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9 pamata nolikumiTurpinot "9 pamata nolikumu'' iztirzāšanu., apskatam'šo-
reiz.V. un VI, - ' - . .

V. Pirmā neatkarības laikmetā gūto kultūrālo, saimniecisko un
administrātīvo pozīciju noturēšana visiem līdzekļiem. Mili-

tāro un aizsargu formāciju pamatšūnu uzturēšana vai atjauno-

šana.

Latviešu tauta īstenība pēdējos trīs gadus tikai ar to vien

ir nodarbojusies, lai pret krievu un vācu.okupācijas varām netu-

rētu tos iestādījumus un to administratīvo struktūru? ko bija

radījusi/Latvijas valsts* Jo dabīgi, to piepaturešana neļauj iz-

gaist no apziņas ari jēdzienam par mūsu ileslbam spējām pa-.<"
šiem kārtot sava daivu un atgādina mums diendienā to./ko jau reiz

bijām varējuši un ko gribam, atkal atgūt, ' .*.

Boti diemžēl, jāsaka, ka tauta pati ir mazspēolga šai virzie-

nā ko veikta ja viņas oficiālā vadība šai jautājuma ir nespējīga.:,

vai, kas ir vēl ļaunāki - vienaldzīga. Ar kādu neticamu intereses

un atbildības izpratnes trūkumu šl "oficiālā.vadība-* ii ļāvusi *.

izslīdēt no latviešu tautas rokām vienai, pozīcijai un vienam

iestādījumam pēc otra,, .par to' vēlākie okupāciju laikmeta vēstures

pētītāji lauzās galvas nesaprašana, un nākamās droši :J
vien, pret t, s, gļēvuļiem nebūs tik.iecietīgas

kā esam pa daļai mēs* Lai i?iņi. nemēģina taisnoties.; ka viņi j'aut-

neko "nebūtu varējuši izdarīt pret pārspēku"! Varēja un.var vēl*-
joprojām saglābt ļoti daudz/ tieši vācu okupācijas.laikā, Mums ir

konkrēti pierādījumi par to, ka vienmēr, kur pati tauta ir paspē-

jusi ieņemt nostāju, vācu okupācijas vara.ir negaidīti ātri pie-,

kāpusies; Tā tas bija sieviešu mobilizācijas jautājumā, pa daļai
arī Dundagas un citās lietās. Bet nevar no latvieša tautas prasīt,

lai viņa visur būtu, klāt un par visiem vācu nodomiem būtu laikus

-informēt padomei "pašai j ārūpēj ās
*

pat to, lai

viņai nezustu.sakaru ar tautu,jo, kaut*arī daļa ģenerāldirektoru
ir ieskatos, ka viņiem jāatbild vienīgi tiem,"kas.viņus amatos i<
ir. iecēluši, tas ii vācu okupācijas varas... vīriem,-'
kn par J^aj^ru_savu .rJLc ibu ir atbildīgi' arī latviešu-tautas

.prTeks"ā,"'un galīgā dilšana var"* iz vērstie s par
_

visai

apsūdzību - a viņi "fauf laikus" ļjezinātu Jsu t^b^a^d^masjm..'
nostāju. Tas mūs aizvestu par 'tālul ja visus tos

dljumus un tās lespējas, ±co ģenerāldirektoru padome ii palaidusi,

secen Mēs šoreiz apmierināsimies ar to, ķa_izsakam

padomei latvieša tautas

na?umuy'Plemēr*ani mobiliizāZij*u* jautājumi t"dk lielā'mērā ir saistl-

tī ar latvieša tautas nākotni un pat eksistenci, ka var prasīt* no



pašpārvaldes vidiem vairāk pārdomātu vīrišķīgāku stā-

ju visa šaja jautājumu kompleksā. Pie tā mēs vēl atgriezīsimies.-

Vai un kā uzturēt Latvijas militāro un aizsargu organizāci-
ju pamatšūnas, par to izteiksimies plašāki citā vietā. Principu
latviešu tauta bija pareizi trūka vienīgi konkrēti no-

rādījumi, kā atsevišķos gadījumos rīkoties. Mēs uzņemamies atbil-
dību tādus dot un to ari darīsim*-

VI. Visu latviešu tautas šķiru, noslāņojumu un bijušo polītisko

partiju radīto prtešķību izlīdzināšana, nolūkā panākt būtī-

bā vienotu latviešutautu. Patīgu savrūpgājēju un pielīdzēju
atmaskošana un iznīcināšana.

Latvie^u^autas_ yi_enj)r un nostāja ir abso-

lūts priekšnoteikums mdsu pMtāVēs^mgi,"l't* pat'rei*ze*jos
smagajos pārbaudījumu "laikosikaimiņu lielvalstis, Krievija un.

Vācija? kas kopš gadu simteņiem ir tiekušās pēc tā, lai mūs kā

tn.utupč3.kļautusev un to uzsī3ktu,patlaban ir kāpinājušas savu

militāri-polītisko jaudu tādos apmēros kā nekad agrāk, ir to ak-

tivizējušas un vērš to, starp citu?.ari pret mums vistiešākā

veidā. Kopš 1940. gada vasaras, kad mēs, kļūmīgā kārta, iglaidßmr"*

no rokām iespēju jiašiemlemt un rīkoties, mēs esam kļuvuši par

pasīvu, rīcības nespējīgu etnogrāfisku faktoru Austrumu Eiropas

telpā, kas, salīdzinot to ar minēto lielvalstju etnogrāfiskām .
dotībām? ir visai maznozīmīgs* Lai atgūtu patstāvību un brīvu

Latvijas valsti; mums jāprot apvienot un sakausēt viss, kas fi-"*

ziski un gara jaudas ziņā ir vienā nesagraujama poli-
tiskas aktivitātes kodola. Jo spēcīgāks un viengabalaināks tas

būs, jo drīzāk un drošāk mēs spēsim,'izmantojot karojošo liel-

valstju, kaut ari pārejošus:, spoka apsīkšanas, apātijas vai ap-

jukuma brīžus, atkarot sev kustības un rlcībao brīvību, lai ga-.

la iznākumā tiktu atkal pie starptautiski atzīta un pilnvērtīga .

politiskas pašdarbības veida- savas valsts.

Mēs jau atkārtoti esam aprādījuši, ka tas, kas attiecas uz -

latviešu tautas patreizējo mums itnebūt.nav
.

tik nelabvēlīgs kā to sākumā varēja domāt. Krievu okupācijas -r.

cirstās brūces, cik sāpīgi tās arī neskartu aizvesto vai noga- .'r

lināto piederīgos, un cik dziļi tās arī nebūtu iedragājušas mūmr

visumā tās tomēr nav spējušas bīstami . -*.

vāj'ihāt mūsu tauta"skopskaitu un apdraudēt viņas bioloģisko or-.

ganismu. Mēs neatlaidīgi esam arī norādījuši už to, cik svarīgi -
ir joprojām noturēt iespējami lielu latviešu skaitu Latvijas

*

territorijā, neļaujot tam izklīst un izplēnēt dažādos darba die-

nestos, sieviešu mobilizācijās, "apmācību braucienos", darbos

"izdevīgos apstākļos" Vācijā un tml, Ar gandarījumu varam atzīmēt,
latviešu tauta arī ir izpratusi un ir mācējusi sevi no

izkliedēšanas pasargāt tik konsekventi, ka vācu okupācijas vara

ir bijusi spiesta atzīt; ka latviešu tauta esot negaidītā un ne--

patlkamā mērā "heimatgebunden", t.i. cieši ieaugusi savā dzimtā,
%emē. Fiziskās dotības mums tā tad joprojām vēl ir pietiekamas,/ .*

un ja vēl ņemam Vērā? ka tikpat krievu kā vācu tautas pēdējo trīs

gadu laikā'ir zaudējušas ievērojama daļu no sava vērtīgākā vīrie-

šu,sastāva, kurpretim latvieši to ir piepaturējuši,- latviešu

tautas relatīvais svars ir pat pieaudzis,

Viss tagad ir atkarīgs no tā, kā mēs pratīsim savu dzīvo sp&-

ku apvienot 3fjJrk% - i 1 saspēlē kā sevi

apzinošam / mērķtiecīgam, politiskam faktoram.
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-h' -Ja ,1941. gada vasara pec krievu aiziešanas latviešu tautai'
butu.-tikusidota lespēja patstāvīgi rīkoties un organizēties
Krievijas patraizējā_režima gāšanai un austrumu briesmu galīgai
.novēršanai, tad tā butu_bijusi 98 % apmēra vajadzīgā noskaņojumā
tādam nolūkam. Vienprātība domās un izjūtās tad bija gandrīz tik
pat aptveroša ka 1919. gadā, kad latviešu tauta saslējās pret
von der Golca-Bermonta uzbrukumu. Pēdējo divu gadu laikā stāvok-
lis turpretim ir diezgan stipri grozījies:.vācu okupācijas varas

pielietotas skaldīšanas metodes, uz kurām to pamudināja baltvācu
šur tur bij panākušas, ja arī ne gluži latviešu

tautas šķelšanos, tad tcmer zināmu uzskatu dažādību attiecība uz

stāju un paņēmieniem, kādi šajā laikā būtu jālieto latviešu tau-

tai._Baltvacu politika šaja ziņā ir palikusi konservatīva, ne-

mainīga un nevar saskatīt būtisku atšķirību starp agrākās bruņ-
niecības paņēmieniem un metodēm, ko tagad lieto dzelteno fazānu

xomisāriātos. paliek -vāji-
nāt latviešu

redionalas_un pat šķiru netiktu

e _vienpratibas. _Ja agrāk, ar vidus laikiem^*atbiis"toslfs*agrārās
iekārtas piepaturēšanu, ar nodomu tika veicināta latviešu izce-

ļošana uz Jeisku, Vitebsku_un Novgorodas guberņām un Sibiriju,
tad tagad latviešu izkliedēšanas jautājumā komisariātu baltvāciem

ir daudz radikālāki un tiešāki nodomi un paņēmieni* Ja agrāk vā-

cu muižniecība rūpīgi vēroja, lai par pagastu vecākiem, tiesas

vīriem, pērminderiem un tml. tiktu iecelti vienīgi "saprātīgie",
bet nevis dumpīgie 'jaunlatvieši-, tad tagadējā vācu vara ne ma-

zāk uzmanīgi raugās uz to, lai amatos nāktu vienīgi "lojālie''un
nevis "šovinistiskie" elementi.

