzekļiem. Starp visām grupām valsts kļūst par augstāko šķīrēju un par visas nācijās interešu pārstāvi. Rodas jauna saimniecības un tiesību sistēma — solidarisms, kas noraida kā liberālās valsts pasivitati, visu atļaujot patvaļīgai interešu spēlei, kas reāli izpaužas kā ekonomiski un politiski stiprākā vara, tā viņš noraida arī pašti- cīgo un pretenciozo sociālistisko valsti, kas pilnīgi iznīcina atsevišķa cilvēka tiesības un grib kļūt par to milzīgo uzņēmēju, kam pakļauti visi zemes iedzīvotāji, pie kam cilvēku arodinterešu aizsardzība arī zaudē savu nozīmi, jo milzīgais uzņēmējs — valsts ir visuvarens un viens pats diktē savus noteikumus visiem. Pie tam solidarisma galvenā būtība nav vis sabiedrības ārējās iekārtas formas, bet uz pavisam jauniem pamatiem pārradītas grupu savstarpējās attiecības un pavisam jauna tipa cilvēka izaugšana. Pilsoniskā apziņa paceļas pāri bailībai un kārībai. Krietnam pilsonim jābūt gatavam arī upurus nest, valsts labā viņai nesavtīgi kalpot. Bet pilsonis nav nožēlojams vergs, viņam ir pilsoniskā goda apziņa, viņš grib būt lepns ar savu valsti un savu nāciju. Pilsonis ir tas, kas nevien ir valstij labs kalps, bet kas ir arī cilvēks, kuram ir cilvēka tiesības, kurš apziņas savas tiesības un prot par šīm tiesībām cīņā iet. Nav normāli, kad cilvēki, neprasdami pietiekoši cienīt savas sabiedriskās attiecības un nesaprazdami, kādus labumus un kādas augstas vērtības valsts viņiem sniedz, ieslīgst savos egoistiskos aprēķinos un zaudē savu pilsonisko svaru un nozīmi; bet tikpat nenormāli ir arī, ja sabiedrība cilvēku pilnīgi pakļauj sevim un pārvērš viņu par ma- terialu valsts stipruma celšanai. Solidarisma valsts grib būt stipra un arī no pilsoņiem prasīt daudz, bet apzina, ka labus mērķus iespēiams sasniegt tikai skaidriem un tīriem līdzekļiem, šī apziņa darīs tīru un gaišu to agrāko laiku miglaino un saindēto krēslu, kur nebiia ne principu, ne ideālismā. Solidarisms vispilnīgāk spēj izpausties kā ētiska ideia, kur atsevišķais cilvēks savu dzīvi un savus centienus spēj saskanot ar nācijās un valsts interesēm, apzinoties, ka stipra valsts un bagāta naciia ir atsevišķā cilvēka laimes un labklājības pilnīgākā garantija.
Uz solidarisma ideias pamata būvētā valsts neatņem cilvēkam ne brīvību, ne īpašumu. Uz solidarisma pamata celtā saimniecība neveicina ne izmantošanu. ne iedzīvošanos, ne arī atsevišķo grupu karu. Solidarisms dibināts uz cienību pret visām sabiedriskās iaunradīšanas parādībām un pret gara kulturas vērtībām: mākslu, zinātni, reliģiju, jo šīs vērtības cilvēkā uztur ideālistisku un cēlu darītāiu mentalitati, bez kādas nav iespējama vadītāias idejas auglīga izplatīšanās cilvēku prātos, bez kā nav iesDēiams progress. Solidarisms par tautu augšup- celšanās priekšnoteikumu uzskata ētiskās apziņas stiprumu, tiesību un morālo principu valdības atdzimšanu, visu grupu kopdarbību, cienību nevien pret valsti un nāciju, bet arī pret radītāju personību.
Mēs ceļam jaunu valsti, veidojam jaunu naciiu. Dzimst jaunais cilvēks — pilsonis, kas personīgās dzīves alkas spēj savienot ar pilsoņa godu un nesavtīgu kalpošanu valstij un naciiai. Solidarisma valsts grib piepildīt to. ko teicis Platons, ka «valsts pamats ir taisnības radīšana, un viņas izēšanās iz- skaidroiama ar cilvēku savstarpīgās palīdzības nepieciešamību un viņu kopdarbību, kas dibināta uz dažādām spējām un dažādām viņu vajadzībām.»
Ministru kabinets 19. septembrī pieņēmis un Valsts Prezidents 25. septembrī «Valdības Vēstnesī» izsludinājis jauno
karavīru dienesta likumu. Mūs var īpaši interesēt tie likuma nosacījumi, kas noteic no aktivā dienesta atvaļināto karavīru pienākumus un tiesības. Un to starpā reglamentē arī karavīru tērpa valkāšanu.
Likums noteic:
Atvaļinātiem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem ir tiesība valkāt karavīru ietērpu saskaņā ar likumu par Lāčplēša kara ordeņa statūtiem.
Atvaļinātie virsnieki, valkājot karavīra ietērpu, var nēsāt aukstos ieročus pēc tiem pašiem noteikumiem, kā attiecīgo ieroču šķiru aktivā dienesta virsnieki.
Atvaļinātiem virsniekiem, kam piešķirta tiesība valkāt karavīra ietērpu, ir tiesība braukt pa Latvijas dzelzceļiem, ielu dzelzceļiem, visos valsts un pašvaldības satiksmes autobusos un tvaikoņos pēc tiem pašiem noteikumiem kā aktivā dienesta virsniekiem.
Atvaļinātiem virsniekiem, valkājot karavīra ietērpu, jāpilda attiecīgie reglamenti un noteikumi.
Atvaļinātiem karavīriem noliegts valkāt karavīru ietērpu:
1)   pildot dienesta pienākumus valsts vai pašvaldības dienestā;
2)   nodarbojoties privātos vai sabiedriskos uzņēmumos;
3)   uzstājoties tiesās par aizstāvjiem vai pilnvarniekiem;
4)   atrodoties ārzemēs.
Atvaļinātie virsnieki, kas pārkāpj noteikumus rar karavīru ietērpa valkāšanu, sodāmi saskaņā ar Kara disciplinu reglamentu.
Uzraudzība par ietērpa valkāšanas noteikumu ievērošanu piekrīt kara apriņķu priekšniekiem un pilsētu komandantiem.
Atvaļinātiem virsniekiem karavīra ietērpa valkāšanas tiesību var atņemt uz noteiktu laiku vai pavisam, ja viņi neievēro ietērpa valkāišanas noteikumus. vai nepiemēroti uzvedoties kompromitē karavīru godu un stāvokli.
Atvaļinātiem virsniekiem piešķirto tiesību valkāt karavīru ietērpu atņem, ja viņi ar spēkā stājušos spriedumu zaudējuši tiesības.
Atvaļinātiem karavīriem, atrodoties valsts vai pašvaldības dienestā vai nodarbojoties privātos un sabiedriskos uzņēmumos, noliegts parakstos lietot
dienestā iegūto dienesta pakāpi.
*
Pie noteikumiem par karavīru ietērpa valkāšanu pēc aiziešanas no aktivā kara dienesta rindām jāatzīmē sekojošais:
Tiesība valkāt karavīru ietērpu arī no aktivā dienesta aizgājušiem Lāčplēšiem norāda, ka garīgā (ja arī ne formālā) ziņā viņi aizvien paliek mūsu cīnītāju pirmajās rindās.
Tāpēc arī karavīru tērps pirmā un galvenā kārtā valkājams visos gadijumos, kas pasvītro un apliecina mūsu cīnītāju saimes vienotību un kopību (militārās, patriotiskās svinībās, kareiviskās apmācībās un tml.).