Nodoms, kā toreiz bija, tā tagad ir - rast sev no latviešu

pašu vidus pakalpīgu "jā".sacītāju un līdzskrējēju slāni, kuram

pec vajadzības varētu likt uzstāties latviešu tautas vārdā, kur-

pretim pārējie būtu ķecerīgi dumpinieki. Tā vēl 1918. gadā pa-

gasta vecākais Vēžnleks un citi "latvieši" kopā ar vācu muižnie-

kiem, brauca pie ķeizara Viļuma 11, lai "latviešu tautas vārdā"

izlūgtos Kurzemes un Zemgales pievienošanu Vācijai, kurpretim ta-

gad "prezidents" Roja (agrāk Rojaks) reprezentē "latviešu" tautu

Norvēģijā. Ko latviešu tautas vērtīgākā, īstā un prāvākā daļa do-

mā, vēlas un grib,.jt^lie^ui ne^f fĶ
stūrgalvīgi paliek kādu daļu

Ro latviešu tautas"atskaldīt. Ja vēl agrāk, kāmēr latviešu tau-

ta nebija baudījusi brīvības un patstāvības svētību un nebija vēl

pārliecinājusies par savām spējām savu valsti uzcelt un vadīt,-
kādiem nodomiem bija zināms pamatojums, tad, pieturēties pie tā-

diem vēl tagad, kur vesela latviešu paaudze jau ir uzaugusi bez

vagariem un cara žandarmiem, tas nav nekas cits kā garīga nespē-
ka.un atriebības kāres radīts stulbums.

Jau vairākkārt esam ka jūtu un noskaņu izprat-
nē mēs par latviešu tautas nostāju vairs daudz nevaram galizties.
Bet ar to vēl nepietiek. Vācu okupantiem tā ir labi zināma un tie

nemaz daudz neuztraucas, ja piemēram dzird leģionārus dziedam:

"Vispirms mēs kausim utainos un tad tos zili pelēkos..." Arī ve-

cie latviešu strēlnieki savā laikā dziedāja: "Kad vācieši būs

apslaktēti, tad ausīs latvju tautai brīvība." va-

ra labi zina, ka, kamēr latviešu tauta nav vienojusies politiski
un kamēr latviešu taut s_ne^tāv_ aiz jsavas__do-
māt ulfrīkoties" **sp?iijgas*vadlbasV-tā viņai nevar būt bīstama.

,

Ar nodomu tāpēc okupanti sameklējuši "pašpārvaldi*, kas ne-

spēj ne domāt, ne rīkoties un kas nekad neizvērsīsies par "vadību",..
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kurai latviešu tauta uzticētos. Ar nodomu okupācijas vara ari ci-
tam Vis-Latvijas mēroga iestādēm un organizācijām izraugās tādu

LJO, ACS, Sporta pārvalde u„ tml,) un vērīgi uzmana arī augstākos
virsniekus un it sevišķi Latviešu Leģiona mspekcilu, lai tik uz
turien: nepārvietotos latviešu tautas politiskās demas aktivizē-
tais spēks*

Ber Latviešutautatik daudzjau ir sapratusi*kolatvieši
to vācinevēlās un nedara-

dara,;tas*nenāk"^tvj^silEr^'
Lieta jauir nonSJ^i^ļt^^lTtālu,

ka krietnamlatvietimir neērtiun nepatīkami,ja vācu varaviņu
uzslavēun izcel,jo viņš zina,ka bez viņavel ir daudziciti

kurustas.patspazīst ka vēl stingrākusun spējīgākus,
bet kas paliekneminēti tapec, ka tie esot "šovinisti".Tasat-
tiecastikpat uz,civilo,kāarī uz militārosektoru,,unvēlne-
senmums bijapar to izcilusspilgtipiemēri ''Tēvijā" radiofonā.

_Ja mes jau paši nebūtunākuši pie atziņas,ka vienota tauta
ir musu valstiskasneatkarībasatgūšanaskategoriskaispriekšno-
teikums,radjvaeu okupācijasvara mūs diendienāpamudina secināt:

īgŽZiāglem_ja^^^ lūko_kavēt tas, ko
mēs visu laiku*tābūtu rājusies,

mes butu visnotaļ palikusi uz pareizāceļa un.daudzko saglābuši.

Konkrēta gadījumā,attiecībauz vienprātībuun mērķtiecīgu
latviskuvadību, tas izteicas-

latviešutautas,
vadibs(sizveidbšanu tas _nozīme,kajļatvīesīem"vi--

.vadībascentru radīt,to izveid.ot-untam-
uzticēties. . ------

- -
.

Rada veida izpaužas vācu cenšanās jaukt latviešu vienprātī-
bu un-tautas viengabalainību skaldīt?

Vispirms tas notika ar apzinātu decentralizēšanu un Rīgas
ietekmes Visvairāk tas izpaudās Zemgalē un Latgalē.

Zemgalē "vecais pilskungs" un citi centās izcelt "savus zemgalie-
šus"<-bet Latgale tika godā celti tā saucamie "separātisti'.',un
baltiešu latviešu nīdēji* Visas neveiksmes un kļūmes
cijā, saimnieciskā un kultūras dzīvē tika'liktas uz.Rīgas un paš-
pārvaldes centrālo iestāžu birkas, bet Rīgas latviešu intelligen-
ce atklāti zakata_un nostādīta "pretvalstisku kūdītāju" lomā. Šis

paņēmiens gan nekādus panākumus nedeva, jo vācu politiķi nebija
iedomājušies, ka tiešie sakari un attiecības starp Latvijas pil-*
setu un.lauku iedzīvotājiem ir tik dabīgas, īstas un nepārtrauk-
ti uzturētas. Pārbaudījumu gadi šos sakarus ir tikai vēl vairāk

padziļinājuši un nostiprinājuši un ir patiesi naivi iedomāties,
ka starp Rīgas un lauku latviešiem varētu rasties kāda plaisa vai

savstarpēja neuzticība. ' ."
Otrs paņēmiens bija nesaskaņu sēšana starp latviešiem un

vietējām sveštautībām-,pēdējos sevišķi lutinot, (it īpaši krievus

Latgalē) un kūdot pret latviešiem. Šis paņēmiens gan*ir radījis
latviešos lielu rūgtumu un sagādājis viņiem ievērojamas nepatik-
šanas,.tomēr latviešu pašapziņu un aizstāvēšanās gribu tas drī-

zāk ir veicinājis nekā tai kaitējis*_
Trešais paņēmiens jau attiecas uz tiešās skaldīšanas mēglnā-

- -jumiem, un*'vienīgiem-'latviešiem visnenozī-

mīgākās personas un dodot tām amatus? i" un lūkojot tās
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padarīt 'rautapopulāras? bet latviešu personības ar faksturu un

mugurkaula sistemātiski izēdot un mēģinot tās izdzēst no tautas

npaiņaa ar konsekventu noklusēšanu. Latviešiem par godu jāsaka,
ka afī šis paņēmiena ne mazāka mērā nav attaisnojis baltvācu po-
litikāņu, bet taisni otrādi, spiedis arī tos latviešus,
yas_dienesta vai aroda satiksme gūto pazīšanos ar vācu okupācijas
ierēdņiem bija vienkāršas viesmīlības doļ pārnesuši arī uz savu

maju un ģimeni? tādu galīgi izbeigt. Rezultātā ir radies nevis
Vaciem draudzīgais latviešu sabiedrības slānis,,bet tagad ir at-

rāvušies ari tadi latvieši, kas ar vāciem līdz šim uzturēja vien-
kāršas neitrāli-korrcktas attiecības. Iznākumā tā tad latviešu
tautas viengabalainība ir tikai stiprinājusies; galīgi izārstēti
ir atgriezušies pie savas tautas arī tie (pa lielākai daļai ne-

savtīgi, bet naivi domājošie) latvieši, kas ar prātīgu izrunāša-

nu, labu pacienāšanu un laipnību cerēja grozīt vācu okupācijas
varas nostāju par labu latviešiem. Rīgā, arī provinces pilsētās
un uz laukiem tagad var reti sastapt kādas godības vai viesības,

kuras ir aicināti arī vācieši. Joprojām brāļojas vienīgi tādi

"latvieši", kas cer sev no tā Dorsonīgi iegūt kādu labumu vai arī

tiešā vācu dienestā esošie, bet visumā tādu ir iepriecinoši maz.

bet īstenībā saprotamā kārtā, viņu starpā ir vairums tā-

du, kas jau sarkanā gadā piekopa tādu pašu taktiku, tā kā viņu
atiešana no latviešu tautas kodola nekādā ziņā nebūtu jāiztulko
ka zaudējums latvietībai*

Elß&i±sku panākumu latviešu tautas vienprātības jaukšanā vā-

cu okupācijas varai tā tad nav bijis tikpat kā nekādu un ar gan-

darījumu varam to atzīmēt kā latviešu tautas veselīgā instinkta

un politiskā brieduma pozitīvu izpausmi. Bet ar to vien nepietiek,
ka veiksmīgi esam atsituši.uzbrukumus no ārienes, mums jāgādā ari

par to, lai jau esošā jūtu un noskaņu vienprātība izveidotos vel

tālāk pai politiskas domās fmas Baskp,ņu. un visu latviešu tautu ap-
tverošu kas* ne tikai reaģētu uz iedar-

bībām no ārienes, bet- arī patstāvīgi nospraustu latviešu tautas

vadlīnijas un gādātu par to^leturēsanua"

Jau no pirmās dienas, kopš esam sākuši strādāt tautas druvā,
tas ir bijis mūsu galvenais uzdevums un visu laiku esam to nepār-
traukti turējuši acu priekšā. Mēs esam centušies rast piemērus un

pierādījumus mūsu uzskatu pareizībai no mūsu tagadējās ikdienas

dzīves un pēc iespējas esam izvairījušies no teorētiskas prāto-
šanas vai pat latviešu garam svešas demagogijas. Ar gandarījumu

varam atzīmēt, ka mūsu pūliņi nav bijuši veltīgi un ka sēkla ir

kritusi auglīgā zemē; interese un atzinība par "Brīvās Latvijas"

ieturēto virzienu un paustiem' JLr kļuvušas tik vis-

pārējas un ir laidušas tau*Fā ti3f dziļas "saknes, ka bez" pārspīlē—-

sanas varam'apgaivot,'ka latviešu"tautas\polītiskas vienošanas

rifalEēllehs jau īlr veikts. vietās pilsētās un uz

laukiem,"kur agrāk visnejēdzīgākās baumas, kopā ar neziņu? ner-

vozitāti un apātiju bija visu valdošas', ir iestājies, paļāvīgs
miers un radusies dzīvotgriba, Agrākie naidnieki no dažādam po-

litiskām partijām ir atkal atraduši "kopēju platformu" - tīro

latvietību, un vietām ir pat nodibinājuši "koalīciju no sienas

līdz ja lietojam Saeimas laikmeta izteicienu.

Visiepriecinošākais tomēr ir tas, ka nemanām arī nekādus

mēģinājumus atkal iedarbināt bijušās, uz šķiru ideoloģijas bal-

partijas, Nekur vairs nerunā par kādām strād-

nieka, zemnieku, ierēdņu vai intelligences partijām, __bet visur

dzird sakām; lai tik būtu spējīgi un nesavtīgi vaditaji_un, plaša

5



juzbūv.ejiip,P.r,grmlzacija ,cad.latyipšd.em pietiek

ar vienu .^jjUoīU jir Laļvļeša Tautas Tādai visas lat-

pr^ll jjd. mes^. vo.rdo, rLņias;j.)ie at—-

baf yīj*X YrltaW 110b; Jj*q būsim

pārliobi i*" J^^SK^i^-7SiājĀ 'nebūs*- jā^-1
s^.kas ]ouīS;Ybu h^atkF\fibu.

..Tāatzinība,,kas Latvijai*"diendienā tiek izteikta

gan mutes vārdiem? gem"-rakstosun kas izpaužas arī mcteriālā at-

balstā un ziedojumos, mums..ir sparīgs uzmudinājums turpināt uz-
'

sākto gaitu par svētību latviešu tautai.*Bet ne mazākā mērā tā ir

ari skaista gatavības apliecība 'pftšailatviešu tautai,,Par visu

tc oaviem lasītājiem un atbalstītājiem - latvisks paldies.

Par y peņt ra personu saprotamu iemes-

lu dēļy joprojām" nekādus'paskaidrojumus nedomājam sniegt. Ar lab-

patiku varam atzīmēt, po,r to arī tikpat kā nemaz vairs netiek

taujāts. j( ne jau viena vai otra persona, bet pareijzā. iskā

doma un veiklais dftrbs ir izšķiroši.

Nekad mūsu mērķis nav bijis-un nebūs kādu atsevišķu latvieti

padarīt populāru un"celt* viņu debesīs ar propagandas palīdzību,
īstai personībai nav vajadzīga propagandas starmetēju gaisma un

aģitācijas triki, To izceļ, veikums. Mūsu uzdevums

tagad ir gādāt to^_.lai latviešu ņe_jvt sevišķi ciļzšr
ķi - 6.ttk.all^!r-b.tu džīvo t.

. Kas attiecas .uz "patīgu savrūpgājēju un pielīdēju sttmstskoša,-

nu un
, pa,r Jturiem īsumā jau iepriekš minējam, mēs,

taktisku apsvērumu doļ"., noiemājam' aizpildīt mūsu ierobežotās sle-

jas ar šo .nožēlojamo Izdzimumu raksturojumiem. Tas viņiem būtu

arī pārak liels* goda parādījums. Bet ar. to nav teikts.,. ka mēs

viņus būtu aizmirsuši un nedomātu vai nespētu tos vēlāk, citos

apstākļos, atcerēties.. Viņu vārdi un nodarījumi ir' ierakstīti

glīti iekārtotā īpaša kas atrodas drošā-vietā. Dažs

labs no' tagadējiem bizmaņiem/. kaš patlaban. staigā krūtis (parei-
zāki - vēderu) izgāzis un naivi iedomājas, ka tas amatā stāvoklis,
kādā viņu ir iecēlusi vācu okupācijas vai kurā tas pats.

nekaunīgi būtu ielavījies pārejas laikostam paliks automātiski

arī vēlāk, Latvijas laikā, nemaz neno jauž, ka-, par viņu spriedums
jau ir

,
un ka. tas- no soda par latviešu tautas"pašcieņas

apgānīsanu nekur neaizbēgs. Ja kāds no šiem tipiem iedomātos pa-

likt par daudz "eveigēlīgs" un kundzisks, latvieši un latvietes;,,

atgādiniet to viņam.- jūs jau savējos pazīstatt un daudz jau vi-

ņu arī nav - Un darāt to bez liekiem vārdiem, bet
*

nepārprotami,-
"kā jau latvieši mēdz rīkotieso * . .

Pie notikumiem un parādībām, kam varētu būt vairāk vai

mazāk tieša ietekme uz Latvijas nākotni, pēdējo nedēļu laikā ir

izkristallizējušies trīs militāri-polītiski smaguma centri, ku-
ri pelna tuvāku aplūkošanu.

?'*onotikumiem un kam varētu būt vairāk vai

mazāk tieša ietekme uz Latvijas nākotni, pēdējo nedoļu laikā ir

izkristal lizejušies tjrīs_ centri, ku-

ri pelna tuvāku Tie ir;

1) i,r uJ^ebrubina būtība_ un .aivtuaļjot^;
.M'.L j(sļnpļ*īt^^sj^ss^^l^-AiLs^J. 'nodo-

rnevrioo'-

)) o ,po U3 m<bii jJL lns_ uz Latvi jas_

ieķs- a:rpj)ii'!jiskestāvokli,

Stāvoklis K;rieyi.;;aofrontē pēc 8 mēnešus ilgas krievu ofen-

sīvos tagad ir izveries tā, ka tas jau sakrīt ar Latvijas ārējās

ā^*9,šīQ.§s,slāvokli, un turpmāk mums mūsu apcerējumos par t. s.
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austruma fronti bus jāņem Latvijas robežas drošība nārē
jiem militāriem notikumiem Krievij_as_jtelpāpaVTEeHo" nnnk+n

Ramatu. Tas, ko_mes cerējām un par ko bijām
- ka tukstots gadus ilgstošais slāvu cilšu spiediens

Latviju butu.uz visiem laikiem novērsts,- ir izrādījies par maldu
cerību un mes_atkal esam nostādīti īstenības priekšā, kas nedod
mums ne mazajās illuzijas: ģermāņu un slāvu

sensena cīna dēl rārs

loma dot sacensība ari savu vīru ,

Kaujas lauks Latvijas ziemeļu-austrumos jau ir tik
tuvu, ka daži Latvijas novadi ir kļuvuši par piefrentes '

un no ta mums jāvelk attiecīgās konsekvences. Joprojām mēs esam

invāzijas vaT^E?āci-
.Ruses,vēl nedrāM"/ be^ vgļ?-

j^3^J^^ĒsS2^ dod visai*altu-.
riaiem vietējo formaciju kaujas spēju r^veT^jumāT
ie^^..^et._^savos_. aprēķinos fipntes arī"nej'aus'uT

"

g^A^ā^. mēs lildž^sīm7jattieei-
' juz_xacu,__ķaraspēka nebijām spiesti*ņemt Tāpēo***
nav izslēgts, ka kādu Latvijas stūri "ķer uz laiku
arī kads krievu "ķīlis", bez kā vācu"kara vadība par to kustos
sevišķi uztraukta. Bet tas arī ir .ļaunākais,,ku šoreiz varam pa-
redzēt un

ā^ij^s__J^^^av^r^

ka ari Pliskavas, Karvas un Polockas Yajonc7s"Vaclem spēku vēl Ir
tiku tikām, un_frontes t. s. Staļina bunkuru

varbūtība. Atvilkšanās*.nc*""

Peterburgas-Voļchovas-Staraja Russas-Novo-Sokoļņiku līnijas iy

prasījusi lielākus zaudējumus un noritējusi ātrākā tempā, neka

pagājuša numura to paredzējām, bet tā tomēr nekādā gadījumā nav
izsaukusi sabrukumu jeb kadu Šī kustība tagad visumā
ir nobeigta un_mums atliek aukstasinīgi raudzīties, ko vācu bru-