Karavīru tērps noteikti nav valkājams tur, kur atvaļinātais karavīrs ar to gribētu vērst īpašu vērību uz sevi, vai gūt kādu personīgu pašlabumu (piem. uzstājoties tiesā par aizstāvi vai pilnvarnieku). Tāpat nav pielaižams, ja kāds atvaļināts karavīrs ar Lāčplēša ordeni pie krūtīm atsēžas nama pārvaldnieka krēslā, lai tā it kā «drošāki» varētu mesties vārdu cīņās ar mazāk paklausīgiem īrniekiem. Skaidrs, ka tā ir karavīra tērpa un kaujas ordeņa necienīga izmantošana pavisam šauriem pašlabuma un paša izdevības mērķiem. Vēl nosodāmāki ir, ja kāds dzīves ceļā apmaldijies vai paklupis Lāčplēsis ierodas tiesas sēdē pēc kāda speciālā aicinājuma. Šeit varoņordenis pavisam nav izmantojams kā vairogs pret gaidamiem sarežģījumiem. Šeit ikvienam īstam vīram jāprot pašam kā karavīram nest atbildību par saviem nodarijumiem un to sekām.
LĀČPLĒŠA KOK BIEDRĪBAS DZĪVE
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Kas jazina no aktivas armijas rindām aizgājušiem Lāčplēša k. o. kavalieriem
No aktivā dienesta aizgājušiem Lāčplēšiem karavīru ietērps galvenā kārtā ir svinību, svētku un pacilātu gadijumu tērps, kas nav uzskatams par parastā darba tērpu.
Tāpēc ikdienas darbā kaut ari radot jaunas vērtības ar veseri vai arklu, — vai arī ar spalvu birojos un kancelejās) tas, protams, nav jāvalkā. Tāpat arī Lāčplēša k. o. nozīme ir cīņas simbols un pateicības zīme par tēvijas labā paveikto.
Tāpēc ari nav vajadzīgs greznoties ar šo cīņas simbolu, ja ejam ikdienas darbos, kas vairāk prasa izturību kā citas īpašības (piem., kulstot linus, vai uzplēšot jaunas atmatas). Tie visi ir godīgi darbi un pienākumi, bet tie var nevajadzīgi apputekļot vai nosmērēt mūsu cēlo nozīmi
Izturēsimies ar augstāko cieņu un godprātību pret mūsu varoņkrustu, tad tā mirdzums aizvien tikpat cildeni apstaros arī mūs! Ms.
Lāčplēši nevien vārdos, bet ari darbos sekme varoņgara
ieaudzināšanu
Ādažu pag. Carnikavas pamatskolai pag. gada 13. novembrī ar Lāčpl. k. o. k. b-bas atbalstu pasniedza karogu šī novada 5 Lāčplēša k. ordeņa kavalieri: plkv.-ltn. Zīverts, rez. kāpt. Dzenis, rez. kāpt. Upelnieks, Voldemārs Pētersons un Pēteris Zandbergs. Karogu iesevētija Carnikavas baznīcā, kur svinīgais gadijums bija pulcinājis pilnu dievnamu.
tālāk, cauri visai dzīvei. Lai jaunatne, kas smelsies gara gaismu Carnikavas skolā, pulcēsies zem šī karoga un to sargās, nekad neaizmirstu mūsu brīvības cīņas un mācas no tām nesavtību, pacietību, lielu izturību un karstu tēvzemes mīlestību, kā arī nesalaužamu ticību saviem spēkiem un savai tautai.
Mēs vēlamies, lai Carnikavas skola dod saviem audzēkņiem ne tikai zināšanas, bet audzē un veido
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Lāčplēšu pasniegtais karogs Carnikavas pamatskolai.
Piedalijās arī vietējās organizācijās ar saviem karogiem un Lāčplēša k. ord. kav. biedrības pārstāvji, ģenerālis Priede un rez. kapt. Lācis. Mācītājs Sudars izjustos vārdos uzsvēra karoga lielo nozīmi un aicināja jaunatni sekot karoga devizei: «Va- roņgaram — darbos sparu». Pēc dievkalpojuma skolēni, vietējie iedzīvotāji un apsveicēji pulcējās skolā, kur rez. kapt. Dzenis kameru pasniedza Izglītības ministrijas pārstāvim inspektoram Dālmaņa kgm. Kopā ar karogu nodeva arī dāvinātāju vēlējumu iesietu pelēkos linu vākos ar šādu tekstu:
Carnikavas novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieri vēlas, lai Carnikavas skolas karoga devize — «Varoņgaru — darbos sparu» — ieaug ikviena šīs skolas audzēkņa sirdī un paliek neizdzēšamā atmiņā kā vadoša zvaigzne, sākot ar pirmo dienu skolā un viņu raksturu, iepotē darba pienākuma apziņu un darba prieku, jēgumu par kārtības, disciplīnas un taisnības izpratni un ieaudzē stipru tēvijas mīlestību. Varonības gars, krietns darbs un vienības apziņa — ir spēki, kuri Latviju darīs stipru un skaistu. Jaunatnei jāatceras, ka viņai zināšanas jākrāj ne tikai savu vajadzību nodro5  ināšanai, bet gan lai kalpotu visai tautai, lai sargātu mantojumu, kuru tā saņems atvietojot aizejošo paaudzi.
Carnikavas novada Lāčplēši vēlas arvienu uzturēt garīgās saites ar Carnikavas jaunatni, lai priecātos par viņas sasniegumiem. Kā simbols šīm garīgām saitēm lai kalpo šis karogs, kurš skolas jaunatnei māca cienīt mūsu varonīgo pagātni, mīlēt mūsu valsti un tauai, ±ai palīdz jaunatnei veidot spēcīgus un veselīgus raksturus, ka vajadzības gadi jumā tie tikpat varonīgi spētu aizstāvēt. mūsu tēvzemi, kā to pratuši brīvības cīņu varoņi un mūsu senči. •
Carnikavas novada jaunatne lai nekad neaizmirst mūsu Tautas Vadoņa Valsts Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa aicinājumu: «Ja mēs mīlam mūsu zemi, ja mums ir svēta mūsu pagātne un nākotne, ja mums ir mīļa mūsu tauta un mēs gribam to uzturēt dzīvu un stipru — tad paliksim uzticīgi savai dzimtajai vietai, savam pagastam, savai ģimenei un savai dzimtās zemes kapsētai pēc nāves».
Carnikavā, 1938. g. 13. novembrī.
Plkv.-ltn. Kārlis Zīverts «Teteros».
Rezerves kapt. JēkaPs Dzenis «Atpūtās».
Rez. kapt. Kristaps Upelnieks «Saulainē».
Voldemārs Pētersons «Kaķos».
Pēteris Zandbergs «Varavīksnās».
Lāčplēša kara ordeņa
darbības
(No 1938. g. 1. novembra līdz 1939. g.
1. novembrim.)
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrībā uz 1939. g. 1. novembri ir 3 goda biedri: Valsts un Ministru Prezidents L. k. o. k. KĀRLIS_ ULMANIS, Kara ministrs L. k. o. k. ģenerālis JĀNIS BALO-
Saņemot karogu Skolas audzēknis, pārējo skolnieku vārdā solijās sekot karoga devizei un Vadonim. Kā pirmais sveicienu nodeva ģenerālis Priede no visiem Lāčplēša k. ord. kav. b-bas lāčplēšiem, atzīmēdams pirmo gadijumu, kad novada lāčplēši veikuši tik cildenu darbu. Tādēļ viņš uzaicina jaunatni arvienu svētu turēt karogu, ko tie saņēmuši no karavīriem, kuri piedalījušies Latvijas atbrīvošanā. Pēc tam apsveica pagasta un vietējo organizāciju pārstāvji, pasniedzot arī piemiņas naglas.