ņotie speķi spej, bet-vēl vairāk,,ko_tie domā darīt. Jauns šoreiz
ir tas, ir jasak pierast pie domām/ ka Vācijas militārā

salīdzinot to ar sabiedroto un Krievijas kopējo militāro

varu, ir jau tik liela mera iedzīta aizstāvēšanās stāvoklī?"ka ,
ta, kailu militari-stratagisku apsvērumu dēļ, var arī būt spiesta

pēkšņi-u.puret_vitalas politiskās pozīcijas kā pTem<.Baltijas telpu.
Butu vientiesigi_gaidit, ka vācu radība mūs laikus par tādu node-

mu_lomatu. informēt un vispāri ar mūsu interesēm rēķinātos. Savas

eksistences ziņā mēs šoreiz bez pa-

krīzes no ku-

.arveidošanu ūn bet kas
*

prasa rīcību un vadību^,nejrēķi.notieV pēdējos noti-

,par""l*atvie-
šu tautas un^^atvi^as, īikteņa mēner-ieirl"'kad
Hu.su_poī ltriskam jaudai"var'jtKt **uzlikti

izsķirosi pārbaudījumi,
*" "*""

--------
-

No šāda plaši nacionāla' un līdz galam pārdomāta viedokļa
mums jāpieiet turpmākiem notikumiem lieipoiītlkā'un Latvijā, un

savā_ņākamc_menešu stājā ijric^bā_jā.j^rot arī no per-

soniskiem_vai_pl skiemjilzsjpri umieinpftr'labu ļatviesu tautai

un. Latvijas vaisj^n^otnei.
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Bet:vispirms aplūkosim mušu ārējas drošības stāvokli, kāds
tas tēlojas reāli un lietišķi, *

" '

ņa nav pieskaitāmākie veikumiem? ko vācu armija varētu ierakstīt
sava slavas Nav tagad laiks un vieta atzīmēt tos neskai-
tāmos konkrētos gadījumus,_kur_vācu karaspēka vienības ir.parādī-
jušas tadu stāju un tādas īpašības, kādas līdz šim pie tām nema-

zinām._Ne 1941./42, gada? ne arī 1915.- 1917. gados, kad pret'vā-
ciem cīnījās musu vecie strēlnieki, vācu vienības nav parādījušas
tadu apātiju un mazdūšību, kā šoreiz dažā vietā Ziemeļu frontes
sektora* Pārākuma un neuzvaramības pašapziņa, kas vācu karaspēka
vienībām līdz šim bija tik pati par sevi saprotama, ir bīstami

sarukusi, un aplūkojot tas vācu vienības, kas patlaban Ziemeļu-
Vidzeme ir novietotas atpūtā, ir grūti iedomāties, ka tās jebkur
un jebkad varētu radīt pagriezienu vācu varai par labu. Neapšau-
bāmi tas vēl ir labāk apmācītas un disciplinētas, un arī rasiski

aktīvākas nekā stipri samistrotās krievu divīzijas, bet reiz jau
vācietim sāk rasties šaubas par viņa eiropejiskās misijas un pā-
rākuma kļūst un paliek par to cilvēciņu un

sīko objektu, kāds viņš īstenībā pēc būtības ir. Un to mēs tagad
vērojam ar apslēptām bažām un augošu pašapziņu. Viss tas "nimbus"

kas līdz šim piemita yācu_ militārai draud izgaist 'reāla
vērtējuma krustugīc^un_n^tādļ^_ PN Y citādlf iespWju
un uzdevumu jpriekšā. *

* * '

Kā tagad ir noskaidrojies,
llba vācu f__ronte^ u, jusi
daudz pjasāka unT intensīvāka- nekā viņu

*

nelieladJs]
1Askais sa_s tāvs. brigāde un arī divizija *i*r bi*jūsas* ne-

pār traulft i .saistītas arjergarda cīņās, un ar savu teicamo stāju

un drosmi.ne vienu reizi vien ir pasargājušas fronti no sabrukša-

nas .
Bet latviešu vienības ir itikuj3cĻS_jLz^

vairāk un bīs vie^j^^^^kīf^vāc u_d^i un līdz* ar tb-

viņu zaudējumi izrādās arī nesalīdzināmi prāvāki* nekā ņo

varēja domāt. Ir noticis plašākā mērā tas pats ar leģiona vie-

nībām, ko jau pieredzējām ar mūsu policijas pulku un bataljoniem -

tiem jāturas vieniem pašiem pret ieroču un cilvēku pārspēku, ka-

mēr vācu daļas nedara nekā vai atkāpjas, latviešu vienībām par

to nepaziņojot. Tomēr par visas atkāpšanās operācijas norisi, se-

višķiem gadījumiem un ciestiem zaudējumiem, kā arī par atsevišķu
latviešu,komandieru patiesiem vai no vācu puses izreklamētiem no-

pelniem šo cīņu laikā, šoreiz nav vieta un laiks izteikties. Viss

ir atzīmēts un lielā norēķināšanās, kas sijās pelavas no graudiem,
ari not±ks,<*TEad faiks*

Mums jāapmierinās ar stāvokļa konstatēšanu un lietišķi jāap-

sver, ko jaunā frontes līnija mums dod un ko ņem. Vispirms jaunā
frontes līnija, kas stiepjas no Narbva's upes ietekas Somijas līcī?

gar pašu upi un Peipusa ezeru un tālāk gar Pleskavu, Ostrovu,
Idricu līdz Polockai, nozīmē, ka krievu spēki ir pievirzījušies

pie Latvijas un'lgaunijas.pašām robežām, un ka līdzšinējā drošī-

bas josla, kas aiz- Latvijas austrumu robežām bija līdz 120 km

plata, bet aiz Igaunijas - pat līdz 250 km, tagad ir sašaurināju*,
sies vietām līdz 15 km, bet Ziemeļu-Igaunijā tikpat*daudz km

dziļi atrodas igauņu zemē. Līdz ar to ir zudusi iespēja lietot

t. s. elastīgo aizstāvēšanās paņēmienu, jo trūkst telpas manev-

rēšanai, un ik viena izvairīšanās kustība turpmāk var notikt vie-

nīgi tādejādi, ka pašu territorija kļūst par kara lauku. ..rie-

viem, pateicoties atgūtiem stratēģiskiem dzelzceļiem, kas ievēro-.
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jami atvieglo spoku parsviešanu, tagad ir arī teorētiski iespgjams
sakoncentrēt šaura josla materiālu pārspēku un iedzīt "ķīli", ku-
ra smaile var iesniegties Latgale, vai, kā tas jau ir noticis,
Igaunija pie Karvas, Ari krievu lidlauki turpmāk atradīsies dažus
simts km tuvāk mūsu robežām, bet viņu kara flote ir atguvusi da-

ļēji kustības brīvību. Tiktālu par jaunās frontes līnijas ļaunām
pusēm.

* —-

Jaunas frontes labās īpašības turpretim ir tās,, ka:
1) latviešu bruņotas vienības turpmāk sargās tieši Latvijas vai

Igaunijas robežas, kas cīņai dod citu jēgu un* redzamāku saturu;
2} latviešu karavīru sakari ar dzimteni un savējiem būs vieglāki

uzturami, un ari ievainošanas vai krišanas gadījumā viņi'var
noteikti cerēt, ka varēs veseļoties savās mājās vai atdusēties

dzimtās kapsētas smiltājā;
3) atvaļinājumi steidzamu ģimenes apstākļu deļ būs nesalīdzināmi

vienkāršāki izkārtojami;

4) frontes dzīves apstākļi arī ievērojami uzlabosies, jo turpmāk
vairs nebūs jābīstas no partizāņu uzbrukumiem no aizmugures,
bet pašas pozīcijas un bunkurus būs nozīme un laiks izbūvēt

solīdākus un mājīgākus, jo patreizējai frontes līnijai jābūt

paliekošai.

Bet galvenais guvums, ko mums^.yar_jipj^^frontes atrašanās uz

mūsu robežām, var at-

karot Latvijai brīvību, neatkarību un drpslblī." veida* un Yad

tas varētu notikt, un arī notiks, par to protams šeit nevaram

tuvāk izteikties. Bet laiks tagad un strāda

tos iestačļljumu un j?pļītlsj(os_ kārsu' kāj vācu .
civilo pārvaldi un tās i zper ināt ar ku-

fu palīdzību bajjyācu fantasti bija? i'edomaj us"i e*s* tai s Il"*uz-
Latvijas zemes un ar latviešu jtautu "savu

lltiku""'**
-

-

Latviešu leģionāru, j)oļ^j-ja^s_j^ļenību. sar^u^ f o^

d^ībni kā_ lyrl ļaWiešu iztu-
rēt visciešākos un nepārtrauktus Ya*doš*q latviešu cent-

ru. laiku jgaidij un pair ko
*

cīni es
,

"tagad ir

tuvāk kā un^^tjijn..Lsji^J^.a

prastu . garām* -"
------

Krievijas frontes pārējiem sektoriem šoreiz nav daudz ko

teikt/ Krievi joprojām uzbrūk tikpat vidus, kā arī dienvidus fron-

tēs, bet.kurmet izšķirošus sasniegumus tie joprojām uzrādīt ne-

spēj. Kaņevas ir likvidēts, bet kuĶu apgalvojumi šajā lie-

tā īsti bija patiesi, to nav iespējams noskaidrot. Joprojām vēl

turās tikpat Ļvovas-Odesas dzelzceļa līnija dienvidos, Bobruiska

centrā un Vitebska ziemeļos, bet līdz šķīdonim ir atlikušas vairs

tikai dažas nedēļas. Krievi drudžaini strādā, lai atjaunotu sa-

postītās dzelzceļa līnijas, un kustības atjaunošanai uz Bēterbur-

gas-Naskavas līnijas, kas notika marta sākumā, ir arī svarīga

stratēģiska nozīme, ko nepatīkami dabūs izjust tikpat igauņi, kā

somi. Visumā var jau diezgan droši paredzēt, ka krievu 1943./44.