Karoga idejisko zīmējuma metu izgatavojis mākslinieks Miezītis, simbolizējot viļņojošu jūru, kā neizsīkstoša spēka avotu, gaismas starus, kā gara kulturas spožumu un zaļu skuju vaiņagu — pieticības un izturības zīmi.
kavalieru biedrības pārskats
DIS un Armijas komandieris L. k. o. k. ģenerālis Krišjānis Berķis, un 486 biedri.
1938./39. darbības gadā iestājušies 67 jauni biedri. Par saistību nenokārtošanu pret biedrību svītroti no biedru sarakstiem 9 biedri. Miruši 5 biedri. Pavisam no 1938. g. 1. novembra līdz 1939.
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L. K. O. K. biedrības pilna saPulce 10. nov. 1938. g.
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Valsts un armijas vadība lāčplešu saime 1938. g. 11. novembrī Arm. virsnieku kluba.
m
gada 1. novembrim no Lāčplēšu saimes šķīrušies 15 ordeņa kavalieri.
Biedrības valdes sastāvs notecējušā darbības gadā sekojošs:
Biedrības priekšnieks un valdes priekšsēdētājs — Atv. pulkvedis-ltn. L. k. o. k. Jūlijs Ērglis.
Biedrības priekšnieka un valdes priekšsēdētāja vietnieks — Atv. ģenerālis L. k. o. k. Jānis Priede.»
Biedrzinis — pulkvedis L. k. o. k. Raimonds Bebris.
Mantzinis — adm. pulkvedis-ltn. L. k. o. k. Jēkabs Kārkliņš.
Kasieris — atv. kapteinis L. k. o. k. Valentīns Zērvins.
Sekretārs — atv. kapteinis L. k. o. k. Jānis Lācis.
Sekretārā palīgs — atv. kapteinis L. k. o. k. Aleksandrs Bērziņš.
Noturētas 10 valdes sēdes, kurā dalību ņēma arī revizijas komisija:
Priekšsēdētājs — kapteinis L. k. o. k. Nikolajs Ošiņš.
Locekļi: — atv. kapteinis L. k. o. k. Alfrēds Lasmanis; atv. kara inž. L. k. o. k. Aleksandrs Te- ters.
Pagājušā gadā biedrības darbība ir izpaudusies
šādi:
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Lāčplēši parades gājiena 11. nov. 1938. g. Uzvaras laukuma.
1. 1938. g. 10. novembrī, Armijas, L. k. o. un Kara invalidu svētku priekšvakarā, valde saziņā ar Armijas vadību sarīkoja svinīgu pateicības dievkalpojumu Arķibīskapa katedralē. Pārpildītajā dievnamā svinīgo dievkalpojumu noturēja arķibīskaps Dr. Theol. T. Grīnbergs, piedaloties Armijas mācītājam L. k. o. k. P. Apkalnam un mācītājam J.
Birģelim. Dievkalpojumu kuplināja Armijas instruktoru koris diriģenta L. VIgnera vadībā. Dievkalpojumā ieradās Valsts un Ministru Prezidents L. k.'o. k. K. ULMANIS, Kara ministrs L. k. o. k. ģenerālis J. BALODIS, Ministru kabineta locekli, Armijas komandiris L. k. o. k. ģenerālis K. Berķis, ģeneralitate, ārvalstu militārie pārstāvji, valsts un pašvaldību iestāžu atbildīgie vadītāji, mākslas un sabiedrisko organizāciju darbinieki, karaspēka daļu un iestāžu priekšnieki un citi.
Ar organizāciju karogiem dievkalpojumā ieradās arī pārstāvji no Latvijas kara invalidu savienības, Latviešu veco strēlnieku biedrības, brīvības cīnītāju biedrības «Ziemeļnieki», Rīgas skolnieku rotu karavīru biedrības un Studentu bataljona atvaļināto karavīru biedrības «Daugavas Sargi».
2. 11. novembrī Armijas virsnieku klubā valde, kopā ar pulkveža Kalpaka bataljona karavīriem, par valdības asignētiem līdzekļiem, sarīkoja L. k. o. kavalieriem kopmielastu. Kopmielastā piedalijās Valsts un Ministru Prezidents L. k. o. k. K. Ulmanis, Kara ministrs L. k. o. k. ģenerālis J. Balodis, Armijas komandieris L. k. o. k. ģenerālis K. Berķis, valdības locekļi, ģeneralitate un ļoti kuplā skaitā Lāčplēšu saime.
Kopmielasts noritēja lielā sirsnībā un vienības apziņā. To kuplināja ar dziesmām armijas instruktoru koris diriģenta L. Vīgnera vadībā.
Kopmielasta dalībniekiem Rīgā un visos pārējos garnizonos biedrība par brīvu izdalija 825 eks. iDiedrības gadskārtējā izdevuma «Lāčplēsis» Nr. 6.
Mielastu atbalstija ar medijumiem sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš, mednieku biedrība «Strēlnieks» un ar produktiem firma «Bajārs un
b-dri», «Latvijas piensaimnieku centrālā savienība» un akciju sabiedrība «Aldaris».
3.     Uz valdes ierosinājumu 1938. g. 11. novembrī L. k. o. kavalieriem tika sniegtas brīvizrādes Na- cionalā operā, Nacionalā un Dailes teātros.
4.      1938. gada 11. novembrī valde izdeva biedrības gadskārtējo izdevumu «Lāčplēsis» Nr. 6, kas bez maksas tika izdalīts visiem ordeņa kavalieriem, kas ņēma dalību biedrības gada sapulcē un svētku mielastā Rīgā un pārējos garnizonos.
Izdevums ar satura bagātību, technisko iekārtojumu un ārējo ietērpu izpelnijās ļoti lielu atzinību un piekrišanu, kā augstākā valsts vadībā, tā ordeņa kavalieros un arī preses recenzijās. Neskatoties uz ļoti prāviem izdevumiem, izdevums deva atlikumu un patlaban ir pilnīgi izpārdots.
5.      a) 1938. gadā 16. decembrī Rīgā, Armijas virsnieku klubā, valde sarīkoja L. k. o. kavalieriem, viņu bērniem un piederīgiem Ziemas svētku eglīti, kurā dalību ņēma 452 pieaugušie un 352 bērni līdz 12 gadu vecumam. Sarīkojuma mazo dalībnieku pilnvarota delegācijā nonesa visu dalībnieku sveicienus arī Valsts pirmām pilsonim un biedrības goda biedram L. k. o. k. K. Ulmanim, Kara ministram ģenerālim J. Balodim un Armijas komandierim ģenerālim K. Berķim.
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Lāčplēšu saime Uzvaras laukuma 11. nov. 1938. g.
b) 1938. gada 20. decembrī Cēsīs rīkotā Ziemas svētku eglītē dalību ņēma 30 pieaugušie un 22 bērni.
c)   1938. gada 21. decembrī Liepājā rīkotā Ziemassvētku eglītē dalību ņēma 53 pieaugušie un 42 bērni.
d)   1938. gada 23. decembrī Daugavpilī rīkotā Ziemassvētku eglītē dalību ņēma '40 pieaugušie un 40 bērni.
e)   1938. gada 29. decembrī Rēzeknē rīkotā Ziemassvētku eglītē dalību ņēma 14 pieaugušie un 25 bērni.
Pavisam kopā Ziemassvētku eglīšu sarīkojumos dalību ņēma 589 pieaugušie un 481 bērns līdz 12 gadu vecumam. Visos šajos sarīkojumos visiem dalībniekiem tika sarīkoti bezmaksas tējas galdi un ar Ziemassvētku veltēm apdāvināti 481 bērns.
Biedrības valde, atcerēdamās grūtības pārdzīvojošās ordeņa kavalieru ģimenes, izsniedza Ziemassvētku veltes naudā, ietērpā un produktos: Rīgā — 11 ģim. ar 23 pieaug, un 49 bērni
Cēsīs — 4 „ „ 7 „ „ 11 „
Liepājā — 1 „ „ 1 „ 2 „
Daugavpilī — 2 „ „ 4 „ „ 6 „ Rēzekne — 4 „ „ 8 „ „ 14 „
Kopā — 22 ģim. ar 43 pieaug, un 82 bērni
Sarīkojumu labo izdošanos ļoti sekmēja sabiedrības lielā atsaucība, ziedojot gan naudā, gan graudā.
Ar ziedojumiem naudā sarīkojumus atbalstija:
Valsts Prezidenta kungs Ls 1000,—
Kara ministra kungs . . . „ 500,—
TOC "1-3" Rīgas Rūpnieku biedrība . Ls 100,—
"&gt;#bookmark128 Rīgas tirgotāju biedrība „ 100,—Ў
Akc. sab. «Ogle» …. „ 100,—
Akc. sab. «Augļu Eksports» . . „ 75,—
Akc. sab. «Ķieģelis» „ 25,—
Akc. sab. «Kūdra» …. „ 10,—
Akc. sab. «Degviela» … „ 50,—
L. k. o. k. ģen. R. Bangerska kgs ,, 15,—
L. k. o. k. Renē Devillard kungs ,, 50,—
L. k. o. k. Oskars Vēžnieka kungs ,, 25,—
Akc. sab. «Sīfers» …. „ 100,^
Akc. sab. «Latvijas Koks» . . „ 50,—
Akc. sab. «Liepājas drāšu fabrika» „ 30,—
Akc. sab. «Adu un Vilnas centr.» „ 50,—
Akc. sab. «Vairogs» …. „ 50,—
Akc. sab. «Aldaris» …. „ 50,—
Akc. sab. Iļģeciema stikla fabrika „ 20,—
A/S «Latv. centr. sēklu eksp.» . „ 20,—
Akc. sab. «Drošība» . . . . „ 100,—
Akc. sab. «Inž. Rāzums un b-dri» ,, 25,—
Grīvas pilsētas valde …. „ 10,—
Ar dažādiem ziedojumiem natūra sarīkojumus atbalstija:
Akc. sab. «Laima»
Centr. sav. «Turība»
P/b. «Vienība»
Akc. sab. «Bekona Eksports»
Latvijas piensaimnieku centrālā savienība
Rīgas piensaimniecības savienība.
Akc. sab. «Rīgas vilnas rūpnieks»
Akc. sab. «Br. Broderi»
Firma «Jūlijs Līcis»
Akc. sab. «Tosmāre»
Akc. sab. «Latvijas kokvilna»
Akc. sab. «Latvijas dzirnavnieks»
Akc. sab. «Dundagas stērķeļu fabrika».
Akc. sab. «Latvijas raugs»
Latvijas slimo kasu starpbirojs
Akc. sab. «J. S. Kuzņecovs»
Akc. sab. «Jessena porcelāna fabrika»
Valsts cukura monopols
Firma «A. Rimeiks».
6.     a) 1939. gada 27. janvarī Armijas virsnieku klubā valde sarīkoja lekciiu L. k. o. kavalieriem un viņu ievestiem viesiem. Lekciju nolasiia prof. T. Celma kungs, par tematu «Par'garīgo kulturu». Lekcija pulcēja 172 klausītājus.
b) 1939. gada 28. februārī Armijas virsnieku klubā valde sarīkoja otro lekciju, kuru nolasi ja Ārlietu ministrs L. k. o. k. V. Muntera kungs, par tematu «Starptautiskās politikas pamatvilcieni». Lekcija pulcēja 150 klausītājus.
c) 1939. gada 24. martā Armijas virsnieku klubā valde sarīkoja trešo lekciju, kuru nolasi ja Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs A. Bērziņa kungs, par tematu «Valsts saimnieciskā politika». Lekcija pulcināja 99 klausītājus.
7.     Valde, atsaucoties Tautas Vadoņa Draudzīgam aicinājumam, caur Kulturas fondu ziedoja 100 eks. biedrības izdevuma «Lāčplēsis» Nr. 6.
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Lāčplēšu bērnu ekskursija Durbē š. g. 30. jūlijā.
8.     Uz valdes ierosinājumu Kulturas fonds iegādājās 200 eks. «Lāčplēsis» Nr. 6.
9.      Biedrības centienu un sprausto mērķu sekmēšanai, Galvas pilsētas Rīgas valde ir atradusi par iespējamu ziedot Ls 650,—.
10.      1939. gada 30. jūlijā valde ar Latvijas skolotāju slimo kases laipnu pretimnākšanu sarīkoja L. k. o. kavalieru ģimenēm un bērniem ekskursiju- izbraukumu uz Ķemeriem — Durbes muižu pie Tukuma un Milzu kalna. Ekskursijā dalību ņēma 69 pieaugušie un 52 bērni. Visus ekskursijas dalībniekus pacienāja ar brokastīm, pusdienām un palaunadzi. Mazajiem līdzbraucējiem tika sarīkotas sacensības, rotaļas un citas kopējas nodarbības.
Visi dalībnieki vienprātīgi apliecināja savu pateicību par sevišķi izdevušos sarīkojumu.
11.      1939. gada 15. maijā, Latvijas atjaunošanas 5 gadu atceres dienā, biedrība kopā ar biedrību «Latvijas kara invalidu savienība», «Latviešu veco strēlnieku biedrību», Rīgas skolnieku rotu karavīru biedrību») «Brīvības cīnītāju- biedrību «Ziemeļnieki»», «Cēsu pulka skolnieku rotu karavīru biedrību» un «Studentu bataljona atvaļināto karavīru biedrību «Daugavas Sargi»» pasniedza Valsts un Ministru Prezidentam L. k. o. k. K. Ulmanim un Kara ministram ģenerālim L. k. o. k. Jānim Balodim adreses ar sekojošu tekstu:
«Augsti godājamais Prezidenta kungs!
Tuvu un tālu, pāri mūsu zemes robežām, ir zināms Jūsu vārds, jo to apvijusi lielu darbu slava. Tā sāka uzaust jau tajos laikos, kad Jūs kā pirmais Ministru Prezidents cīnijāties pret latvju tautas dzīvības un zemes tīkotājiem.
Kad Jūsu roku celts attinās Latvijas valsts karogs, aicinādams Latvijai uzticīgos dēlus pie ieročiem un brīvības karā, Jūs bijāt pirmais, kas gatavs sevi ziedot latviešu tautai, tēvzemei un brīvībai. Jūsu centieni un varonīgums atrada ceļu uz piepildīšanos 1934. g. 15. maijā. Tautas gods un varenība, ko devušas mums Jūsu maija pārvērtības, šodien liek pret mums ar cieņu izturēties citām tautām un valstīm.
Jūsu cīņas bijušas grūtas, Jūsu darbs neatlaidīgs. Viss tas deva Jums uzvaru un gandari- jumu, jo tie atnesuši svētību tautai, slavu Jums un mūsu varenai, mūžīgai Latvijai.