gada ziemas kampaņa būs spiesta apmierināties ar tie/ guvumiem,
kādi bija līdz šim. Apmierinātas var galu galā būt abas puses -

krievi par to, ka tie ir atkarojuši turpat 9/10 no kādreiz zau-

dētās territorijas, un pirmie ir izgaisinājusi leģendu par vaou

armijas neuzvaramību; vāci par to, ka tie, tikpat kā nemaz neska-

rot savas stratēģiskās rezerves rietumos un turot Krievijas fron—
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te ne vairāk ka 20 no saviem gaisa spēkiem, tomēr ir spējuši
noturēt krievu armijas ārpus savām valsts,robežām, un pat vēl
tādas vērtīgas ķīlas kā .Krimu,unßaltijas valstis. Pārejas lai-

kā - no aprīļa līdz jūnijam - var sagaidīt lielāku rosību gaisa
fronte, un ari Latvijas pilsētu iedzīvotājiem buru attiecīgi jā-
sagatavojas* Turēt krājuma logu stiklus nevienam nebūs par ļaunu.
Bet arī paniskam uztraukumam nav .pamata.

Pārējās frontēsPārējās frontēs ievērību pelna tikpat operācijas Vidusitāli-

ļa? kā arī D'^Jr/MAāvr Cīņas ap desanta vietu pie Anci*o*lm
Netuno vēršalf vienmēr vairāk plašumā, un var dot tikpat vienai,
kā otrai pusei negaidīta iznākumu. Ja sabiedrotiem ar savu izcel-
šanos neizdevās vācus iebaidīt un piespiest tos atvilkties no

Cassino kalnu pozīcijām., pēdējiem savukārt arī neizdevās ietriekt

sabiedrotos jūrā* Cīņās pie Anēio -- Netuno vācu pasē vien jau nem

dalību vien ap 8 izlases divīzijas,*un arī. sabiedrotiem nebūs tur

mazāk, tā kā cīnās jau armija prot armiju. Nesaprotami ir, kāpēc
sabiedrotie no paša sākuma, kad vācu pretestība nebija tikpat kā

nekāda, neizpleta desanta vietu tik plaši, lai vācu artilērija
nesniegtu ostas* Cīņā mesto cilvēku un materiālu daudzumi abās

pusēs kļūst arvien lielāki un atliek nogaidīt., kurai pusei īsti

pieder iniciatīvo - sabiedrotiem, ar nodomu saistīt pie sevis

lespējami lielāku vāca rezervju daudzumu, vai arī vāciem,- izvi-

ļinot krastā iespējami plašākus materiālu krājumus un kaujas
vienības, lai tad tos iznīcinātu ar lielāku efektu* Lai arī Itā-

lijas kaialauku par ''otro fronti" gluži uzskatīt nevar, tā to-

mēr jau saista tur tiesās cīņās ap 14 vācu izlases divīzijas,
bet tagad nav laiki, kad vācieši ar divīzijām un korpu-
siem varēja svaidīties, Šīm 14 vienībām nepārtraukti jādod arī

papildinājumi, Nc otras puses, ja sabiedrotie Itālijas kampaņas
laikā jau ir zaudējuši (pēc pašu ziņām) ap IOCaOOO vīru, tad ne-

vajaga aizmirst, cik tas prasa laika un tonnāžas, lai šādu dau-

dzumu pa jūru jūrām līdz kaujas laukam vispār nogādātu. Un ,tomēr

tas ir izrādījies relatīvi veltīgs, jo līdz izšķirošiem sasniegu-
miem sabiedrotiem,šķiet, vēl ir labs ceļa'gabals.

Diejrvidslāvij_as I.auks; pēc visām pazīmēm spriežot,,ar-
vien vairāk'gūst* paliekošas un patstāvīgas frontes nozīmi. Cik

reizes vācieši nav paziņojuši, ka pēdējam "banditam'-'Jugoslāvijā
..

ir padarīts gals, un visas paslēptuves izpostītas. Bet cīņas tur-

pinās joprojām, Tito armijas lielumu joprojām vērtē uz 250.000

vīriem, bet vācieši ir spiesti turēt prot viņu veselas 14 divi-

zijas no 20, kas viņiem stāv Salkanos, Pēdējo nedēļu laikā mar-

šals Tito var pat atzīmēt ievērojamus panākamus, tikpat Slovēnijā,
kā Dalmācijas piekrastē, kas izskaidrojams tikpat ar to, ka viņa
starptautiskais stāvoklis ir tagad vairāk vai mazāk legalizēts,
kā arī ar to, ka viņš saņem regulāru atbalstu no gaisa un ieroču

sūtījumu veidā.-Ne par velti Čerčils tagad ir nosūtījis savu dēlu,

kapteini Rondolfu čerčilu, sevišķā misija pie Tito valdības.

Arī Grieķijas partizāņu grupas turpina apvienoties un saņem
ieroču atbalstu no sabiedrotiem, Invāzijas gadījumā Grieķija diez-

gan droši kļūs paz vienu no kāraiauklēm. --

Cīņas Klusā okeānā apņem vienmēr jaunus apgabalus resp. salu

grupas*un^attīstās sabiedrotiem labvēlīgā virzienā* Pēdējie desan-

ti Admirāļu salās norāda, ka sabiedrotie domā atšķirt no galvenām
bāzēm tos^japāņu spēkus, kas vēl atrodas Salamonu salu - Jaungvi-

nejas rajonā. Japāņu spēki Rabaulā patiesi tagad atrodas ne vi-

sai apskaužamā stāvoklī, bet ja viņi tur tiktu likvidēti, vai no
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turienes atvilkti, draudi Austrālijas ziemeļiem būtu izbeigu-
šies, un sabiedrotiem rastos pavisam citādas strategiski-poll-
tiskas perspektīvos. Yairs_nebūtu šķēršļi-ari operācijām pret
Filipīnu un Lclandiešu salam un ari pati Japāna pamazām nonāktu

ciņu josla, Tomēr, pirms tādas operācijas var tik uzsāktas, jā-
neskaidro, kas ir juras valdnieks - japāņi vai amerikāņi, un uz

še izrēķināšanos jāgaida ar lielu interesi.-

kotējas kā 50 pret 50. Militāri-
techrJskio priekšdarbi ir nobeigti ari Dionvidas-Francijā, kur

gai piekrasti no Itālijas līdz Pirenojiem i.rizvākti visi civil-

iedzīvotāji ?0 km platā josla. Pavisam ir pārvietoti ap 450.000

iedzīvotāji* Sabiedrotie visus savus ģenerāļus ir iecēluši un

pēdējie ar saviem uzdevumiem ir iepazinušies, bet vācu pusē
feldmaršals Rommcls savu inspekcijas braucienu visapkārt "Eiro-

pas cietoksnim" ir noslēdzis. Jautājums joprojām ir un paliek:

vai_un_kad? Uz to atbildi zina varbūt tikai daži cilvēki visā

Dasaul.e*?"botmūsu redakcijas pārstāvis šoreiz viņu vidu, diem-

žēl< neskaitās. Raksturīgi ir, ka Ratljtbanvairāk nervozē vāci

riekā..sajoiedro_tVāci negrib priokšYaicīgi*Atsegt" savas'kārtis

un-tāpēc tiem joprojām jāļauj sabiedroto gaisa armadām trakot

un postīt savas pilsētas* Jo vācu uzbrukumus Londonai pie "liel-

gan pieskaitīt nevar, un ja tāda vien,būtu viņu
"atspēlēšanās", vācu tauta justos rūgti vīlusies visiem

faktu un loģikas aplēsumiom, invāzijai ļbūtu. j R^!^
3''vien politiskas d'abfsJs" tb nespiež

atlikt-pavisam.

Gaisa-fronte-patroize j-āpasaules kara sāk sprlēt aizvien

lielāku ioTJiuunnebūtu pareizi uzskatīt gaisa ieroci joprojām
tikai kā palīga ieroci sauszemes armijām un kara flotēm. Gaisa

ierocis ir jau kļuvis par varenu ieroču šķiru, kas,

salīdzinot to ar klasiskiem zemes un*"jurascīņas spēkiem, ir

tiem jau vismaz līdzvērtīgs. Gaisa navigācija,pēdējo kara gadu
laikā ir ārkārtīgā mērā attīstījusies tikpat celtspēju un ātru-

ma ziņā, un droši var pieņemt, ka normālos miera laika apstāk-

ļos būtu-bijuši vajadzīgi,tikpat daudzi gadu desmiti, cik tagad

gadi, lai patreizējo stāvokli sasniegtu. Lidmašīnas, kas vēl

1939. gadā skaitījās kā modernākās kara technikas brīnums, ta-

gad jau ir tā novecojušās, ka uzdrošinās izlidot vairs tikai

nakti, bet vienlaicīgi darbā laisto lidmašīnu skaits ir sasnie-

dzis pasakainus ciparus. Un ja aplēšam, cik liela zemos apkalpe

(neskaitot lidojošo personālu) ir nepieciešama katraj.mašīnai,
lai to uzturētu lidošanas kārtībā, tad ari redzam, ka karojošām
lielvalstīm tur ir saistīti ne tikai vairāki simts tūkstoši,
bet-pat miljoni cilvēku, kas līdz ar to tiek atrauti zemes ar-