Mēs, Jūsu vecie, Jums uzticīgie karavīri, kas paklausija Jūsu aicinājumam tautas briesmu brīdī, — visi kā viens — vingrās rindās stāsimies atkal cīņai, kad Jūs, mūsu Vadoni, mūs sauksat! To šodien, tautas vienības piektā gadskārtā, nesam Jums kā savu zvērastu. Tautas ilgu, Dieva svētības un varonības apgaismots, lai Jūsu darbs un vadība turpina savu lielo, radošo un svētīgo gaitu! x
Augsti godājamais Ģeneraļa kungs! Senās, dzimtās Tālavas varoņgara svētīts, Jūs tvērāt cīņai asināto zobenu tanī brīdī, kad mūsu zemes brīvība un valsts bija apdraudēta.
Prezidenta aicināti, Jūs bijāt viens no tiem pirmiem, kas stājāties to drošsirdīgo cīnītāju priekšgalā, kam bija liela laime Jūsu vadībā atbrīvot Latviju no svešām varām.
Jūsu varonība, cīņas un centieni pēclaikus bija veltīti Latvijai, tās spēkam un plaukšanai. 1934. g. 15. maijā Jūs, Ģenerāļa kungs, nostājāties mūsu Tautas Vadonim blakus un Jūsu vadītā armija, nešaubīgā uzticībā Jum. ' cēla taisnību un tautas vienību spožajā maija saulē. Mēs, Jūsu bijušie, vecie karavīri, šodien, tautas vienības piektā gadskārtā, Jūs sveicinādami, nesam Jums, augsti godājamais Ģeneraļa kungs, mūsu uzticības apliecinājumu un personīgas labklājības novēlējumus.»
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Lāčplēšu jaunā maiņa Durbē vingrinājās šaušanas mākslā.
12. Pēc biedrību ierosinājuma rakstu un mākslas kamera sarīkoja sacensību stāstiem ar militāru, nacionali-audzinošu saturu no latviešu cīņu laikiem. Par labākiem darbiem tika noteiktas godalgas —
I godalga — Ls 250,—
II          „ - „ 150,—
III          „ — „ 100,—
Godalgošanas komisija ar priekšsēdētāju A. Grīnu un locekļiem — J. Lapiņu, J. Lāci, E. Virzu, R. Bebri un A. Freibergu no 35 iesūtītiem darbiem nolēma: pirmo godalgu nepiešķirt nevienam, bet sadalīt godalgojuma paredzēto sumu un piešķirt: II godalgu — Ls 150,— par darbu «Seši draugi» autoram L. k. o. k. Volemāram Briedim, II godalgu — Ls 150,— par darbu «Asiņainie ziedi» autoram Jānim Cīrulim; III godalgu Ls 100,— par darbu «Mar-
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Lačplešu jauna audze dzimtenes skaistako vietu apskate Durbē.
ta vēji» autorei Ilonai Leimanei; atzinības balvu Ls 50,— par darbu «Mantojums» autoram ar pseido- nimu Ints Algols un atzinības balvu Ls 50,— par darbu «Ansītis» autoram V. Smīdenbergam.
13.      Valde ir ierosinājusi un saņēmusi arī attiecīgas atļaujas paliekošas piemiņas zīmes uzstādīšanai Arķibīskapa katedralē, lai tā paaudžu paaudzēm vēstītu to varonības garu, kura piepildījums ir neatkarīgā Latvija.
Patlaban tiek izstrādāti attiecīgi piemiņas zīmes projekti un nākamo gadu šo piemiņas zīmi varēs atklāt.
14.      Valde ir atbalstijusi ar naudas pabalstiem steidzamos gadijumos 7 ordeņa kavalieru ģimenes. Pabalsti izsniegti saimniecisko apstākļu uzlabošanai, inventāra un sēklu iegādei un miršanas gadijumos.
15.     Biedrības valde 23 gadijumos ir izpalīdzējusi biedrības biedriem viņu dažādo jautājumu un lūgumu nokārtošanā dažādās valsts un pašvaldības iestādēs.
16.     Kara ministra kungs ir atļāvis atvaļinātiem ordeņa kavalieriem sākot ar 1. septembri š. g. pie iepirkumu izdarīšanas Armijas ekonomiskā veikalā, izņemot pārtikas nodaļu, piešķirt 5% rabatu.
17.     Firma «Porcelānu fabrika J. C. Jessen» paziņojusi biedrībai, ka ordeņa kavalieriem, izdarot iepirkumus firmas veikalā Rīgā, Elizabetes un Baznīcas ielu stūrī, piešķir rabatu 10%.
18.     Latvijas futbola savienība paziņojusi biedrībai, ka atvaļinātiem ordeņu kavalieriem atļauj ap-
K. M.

ARMIJAS EKONOMISKAIS VEIKALS

1939. g. 24 augustā.
Nr. 18007.
Rīgā, Audēju ielā Nr. 16.
Telegr. adr.: «Armekonom».
Tekoši rēķini:
Latvijas bankā Nr. 318.
Pastā' . . . . Nr. 699.
Noraksts.
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru bied- drībai.
Ar kara ministra piekrišanu, sākot ar š. g. 1. septembri, Armijas ekonomiskais veikals piešķir visiem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem 5% atlaidi, iepērkoties pret tūlītēju samaksu visās veikala nozarēs, izņemot pārtikas nozari. Iepērkoties jāuzrāda attiecīga apliecība.
Priekšnieks pulkvedis (Paraksts.)
(A. Lejassauss.)
Operativais palīgs pulkvedis-ltn. (Paraksts.)
(Romāns.)
meklet viņas rīkotās futbola sacīkstes par puscenu, resp. ar studentu biļetēm.
19. Biedrība pagājušā darbības gadā ņēmusi dalību sekojošos sarīkojumus:
Valsts gada svētkos, 18. XI. 1938. — nolika vaiņagu Brāļu kapos, 13. XI 38. — piedalijās karoga pasniegšanas svinībās Carnikavas pamatkolai; karogu dāvāja Carnikavā dzīvojošie L. k. o. kavalieri; 5. un 6. I 1939. — Veco latviešu strēlnieku gada svētkos; 15. maijā 1939. gadā — Valsts un Ministru Prezidenta, kara ministra un armijas komandiera apsveikšanā sakarā ar atjaunotās Latvijas 5 gadu pastāvēšanas svētkiem; 18. maijā 1939. gadā — Kaugurciemā pie Slokas un Mazsalacā, sakarā ar kapteiņa Zolta 20 gadu nāves dienas atceri; 23. maijā 1939. gadā — Piņķos, sakarā ar Rīgas pilsētas 20 gadu atgūšanas svinībām; 4. jūnijā 1939. gadā — Valmierā, sakarā ar Valmieras 20 gadu atbrīvošanas svinībām; 22. jūnijā 1939. gadā — Cēsīs - Liepā - Veselavā - Jaunraunā un Raunā, sakarā ar Cēsu 20 gadu atbrīvošanas svinībām; 6. jūlijā 1939. gadā — Andreja Pumpura miršanas dienas piemiņas aktā, un 13. augustā 1939. gadā — Brīvības cīnītāju piemiņas svinībās Rīgā, Brāļu kapos.
Bez tam uz pēdējo dusas vietu biedrība izvadi- jusi savus mirušos biedrus.
Noraksts.
LATVIJAS FUTBOLA SAVIENĪBA Vilandes ielā 3, dz. 3, Tālr. 24552.
Pasta adr.: Rīgā, pasta kast. 712.
Telegr. adrese: FUTBOLS Rīgā.
Tek rēķins pastā Nr. 1733.
Nr. 361.
Rīgā, 1939. g. 7. jūlijā.
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrībai
RIGA.
Atbildot uz Jūsu š. g. 3. jūlija rakstu Nr. 27, pagodinamies paziņot, ka Latvijas futbola savienības valde savā š. g. 6. jūlija sēdē nolēma pārdot Jūsu ordeņa kavalieriem puscenu, resp. karavīru un studentu biļetes, ja pie biļešu pirkšanas tiks uzrādīta ordeņa apliecība.
LATVIJAS FUTBOLA SAVIENĪBA
Sekretārs: (Paraksts.)
(R. Nakelis.)
Darbvede: (Paraksts.)
(E. Hermanovska.)
Svētkus ievadīs 10. novembra pēcpusdienā ar priekšlasījumiem karaspēka daļās par 1919. gada 11. novembra nozīmi. Pīkst. 7 vak. svinīga junda pie Brīvības pieminekļa. Vakarā Armijas virsnieku klubā notiks Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrības gada sapulce. No pīkst. 9—10 vak. radiofons noraidīs uzvedumu «Redz, kur stalti karavīri».
11. novembrī, pīkst. 7.40 ģen. Fr. Virsaitis radiofonā runās par Latvijas atbrīvošanas cīņām. Viņa runai sekos koncerts radiofonā. Pīkst. 10.15 Brāļu kapos Rīgā ieradīsies valdība, armijas vadība, Lāčplēša kara ordeņa dome un biedrība, kara invalidu savienība un Rīgas pilsētas vadība godināt
*
Gadskārtējā rakstu krājuma «Lāčplēsis» vadība uzticēta atv. ģenerālim J. Priedem, pulkvedim R. Bebrim un atv. kapteinim J. Lācim,. Rediģēšanas darbā ņēma dalību arī atv. pulkv.-ltn. E. Mednis.
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrība sirsnīgi pateicas zemāk minētām iestādēm, firmām un personām par laipno atbalstu šī žurnālā numura izdošanā:
Cēsu pilsētas pašvaldībai,
Grīvas pilsētas pašvaldībai,
Madonas pilsētas pašvaldībai,
Auces pilsētas pašvaldībai,
Grobiņas pilsētas pašvaldībai,
Grīvas krāj-aizdevu sabiedrībai,
Rīgas biržas valdei un Rīgas biržas bankai,
Rīgas rūpnieku biedrībai,
Z. M. Mežu departamentam,
brīvības cīnītājus. 10,45 Lāčplēša k. o. k. b-bas biedriem un citiem lāčplēšiem, kas vēlas, sapulcēšanās pie pils, gājienam uz Uzvaras laukumu. Pīks. 12 Uzvaras laukumā svinīga karaspēka parāde Rīgā un arī provinces garnizonos, pēc kuras lāčplēšiem mielasti armijas daļās. Pīkst. 7,30 vak. koncertu un teātru izrādes karavīriem, lāčplēšiem, kara invalidiem un viņu ģimenes locekļiem.
12. novembrī, pīkst. 11 armijas vadības rīkotais dievkalpojums Arķibīskapa katedralē, bet pīkst. 6 vak. Rīgā, Sporta namā koncerts karavīriem. Pīkst. 9 vak. Valsts Prezidents pilī rīko pieņemšanu.
Saimnieciskas daļas vadība atrodas atv. kapteiņa A. Lasmaņa rokās.
Pateicamies par plašo un dziļi patriotisko līdzdalību visiem līdzstrādniekiem! Nākošam numuram domātos rakstus lūdzam sūtīt atbildīgajam redaktoram J. Lācim, Kr. Barona ielā 28-a, 3. dzīv.
Tirdzn. un rūpn. akc. sab. «Degviela», Latvijas piensaimnieku centralai savienībai, Tirdzn. un rūpn. akc. sab. «Latvijas bērzs», Akc. sab. «Furniers», Akc. sab. «Kali»,
Armijas, Lāčplēšu un kara invalidu svētku
svinību norise
Anglijas akc. sab. «The Shell Company of Latvia», «Oversea-oil» īp. P. Rasiņš, Būvniecības akc. sab. «Inž. A. Rāzums», V. A. Juglas elektrības uzņēmums. Jānis Krūklands — Valdemāra ielā 27/29, dz. 15, Ernests Kanēlis, cand. rer. merc., 1. Pils ielā 17, Fr. Bērziņš, namīpašnieks, Rūpniecības ielā 3. Edgars Bergs, namsaimnieks, Kr. Barona ielā 11.
Atb. redaktors:  Atv. kapt. Jānis Lacis.
Izdeveja:  Lačpleša kara ordeņa kavalieru biedrība.
Grāirotspitistuves flfS «ROTA» Rigā, Blaumaņa iela 56/40 20872
Radioklausītajs — laikmeta pareizs izpratējs
Sveicam Lačpleša kara ordeņa kavalierus ordeņa svētkos!
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Valmieras pilsētas pašvaldība
Smiltenes pilsētas pašvaldība
Sveicam Lačpleša kara ordeņa
.' - v ■ -r . . ««. * , • 1 .. , 4  ■
Apes pilsētas pašvaldība
Zilupes pilsētas pašvaldība
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
i
Līvānu pilsētas pašvaldība
Aizputes pilsētas pašvaldība
Dobeles pilsētas pašvaldība
Rūjienas pilsētas pašvaldība
Krustpils pilsētas pašvaldība
kavalierus ordeņa 20. svētkos!
Ķemeru pilsētas pašvaldība
i
Kārsavas pilsētas pašvaldība
Jaunjelgavas pilsētas pašvaldība
Ogres pilsētas pašvaldība
Talsu pilsētas pašvaldība
^Viļānu pilsētas pašvaldība
BAUSKAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
TĀLRUNIS BAUSKA 25

Lielākā peldvieta Latvija
Veselība. Atpūta. Izpriecas.
Jūras ūdens, saules stari, ozona pilnais gaiss, priežu meža apaugušā plūdmale ar balto smilti spēcina Jusu
darba nogurdināto organismu. Sezonā augstvērtīgi mākslas koncerti. Labākie šejienes un ārzemju diriģenti un solisti. Ērta satiksme. Lēta dzīve. Pašu nauda paliek pašu zemē, dzīvojot
RĪGAS JŪRMALĀ
%
Apceļo kalnu un ezeru zemi
Nākošā sezonā savu atpūtu pavadiet tikai Rīgas Jūrmalā. PILSĒTAS PAŠVALDĪBA.
Latgali !
Daugavpils Vienības nama fasade. Apmekle valsts dienvidaustrumu metropoli
Daugavpili
Apskati un iepazīsties ar valsts grandiozako _ , — 
Slr«|» M
celtni - fienība« namu
—    vasarnīcu rajonu ezera krasta, 6 km no pilsētas;
—   kurortu Daugavas krastā, 7 km no pilsētas;
ĒRTA AUTOBUSU SATIKSME. Turistu mītne — Teatra iela 3.
Daugavpils pilsētas pašvaldība.
^umm mmm  Latvijas stiprakais serudens un 9 joda — sēra bagātas dūņas
Sēravotu iestādes ārstniecības līdzekļi tiek izsniegti cauru gadu. Rudenī stipri pazeminātas cenas par dzīvokļiem un uzturu.
Izcili panākumi reimatisma, nervu sāpju, locītavu-, sirds-, asinsvadu-, kuņģa-, zarnu-, žults pūšļa-, vielu maiņas-, sieviešu slimību un neauglības ārstēšanā, kā ari augšējo elpošanas orgānu iekaisumu, vispārējā saguruma un nervozitātes dziedināšanā.
Moderni izmeklēšanas un ārstēšanas aparati un ietaises. Ārstēšanās ar dietu. Inhalācijas. Zarnu skalošanas peldes.
Bibliotēka, lasītava. Muziķa. Sports. Lielisks parks. Skaista plūdmale. Ideala atpūtas vieta. Valsts darbiniekiem, lauku iedzīvotājiem — likumos paredzētie maksas atvieglojumi.