mijai un flotei. Izrādās, ka viens vienīgs "lidojošais cietoks-

nis" četrmotorīgais bumbvedējs prasa pastāvīgu 50 cilvēku lie-

lu zemes apkalpi. Parastiem bumbvedējiem skaitlis svārstās ap

20 - 25° Jo ir vajadzīgi ne tikai cilvēki, kas pārbauda motorus,

piegādā deg- un smērvielas, bet arī lietpratēji - elektrotech-

niķi, radiospeciālisti, smalkmēchaniķi, ieroču meistari u. tml.,

lai visai sarežģīto milzu ieroci uzturētu kaujas spējīgu. Un ja

nu pieņemam, ka gaisa, lieluzbrukumos piedalās ap 1000 bumbvedē.-

ju, neskaitot pavadošos iznīcinātājus, tad nav gyūti izrēķināt,
cik cilvēku ir iesaistīti gaisa,spēkos piom. Anglijā vien, ja

tās rīcībā ir 10*000 Arī zaudējumi ir atbilstoši:

kopš kara sākuma angļi ir zaudējuši 50.000 vīrus no lidojoša

personāla. Cik lieli var bat vācu un krievu aviācijas zaudējumi,
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nemaz nav aplēšams, bet ka tie pārsniedz 100.000 robežu, par to

nebūtu jāšaubās. Gaisa ieroču augošā jauda izpaužas bumbu kravas

palielinājuma un bombardēšanas rādiusa paplašināšanā. Nogādāt
viena naktī līdz 2500 t bumbu kravas vairāk kā 1000 km tālu, tas
izklausās tik parasti, ka par to neko daudz,nedomājam. Bet Īste-

nībā tas nozīmē, ka attiecīgā vietā, kas nb Anglijas ir tik pat
talu kā Berline no Rīgas, ir tikuši nomesti 150 vagoni (3 garie
preču vilcienu sastāvi) sprāgstvielu. Jaunākā,tipa angļu gaisa
mina sver 5,4 t, t, i< 5400 kgl Viena pati Berlīne ir saņēmusi
kopš pagājuša gada novembra vairāk kā 25*000 t, t.i. ap 1500

nav__jābrīnas, ka tagad jau 2/3 no Berlīnes vairs

"neskaitās". Bet līdzīgs ir stāvoklis vēl pāri par 20 citās Vā-

cijas, un veltīgi būtu liegties, ka šāda veida uz-

lidojumi uz Vācijas militāro un morālo potenciālu paliktu bez

iespaida. Visvairāk nospiež tas, ka pretinieka gaisa jauda jo-
projām aug un ka vācu tauta neredz nekādu iespēju augšanu aptu-
rēt.

Ir jau vajadzīgi vismaz somu nervi, lai izturētu tādus uz-

lidojumus no krievu puses, kādus jau ir bijis jāpārcieš Helsinku,
Uleaborgas, Abo u< c. pilsētām. 600 lidmašīnu vienā naktī uz vie-
nu' pilsētu - tas ir smags pārbaudījums. *.

.

1i mūsu telpā ir

tāds,, ka uzlido jumi Rīgaij; Jelgavai^
_

ļi ep ājjjlij^^cl"J^iļspt[M
vairs nav _tik ]gīuži neiespēj t'o*der ļboVJbez uz-

trauksf jsa^Aevvpties_ Abrehes -pils*ēta ."savus* sVeicie-
nus no gaisa jau ir saņēmusi.

Jūras cīņu laukos sevišķas pārmaiņas atzīmēt novar. Zemūde-

ņu, frontē pēc mēneša būs jau gads, kopš sabiedrotie ir izcīnīju-
ši sev "atpūtu' un ietaupījuši ap 12 - 15 miljonus tonnu tonnažas.

Nekādas-nopietnākas pazīmes par kādu pagriezienu- vāciem par labu

joprojām nevar saskatīt, un nav līdzējušas arī jaunās vācu liela

tipa zemūdenes ar 6 zenita lielgabaliem. Milzu konvoji,: 90 - 100

kuģu stiprumā, iet un nāk pāri okeāniem un jūrām, un' sabiedrotie

ar'mierīgu apziņu var'teikt, ka tie "Atlantikas. kaujas' pirmo
roundu ir nepārprotami;vinnējuši. Sabiedrotie jau ir saražojuši
tik lielā skaitā korvetes un citus pavadkugus, ka.pagaidām pie-

tiek, un tie tagad vairāk piegriežas bangaru (lidmašīnu bāzes)

kuģu būvei. Pēdējie tiek ražoti sērijām, un to uzdevums ir, gal-
venā kārtā, cīņa pret Japānu.

Daudzināto brīnuma jeb slepeno ieroču esamību nenoliedza

arī Čerčils savā pēdējā runā parlamentā.Daudzināto brīnuma jeb slepeno ieroču esamību nenoliedzaarī Čerčils savā pēdējā runā parlamentā. Pēc viņa domām vāciem

tādi varētu būt raķešu torpēdu vai vadītu lidmašīnu

veidā? bet varbūt arī abus paņēmienus kombinējot. Katrā ziņā

angļi uzmanīgi sekojot vācu sagatavošanās darbiem-,un daudzie

uzlidojumi Ziemeļu-Francijai ir domāti pirmā kārtā šo priekšdar-
bu kavēšanai. Bet arī.sabiedrotiem ir savi jauni ieroču trumpji,
no-kuriem pagaidām tikai viens ir izmēģināts-- Maršalu'salās '
pret japāņiem;'un pēc neapstiprinātām ziņām, .arīno krievu puses

pret Vācu bunkuriem pie Pēterburgas/ Tas ir proj.ektīls- šāviņš,
kas attīsta ārkārtīgu karstumu un burtiski "izkvēpina* bunkuru,

apkalpi, pašu bunkuru*neskarot. Izšķiroša nozīme tādam šāviņam
varētu būt tieši cīņā, pret t. s. Atlantikas valni, kura bunku-

riem, pēc vācu ziņām, arī smagākās,bumbas un granātas neko ne-

spēj nodarīt. Bet ne jau šāds izgudrojums būs vai pē-

dējais: Ancio-Netuno sektorā vāci nupat ir laiduši darbā kādu

jaunu radio ceļā vadītu tanku, kura uzdevums ir izlauzt ejas

dzeloņdrāšu aizžogojumos, kā arī uzspridzināt ieraktās mīnas. Sa-

biedrotie -uzskata, ka.jaunais ierocis.tik jo tā

mēchanisms esot visai jūtīgs un vļegli bojājams. ir

tikai metru augsts.-
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Ārējās polītikasArē jās svarīgākais nolikums ir sabiedroto un Krie-

vi mēģinājums "izdabūt Somiju, no Kara.', kā viņi paši
to apzīmē, Uzkrītošā steiga un neatlaidība., ar kalu 'tiz dabūšana"

tiek mēģināta, liecina tikai par cik tā Ktievijai un sabied-

rotiem ir kas savukārt apstiprina mūsu pagājuša numurā

izteikto urskaruj ka patreizējai Somijas "miera Ijetai'' var būt

tālu ejošas politiskas sekas arī attiecībā uz Latvija. Vēl nav

iespējams gūt pilnīga pārskatu par kāpēc taisni tagad
un par katra cenu sabiedrotie un Krievija gļib riku vaļā no ka-

yo j osas Somi j as.- ī^eajjš^?f miera_ JtLptias;ī _et,op 1 as_aagsta
lielpoliGtska Saii īstenība ir -

t.*TDß^J^,a.^j'.olpnis.- būtības^^Soml.j "nfiera"slēg-
šanai oniiode*'ir skaitra un vienkārša, Krieviem pos Pēterburgas
aplenkuma likvidēšanas ir atbrīvojies viņu zicmelfrontes kreisais

flanga un.Pēteiburgas garnizons var tikt'izlietots citiem uzdevu-

Dabīgi, ka tas varēta tikt vērsis pret to pret-krievu fron-

tes daļa, kas vēl turas, t= 1. Somija? bet tai jaunai Somijas kam-

paņai nodrošinātu psitkologiskus'un propagaiitstiskus pamatus?

vispirms ir jāneliekuļo "miera griba" un -labas kaimiņu attiecī-

bas"-* Ja Somija'"augstsirdīgo"' piedāvājamu pieņem, kampaņa at-

krīt, un Somijas iekarošana var tikt veikta pēc i* s.> "baltieša"

metodes no - 1940,, gadam* Ja tā piedāvājama noraida, tad

tā būs "miera traucētāja
y Vācijas imperiālisma algotnis" a*tml.,

un kampaņa pret Somiju varēs ietērpt svētā ētiskā sašutumā. Ir

tā - ir ta būs labi, domā krievi. Tāpēc miera noteikumi ir arī,

formulēts '<ik st.lo.ga un nekaunīgā verda, lai somi tos KĒKāIRkR

pieņemt, k.r i evj.em šoiei

jautājumā) sabiedrotos , it Īpaši

miju* kar neizbeigti* Prasīt* no somiem, lai* tie bez" cīņas atkal at-

dod KnvriĪKol*Ytbnrgu nu Kangč, ir jau izaicinoši, bet bez tam

vēl piedāvāt krievu karaspēku un gaisa floti, tai tā palīdzētu
somiem atbruņot vācu divīzijas Petsamo apgabalā,- ir jau vairāk

kā cini sms
? ytrp jin^_ji^v&i*"