Ārstēšanās par vienu mēnesi maksā Ls 40,- 80,—. Mēbelētu istabu var dabūt par Ls 10,— menesī un
dārgāki.
Uzturu ir iespējams sagādāt par Ls 1,50 — 2,— dienā. Istaba ar uzturu privātās pansijās maksā Ls 3—5 dienā; tas pats Valsts Ķemeru sēravotu iestādes viesnīcā Ls 8,— līdz Ls 12,— dienā.
Tuvākas ziņas un prospektus pieprasīt Ķemeros, Sēravotu iestādē, tālr. 277, viesnīcā tālr. 301. Rīgā, Brīvības ielā Nr. 24, dz. 3, tālr. 30555.
&lt;Xkļ2ajjCUL
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Ordeņa pilskalns ar pilsdrupām. &lt;§'# Senlatvju pilskalns un Latgaļu senpilsētas vieta.
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Jauki braucieni pa ezeru un viņa kanaliem. H Makšķerniekiem labas zveju vietas.
LUDZAS PILSĒTAS VALDE.
VALSTS DZELZCEĻU CEĻOJUMU BIROJS
Rīgā, Aspazijas bulv. 4;
tālruņi: 22301, 22124, 32106.
Nodaļas: LIEPĀJĀ un DAUGAVPILI.
Visāda veida iekš- un ārzemes satiksmes biļetes un visplašākā informācijā ceļotājiem. — Pakalpojumi ekskursijām un atsevišķiem ceļotājiem, apgādājot viesnīcas, pansijas un pavadoņus. — Dažādu ekskursiju un turistu vilcienu noorganizēšana. — Valūtas maiņa.
DZIMTENES APCEĻOŠANA TUVINA TAUTU
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Latgales sabiedriskais un ģeogrāfiskais centrs
Bruņinieku pilsdrupas no 1285. g. Ančupānu kalni 220 m Pleikšņu kalni
Sv. Helēnas aka ar dziedinošu ūdeni Ezeri ar daudzām salām
Tūristu mītne Rēzeknes pilsētas I pamatskolā
RĒZEKNES PILSĒTAS VALDE
RĪGAS CEMENTA FABRIKAS
C. CH. SCHMIDT a-s
BROCĒNU CEMENTA FABRIKAS
LATVIJAS
AMATNIECĪBAS KAMERA,
amatnieku augstākā pašvaldības iestāde
Rīgā, Amatu ielā 3.Tālruņi:  24870un  24871.
JURIDISKU PADOMU SNIEGŠANA AMATNIEKIEM
darbdienās no pīkst. 13.00 līdz 14.00.
Žurnāls «AMATNIEKS». Tālr. 24871.
AMATNIECĪBAS RAŽOJUMU PROPAGANDAS BIROJS UN PIEMIŅ- LIETU VEIKALS.
Rīgā, Meistaru ielā 21.Tālrunis  24792.
Latvijas Lauksaimniecības kamera
—,50 —,35 —,50 —,5.5 1,50 1,60
izdevusi šādas grāmatas:
Ar piesūtīšanu.
ILs Ls
Ēdieni no iekšzemes produktiem —
LLK u. c. mājturības darbinieces 1,50 1,60 Padomi konservēšanā — doc. 'P. Delle,
«loc. J. Sudrabs u. c…………………………. 1,50 1,60'
Konservēšana skārda traukos —
G. Varkale………………………………………. —,10 —,1®
Apkoptā māja — )M. Ķeņģis …. 2,50 2,70 Zemes strādāšana Nr. 1 — agr. P
Lezdiņš, agr. J. Vilnītis …. —,50' —,5® Āboliņa un zāļu sēklu audzēšana Nr. 2 — agr. J. Muzikants, agr,
P. Pommers………………………………..
Saknes un dārzāji — J.Reņģes jumtu segšana — j.Ķeviešāna . kulturaugu nezāļu un kaitēkļu apkarošana— LLK augu aizsardz 
inst. darbinieki………………………………… 2,— 2,10
Ūdens piegāde lauku saimniecībās —
LLK Techn. nod. dartiinieki . . 1,— 1,10 Kā izsargāties no zibens postījumiem — E. Antons —,50 —,55
Zemnieka gods — A. Lūša …. —,80 —,90 Grāmatas var pasūtīt LLK Rakstu apgādā Jelgavā, Viestura piemiņas pilī, 101. ist., tālr. 1000—46, tek. rēķ. pastā Nr. 6056 un Rakstu apgāda Rīgas nodaļā, Baznīcas ielā 4-a — 5. dz. Olālr. 22320.
Izsūtam ari pa pastu ar uzliktu pēcmaksu.
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS KAMERA.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras jaunākie izdevumi:
1)   žurnāls «Latvian Economic Review»;
2)   grāmata «Latviešu saimniecībai»;
3)   Latvijas tirdzniecības un rūpniecības adrešu grāmatas vācu un angļu valodās;
4)   Latvijas ostu parašas latviešu, vācu un angļu valodās;
5)   Eksporta koku šķirošanas noteikumi latviešu, vācu un angļu valodās, —
atrodas krājumā kamerā, Rīgā, Amatu ielā 4, un ģeneralkomisijā pie A/S-bas «VALTERS un RAPA».
ARMIJAS EKONOMISKAIS VEIKALS
GALVENAIS VEIKALS rīgā, Audēju ielā 16.
Rēzekne, 15. maija ielā 16.
Nodaļas: rīgā, Brīvības bulvārī 3.
Liepājā, rožu laukumā 9/10.
Daugavpilī, vienības namā.
VIESNĪCA, RESTORĀNS UN KAFEJNĪCA.
Pārtikas un delikatešu preces Zivis, medījumi, saknes Augļi, cepumi, saldumi Iekš- un ārzemju dzērieni Tabakas preces Mājturības piederumi Rotaļlietas
Aukstā galda virtuve
Iekš- un ārzemju zīda, vilnas un kokvilnas audumi
Gatavi dāmu un kungu apģērbi
Kažokādas
Apavi, cepures
Galantērijas un modes preces
Parfimērija
Sporta piederumi
Mazuma.
Vairumā
Rīgas pilsētas krajkase
Dib. 1832. g.
Rīga, Kaļķu iela Nr. 9, sava nama
PIEŅEM NOGULDĪJUMUS UZ; MAKSĀ 4% UN 5%
krājgrāmatiņām (arī uz 2 vārdiem), noguldījumu zīmēm un tekoša rēķina.
IZDARA VISAS BANKU OPERĀCIJĀS.
Bilances kopsaima 1939. g. 1. septembri !Ls 18.636.9517,13. Pieņem noguldījumus
un iemaksas uz tekoša rēķina darbdienās NODAĻA CENTRĀLTIRGŪ, arī laikā no pl. 18,30—19,30. Pieņem
maksājumus par patērēto elektrību, gāzi  tirgus inspekcijas mājā (spīķ. Nr. 18).
un ūdeni. Pieņem un izmaksā noguldijuimus.
Par krājkases operācijām atbild Rīgras Pilsēta.
CELSIM GODA MUSU ZEMES BAGĀTĪBAS.
ĶEGUMS dod
mums
ELEKTRĪBU — gaismai un
mājas darbiem.
Mājturības aparati
Galvas pilsētas Rīgas Uzņēmumu pārvaldes elektrības aparatu izstādē Zigfr. Meierovica bulv. 3.
Dib. 1794. g.
RĪGAS PILSĒTAS diskonta banka
Ratslaukuma Nr. 17-
BILANCES KOPSUMA Ls 23.316.502,59.