SĀ-jlSalīK^,;i uji dtosj.l Vi'ņj zina, ka pirms sāksies

krievu ofensīva* pret' viņiem? tienf būs' jāpārcieš smagi gaisa uz-

brukumi,. Par to viņi netaisa sev nekāras illūzijas. Bet viņi zi-

jādomā, ari vēl ko vairāk? piemēram, ka krievierpir arī' vel

citi Dti^^jiiij^laimi^, tie liks galdā 1 ja redzēs, ka somi

nav krievu militārā pārspēka, ne no sabiedroto

diplomāti jas. Bet gaivēnais, 1

k^Le;vj^emi,r pīt - Aukst-

asinīgi" \ra* paļāt-īgi* viņi. raugās nākotnē, un Somijas militāri-

politiskais svars pēdējo nedēļa laikā ir tikai vēl pieaudzis, Lat-

vija, Somijas "miera ir lido sim ieguvusi tikdaudz,
ka sutn jā ja-i

_._dūs azturē j?s_* mā^_ aak f *tiek_ ai.g;i *

Bet l'^fls"li tikāJi" sā*k^^.Īrelā'ūJein
*

psirKāi to jum:tsmoakošl) reizi

ceram sniegi vel konkrētākas faktus par
griešanos J^trfrp^a^vju_ /

Citās Eiropas valstīs politiskā attīstība iet līdzšinējo ce-

Bulgāi*i',l *a I:iek"no Ya.b'iedroll em un spiesta tāpat ka

Somija/ lai tā no kapa izstātus, bet tas režīms vēl ir pietieka-
mi stiprs, lai noturētu zemi līdzšinējā; vāciom labvēlīga orien-

tācijā. Turcija joprojām spītē un vilcinās uzbrukt vāoiem atklā-

ti, kāpēc' sabiedrotie tai, pārvācošanas nolūka, 11

ieroču piegādi, kā ari legviaou sūtījumus. Spiediens sz tpaniļu

turpinās un vietām tas jau pieņem tāda ka ozDrsnonmi

tiek versti ne tikai pret Spānijas līdzšinējo nostāju? ost tieši
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pret Franßo un viņa režimu. Pārējas valstis sevišķi atzīmējamu.
pārmaiņu nav. -

Latvijas iekšpolītiskais stāvoklis pēdējo nedēļu laikā vis-

notaļ tika diktēts s. mobilizizācijas jeb pareizāki - mobi-

lizācijas skandāla. Citādi to neorganizēto pasākumu nevar apzīmēt,
kas ir devis tik minimālus guvumus militārās aizsardzības spēku
stiprināšanā, bet radījis haosu un sajukumu Latvijas politiskā un

saimnieciskā dzīvē tādos ka neviens ienaidnieks to nespē-
tu labāki un pamatīgāki. Vispirms mobilizācija, tādā veidā un re-

žijā ka šoreiz, i.^^^J.^ Šķiru
cīņas pamatojumi ir atkal atsegti nekautrē-

jas tos izmantot savā labā, Kāpēc "mazam cilvēkam" -strādniekam

un kalpotājam; pilsētās un laukos, ir jāiet, kurpretim turīgie
var palikt mājās, to oficiālā propaganda veltīgi mēģina "noņem-
tiem" ieskaidrot, pēc latviešu taisnības izpratnes tā ir vienkār-
ši kliedzoša netaisnība un patvarīga rīcība, un. tur'mums arī pil-
nīgi jāpiekrīt; Ķspēc_ n^'^arē^a^ua^emt_) bet -tad arī

ieņemu em? Skaits būtu* sanācis" vēl lielāks, nebūtu

rūgtuma un naida, bet saimnieciskā dzīvē nebūtu radušies tādi sa-

režģījumi ka tagad. Bet tā, lūk, tiekot praktizēts Vācijā un tā-

pēc e^2lllll^^oma;hņemt vēl 10 gadu gājumus klāt - līdz 1896. ga-

Otra smagāka rakstura apsūdzība vēršas pret mobilizācijas

jor^arrj^zā; jpusi. Nē s j atu vairākkārt aiz-

rād'i'jāmT* lia*Tž s iavē*-fā* *vācu,' orgsmiz ē š anas māka m.ums līdz šim se-

višķi pārliecinošus piemērus nav devusi. Tagadējā "mobilizācija"

tomēr pārsniedz arī vislielāko skeptiķu bažas - tā 95 % pierāda,
kā rīkoties. Nekur nekas nav gādāts - tūkstošiem vīrie-

šu tiek"izrauti no darba dzīves? ne viņiem tiek sagatavotas mīt-

nes, trūkst ne tikai formas tērpu? apavi.un uzkabe, bet pat ēdiens

izpaliek dažkārt nedēļu un vairāk pavisam? ja neskaita silto ūde-

ni vai tādas viras, kādas agrāk nekad nebija redzētas. Cilvēki

pārnakšņo 'vairākas,naktis no vietas kino teātra klīst

apkārt bez jēgas un nespēj saprast, kāpēc ir bijusi vajadzīga
tada ja nekas nav izkārtots. Un cilvēks ir tikai cilvēks -

sašutis un sarūgtināts viņš kļūst pieejams komunistu veiklai pro-

pagandai, un iribijuši jau gadījumi, kur iesaukto starpā tiek no-

turēt'i m"klāti "Internacionāle".

Kas vainīgs, kas nes atbildību par tādu latviešu tautas

1smuļķbs?mu?**Pr ot^mis tie, kas domaTjaunuzstādāmās vienības formēt,
un tie šoreiz nav latvieši, bet vācu policija. Bet no atbildības

izvairītie s nevar -arī vispār dari ja

iespēj un .ļāva mobi_ī j.zāču^izr

1Jatvi un

ar -to, ka tagad "nav laiks de-

cat ir jau pie robežām,' nāv nelg\s cit

ņiļs idiotisms, jo tie politiskie un

kaš"'nol.'aikā*"rm nemākulīgi izvestai mobilizācijai neizbēgami se-

kos, ar uzviju iznīcinās mobilizācijas varbūtējos guvumus un no-

stādīs latvieša tautu vēl sliktākā stāvoklī kā līdz šim. Kur mes

ņemsim un kā dabūsim kopā latviešu vīrus tad, ja tie patiesi bus

vajadzīgi!? Vai latviešu strēlnieku traģēdija ir jau aizmirsta,-

visi urlekšnoteikumi tiek radīti, lai tāda atkārtotos?
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Mēs atkārtojam un vēl reizi, pasvītrojam: mēs -iesim? cīnīsi-

ml es pārbaudījumus,' bet kā steigß rekvizēts

Latviešu mautas pacietības mērs strauji pildās un līdz ma-

lām vairs nav. tālu. Nāks drausmīgi satricinājumi un,, lai Dievs

dod, ka latviešu tautas uzkrātā īgnuma sparu izdotos vērst pret

patiesiem ..vainīgiem, un paši sarežģījumi neizvērstos par negaisu,
kas ocsfa un sagrauj, bet par pērkonu," kas iztīra sasmakušo gal-

Tie., kam Isvķviešu -taut r *'liķt rup un''kas dienu _un_- nakti

jtr_l Tie]'ārlLTpJcinļ

l^rī,^PZf]^^^i]^s^ā3^pšpraigumli'lm pc^jrp^eFoj^^^cA
ticam un zināmi '-

*

Pārējie notikumi Latvijas iekšējā politikā pieminami
šoreiz tikai īsumā - vispārējo stāvokli tie nespēj ietekmēt.

Pārējie notikumi Latvijas iekšējā politikā pieminami
šoreiz tikai īsuma vispārējo stāvokli tie nespēj 'ietekmēt.

kompetences ne par mata

starpību.nav paplašinājušas,*"bet,.it īpaši par pirmās rīcību,
ir atkal Jauni ar"kuriem iepazīstoties apšķebinās dūša.

Savu nicināšanu "pašpārvaldei" par augstākie fazāni nekautrējas
izteikt atklāji; nosaucot ģenerāldirektoru padomi par "Trpttel--

- t6is ir apmēram par "tūļu un nelgu

pašpārvaldes dižvīri tikai.pateicās "un burtiski iz-

pilda ne' tikai lielo fazānu, bet arī viņu'mazuļu rīkojumus. Tā

tagad, pēc tam kad.bija izēsts no valsts, kancelejas vadītāja

vietas kalpakietls un L.K..0. kavalieris -A. Skrēbers,
komisāra pamata tiek atbrīvots arī otrs kalpakie-
tis un"lāoplēsls - Gustavs Celmiņš. Ka viņš pie Latvijas atbrī-

vošanas 1941. g; ir ticis arī ievainots, tas baltvāon fazānus

neinteresē - kas nav ar mums, tas ir pret mums, viņi spriež, un

mēs zinām no "Mērnieku laikiem",- "runas vīriem vara rokā, ko

tie nospriež.,, tas tā paliek". ļ^j^^ujjDDļakc^^^

Krievijas bēgļu skaits jau sasniedz. 155*000 un viņu izaici-

nošā izturēšanās it nebūt nerada labošanās pazīmes. Jaun- un"