IZDARA VISAS BANKAS OPERĀCIJĀS
Iznomā tērauda seifus un pieņem depozitus uzglabāšanai Par bankas operācijām atbild Rīgas pilsēta.
LATVIJAS ZEMNIEKU kredĪta banka a-s
(akciju kapitals Ls 10.000.QG0,—)
Centrāle: rīgā, 15. maija lauk. 1.
Nodaļas: liepājā, lielā ielā 23; Rēzeknē, 15- maija ielā 26.
IZSNIEDZ GARANTIJAS, ņemot par tām 2,5%.
IZSNIEDZ AIZDEVUMUS
i
lauksaimniekiem un to organizācijām, lauku amatniekiem, iauiku rūpniekiem, zvejniekiem u. c. par 4,5'—6% gadā.
PIEŅEM NOGULDĪJUMUS,
maksājot par terminētiem noguldījumiem uz laiku ne mazāku par vienu gadu 4% gadā, pārējiem noguldījumiem un tekošiem rēķiniem 3&gt;% gadā.
PASTA KRAJKASE
Rīgā, 11. novembra bulvārī 19
8$00 u&gt;kotu rāhinu
IO54OO noguldiiājiā
Latvijas Telegrāfā Aģentūra
«L E T A»
Rīgā, Jaunielā Nr. 28.
«LETĀ» var pasūtīt ārzemju laikrakstus, žurnālus un grāmatas, kā arī vietējos laikrakstus un žurnālus. Tālrunis 20006. &gt;
«LETA» pieņem sludinājumus ievietošanai visos iekšzemes un ārzemju izdevumos. Tālrunis 20006.
«LETA» sniedz devizu, preču un produktu kursus no Londonas, Ņujorkas, Berlīnes, Hamburgas, Čikagas, Liverpūles, Ģentes, Lilles, Kopenhāgenas. Biržu kursu nodaļa. Tālrunis 21442.
«LĒTAS» KIOSKOS dzelzceļu stacijās dabūjami laikraksti, žurnāli, daiļliteratūra, rakstāmlietās, skolu burtnīcas, skatu kartes, piemiņas lietiņas, spēļu kartes, loterijas biļetes, foto filmas.
Kioskos pieņem pasūtijumus uz vietējiem un ārzemju laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām.

Neatliekot uz rītdienu, kas padarams vēl šodien.
TA UTAS APDROŠINA JUMS
labākais veids līdzekļu nodrošināšanai
BĒRNU IZGLĪTĪBAI Apdrošinājuma suimu izmaksā pēc apdrošinātās
DĒLA STUDIJĀM personas nāves, bet dzīvam esot, kad paiet
^DIENĀM apdrošinātais laiks, piem 10 gadi.
Tarifi lēti. Apdrošināj'uma noslēgšana vienkārša. Veselības pārbaude nav vajadzīga.
Apdrošināties var
VALSTS APDROŠINĀŠANAS UZŅĒMUMĀ
Rīgā, Smilšu ielā 1/3.
Aģentūras:
LATVIJAS BANKA UN NODAĻAS PASTA KRĀJKASE UN NODAĻAS
LATVIJAS KREDĪTBANKAS NODAĻAS RĪGAS PILSĒTAS KRĀJKASE
LATVIJAS DARBA KAMERA LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS KAMERA
VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒS.
Pieprasiet prospektus un paskaidrojumus!
Apdrošināšanas akciju sabiedrība
«DROŠĪBA»
RĪGA, Vaļņu iela Nr. 1, sava nama
Pasta kastīte 746.
Tālruņi: Valde 25649. Dir.-rīk. 33940. Ugunsapdrošin. nod. 32046. Ieiauš. zādz., eivilties.
atbild, un transporta apdr. nod. 29171. Dzīv. apdr. nod. 219218. Sekretar. 2il55S.
PIEŅEM UZ IZDEVĪGIEM NOTEIKUMIEM:
ugunsapdrošinājumus,
dzīvības apdrošinājumus,
apdrošinājumus pret nelaimes gadijumiem, transporta apdrošinājumus,
valoru apdrošinājumus,
apdrošin. pret ielaušanās zādzībām,
civiltiesiskās atbildības apdroš.,
automobiļu apdrošinājumus,
stiklu apdrošinājumus.
Pamatkapitals Ls 2.500.000.
Abrenē, Balvos, Dagdā, Daugavpilī, Gulbenē, Jēkabpilī, Jelgavā, Kārsavā, Liepājā, Ludzā, Madonā, Maltā, Preiļos, Rēzeknē, Valmierā, Viļakā, Zilupē.
AKCIJU SABIEDRĪBA
LATVIJAS CENTRALAIS seklu EKSPORTS*
pērk no ražotājiem, savās iepirktavās, par valdības noteiktām cenām: āboliņa, bastarda, tilmotiņa ■un pļavu! zāļu sēklas.
Pērk, maksājot augstākās tirgus cenas: linsēklas — sējas un eļļas, kaņepsēklas, vīķus — vasaras un ziemas, peluškas.
Eksportē: āboliņa, bastarda, timotiņa un pļavu zāļu sēklas; kartupeļus — sējas un galda; linsēklas; vīķus; peluškas; selekcionētu sēklas labību; cukurbiešu um dārzāju sēklas.
Apgādā lauksaimniekus air augstvērtīgu, itīršķirnas sējas maiterialu, kā oriģinalsēklu, tā aitau- dzējuimiem.
CENTRĀLA SAVIENĪBA
»T U R ī B A«
Rīgā, Tērbatas ielā Nr. 14
Nodaļas provincē:
Slēdz ar lauksaimniekiem līgumus par tīršķimas sēkla® labības; aldaru miežu; eksportējamo kartupeļu; cukurbiešu, lopbarības sakņaugu un dārzāju sēklu un pļavu zāļu sēklu audzēšanu.
Tālruņi: Direktors - rīkotājs . . 2I7153-.
Eksporta- nodaļa . . . 31030
Linsēklu nodaļa . . . 2509® Labības nodaļa . . . 31044
Kartupeļu nodaļa . . 21267
RIS. «latvijas centralais seklu eksports»
Rīgā, Dzirnavu ielā 87/89.
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Liepājas tirgotāju
un
rūpnieku biedrība
Liepājā, Biržas laukuma 15, talr. 13 B-bas birojs atbērts no pīkst. 9 — 15

RĪGAS TIRGOTĀJU BIEDRĪBA
Rīgā, amatu ielā 4
TĀLRUNI"
Priekšnieks 29325. Juriskonsults 29325. Darbvedis 25070. Darbvedība 29212. UjZŅEM BIEDRUS no Rīgas un Rīgas apriņķa.
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Vispārējā
lauksamniecības banka
Rīņa, Jēkaba iela ?
PILNVARNIEKI:
DAUGAVPILĪ - rīgas ielā 18 dz. 2 ĀbrenĒ - aizsargu namā 7. istabā
Valsts Zemes Banka
Rīgā, Valdemāra ielā 1-b.
Banka izsniedz lauksaimniecībai ilgtermiņa aizdevumus ar 2%- 4% gadskārtējiem augļiem un kapitala deldējumu 18—41 gados.
NODAĻAS: Jelgavā, Akadēmijas ielā 23.
Rēzeknē, Fulkv. Kalpaka ielā 18. Liepājā, Rožu laukumā 5/6. Valmierā, Rīgas ielā 62. Daugavpilī, Vadoņa ielā 4.
AĢENTŪRAS: Ludzā, Daugavpils ielā 6.
Pļaviņās, Baznīcas ielā 39.
[1] a. svābe, jersikas ķēniņvalsts, Senatne un māksla, 1936.. I. Ipp. 17.