Vecpiebalgas, kā arī Veļķu un Drustu pagastos viņi ir ievazāju-

ši tīfu, kas ir prasījis upurus arī no latviešu vidus? bet, -pal-
dies Dievam, pagaidām vēl nelielus. Vietām.krievu bēgļi pat at-

klāti pārmet latviešiem,, ka* tie esot '".kultūrā palikuši atpakaļ",
jo ņecsci neorganizējuši...partizānusl' Bet bēgļi: nāk tikai klāt

un ģu3.r6i:ls "pil o?roj ām vēl sapņo par to, ka^'še it krievi

iemācīšoties eiropeiski strādāt"! - Ja tik tie nesāk savu "darbu"

ar mašīnpistolēm pret.brūnām formām.-

Alfrēda Roženberga apciemojumu* Rlgā^. š februāra, vidū.,

latvieši uzņēma' fā'/'lEa" ja pareizi - nepiegrieza tam

sevišķu, vērību un negaidīja arī nekādas "patstāvības"; "proklamē-
šanas' vai tamlīdzīgas lietas. Kāt. s.."ostlandes".valsts nebi-

ja nekas vairāk kā pagātnes valgos saistītu.baltvācu "politiķu"

vēlējumu sapnis, to-īstenībā tie tagad saprot" arī paši* Bet atzī-

ties un vilkt konsekvences viņiem trūkst drosmes un tāpēc viņi

izrīkoja jaunu Rozenberga apciemojumu, lai ar to pasvītrotu,__ka
viss paliek pa vecam, t. 1. Vācijas austrumu politikā joprojām

noteicējs skaitās-Rczenbergs, un lai"vietējās tautības" nedoma

IoIOT sev kādas pārdrošas cerības. Tāpēc arī tas, "oficiālas
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pārrunās", kurrās.bija.klāt gen. Dankers un Bangerskis, kā arī

prof r*.Prīmanisun plkv. Plensners, Rozenbergs pie tik "sīkiem"

/jautājumiem, kā Latvijas vai Baltijas.valstju jautājuma,nemaz
nepieskāras, bet operēja tikai,kā parasti, vairāk ar veseliem

kontinentiem, gadu simteņiem un sterīlu plānošanu vismaz puspa-
saules mērogā. Suarp citu tas dziļdomīgi izskaidroja saviem klau-

sītājiem (viņa "svīta- sastāvēja vai vienīgi no baltvāciem), kā-

pēc ne Ludviķim XIV, ne Napoleonam.savā laikā neesot izdevies

Eiropu vienot - tie. lūk, esot bijuši par tālu no "austrumiem"

(t.i. no Krievijas), neesot tos izpratuši un tie nebijuši sa-

sniedzami. Vācijas ģeogrāfiskais stāvoklis, turpretim, esot kā

radīts valdīšanai pār Eiropu. Tālāk R.-izteicies, ka t* s. "Jau-

najā Eiropā" katrai tautai palikšot sava "nacionālā substance".-

Kas zem tādas jāsaprot, to katrs var izlemt par seviļ Vel Rozen-

bergs nožēlojis, ka Vācija esot ieguldījusi Ukrainā daudz līdzek-

ļu. Tas arī par politiskiem jautājumiem ir bijis viss. Rezultāts

tā tad līdzinās nullei.

Daudz vairāk jau varētu teikt par apciemojuma ārējo un arī

privāto pusi. Vispirms latviešus pārsteidza ārkārtīgos apmēros
spertie drošības soļi Rozenberga-dzīvības pasargāšanai. Ne tikai

kā ielas, pārkūlām Rozonbergam bija jābrauc, tika nosprostotas
un rūpīgi uzmanītas, arī.;"Rudzīša stūya.krogu" (kas tagad .ir
pieejams tikai-vāciešiem un saucas "Zu den 3 Hanseaten") jau

vairākas dienas pirms apmeklējuma izpētīja tik rūpīgi pēc mīnām,
elles mašīnām un "šaubīgiem elementiem", ka nepalika neiztukšota

neviena mēslu kaste, neviens pagraba apcirknis, bet no kalpotā-

jiem un apkārtnē dzīvojošiem ievāca izsmeļošus radu rakstus un

uzvešanās liecības līdz sievas matēs jaunības draudzenes vīra

māsai ieskaitot. Arī Pulvera tornī - Latvijas mūzejā, kas

agrāk skaitījās R. korporācijas "Rubonijas" mītne, notika tas

pats. Bet kamdēļ tādas pūles un tādu uzmanību, jautā latvieši?

Latviešiem pašiem jau no tā nav ne auksts, ne karsts, vai bij.

Rīgas Politechnikas arehitektūras fakultātes students Rozenbergs

ir kaut kur ministrs,filmu aktieris vai būvuzņēmējs. Lai dzīvo

un pelnās kā māk. Bet ja bažas varētu būt par varbūtēju naida iz-

pausmi no komūnistu puses, tad nu gan tādas nekad nevarētu ras-

ties, ja pieejam jautājumam ar veselu prātu un loģiku, Nevis no-

likvidēt, bet to apbalvot ar Ļeņina ordeņa lielkrustu un celt tam

pieminekll'"Sarkanā Maskavā*,komūnistie^^^ētu_' būt iemesls:

vērtīgāku sabiedroto kā

politiku" tie nekad nevarēja ne* cerēt, ne Kāpēc tiem

būtu interese nodarīt ļaunu-cilvēkam, kas hp

gamas bojā ejas, *b uzvaru, kas jau bija

tikpat kā rokā?! -

Tāda bija Rozenberga apciemojuma "substance", ja lietojam

viņa paša izteicienu. Kā Rīgas pilsētas valdes virsšveicars "pie-

ņēma", viesošanās sakarībā, reichskomisāru Lozi un ar to saroko-

jās, kā Rozenberga krāsu tēvs Vitroks pārbaudīja savu ierēdņu uz-

valkus un dzina tos uz mājām pārģērbties, un cik desmitiem kg kg
sviesta un pudeļu krējuma dažam piensaimniecības uzņēmumam vien

bija "bez punktiem" jāiepako ceļa maizei, tas un tamlīdzīgi dzī-

ves sīkumi pie minētās substances nepieder. Bet celt autoritāti

tie arī nespēj.-

Latviešu tautas izklīdināšanas kampaņai, ko līdz šim veici-

nāja civilās vācu okupācijas iestādes,-tagad ir pievienojusies
arī vācu vadība. Vai tas notiek apzināti vai neapzināti, par

to noņemamies spriest, bet fakts ir, ka vairs nepietiek ar t. s.
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armijas izpalīgu izņemšanu no latviešu tautas vidus, bet lūko

arī savervēt brīvprātīgos vācu kara^.JŠo^žiL> arī pārsūtitieiai-
notos šu.leģionārus ārstēšanai uz**Vaciju.Jau pagājušā ga-

da novomĶra mobilizācijas laikā radās ILeros'inājumsno vācu puses
latviešu zvejnieku un jūrnieku dēlus ieskaitīt vācu flccē.,Uz

latviešu iebildumu? ka pie Leģiona tacu nepastāv juras flotes

daļas, atbilde bija, ka tas.neesot svarīgi, jo "virspavēlnieks
tikpat esot kopīgs"!.Toreiz lietu atlika, bet tagad tā uzpeldē-
jusi no jauna. Tur nevar būt divas domas, kā latviešu piejūras
iedzīvotājiem šinī gadījumā būtu/jāizturas. Solījums, izlietot

latviešu jūrniekus vienīgi Latvijas piekrastes apsargāšanai, pat

pie labākās gribas nav pildāms,, jo flotes vienības nemēdz būt

stacionāras. Ja kāds latvietis uz vācu floti aizietu, tas būtu

spiests cīnīties visur un pret visiem Vācijas pretiniekiem, un

nekādu iespēju tikt atkal atpakaļ viņam nebūtu,"Vēl jo vairāk,

ja tas nokļūtu uz zemūdenēm. Bet vācu zemūdeņu apkalpei
ir taisni visvairāk vajadzīgi. Latviešu jūrnieki - saprotat?-

Arī-ievainoto pārsūtīšanai uz Vāciju nevar saskatīt lietis-

ku pamatojumu. VienīgiJ ja runa iet par komplicētu protēžu iz-

gatavošanu un pielāgošanu, invalīda personīga klātbūtne būtu sa-

protama. Bet sūtīti tiek arī latviešu ievainotie ar mazsvarīgiem

un viegli dziedējamiem ievainojumiem, kuģiem atveseļošanās savā

ģimenē būtu visizdevīgākā. Ģenerāllnspekcijas staba pūlēm izsū-

tīšanu apturēt nav bijis nekādu panākumu? kāpēc sarūgtinājums
tautā ir liels un dibināts.

sociālā- apdrošināšana, kurai būtu jāmu-

dina tila cīnīties" un strādāt par t. s-* Jauno Eiropu, ir viens no

vācu okupācijas iestāžu l'izeilus" veikumiem, kas liktos neticams,

ja mums nebūtu par to konkrētas ziņas no kāda Rīgas uzņēmuma ar

vairākiem simtiem strādnieku. Tas jau ir vispāri zināms, cik smiek-

līgi zema ir patlaban latviešu strādnieku izpeļņa un pārtikas de-

vas, ar kurām tie nekādi novar iztikt, ja tiem'nav sakaru ar lau-

kiem vai ja tie"nespekulē", t,.i. pārdod savas Latvijas neatkarī-

bas laikmetā iegūtās mantas, darba rīkus u. o, Strādnieku vidējā

izpeļņa minētā uzņēmumā ir RM. 2,58 dienā jeb 28,7 fen- stundā.

Slimību dēļ ir nokavētas tikai nepilnas 4% no teorētiski iespēja-
mā darba laika, kas ir visai maz un nenorāda uz to, ka strādājo-

šie ar slimības zīmju palīdzību ir lūkojuši attaisnot izpalikšanu
no darba. Neraugoties uz to, izmaksāto slimības naudu lielums_ir

bijis Ķadā caurmērā katram slimojošam strādniekam RM* 0,92 -par

katru;^n^ļimotu_^diej^J^^^^J^^o^^audētās izpeļņas. -Atsevisķos
mēnesos (f ebruārīl *tas-"i? Yi jis" vēT m'āzāks* -. RM, Čl 57 dienā j eb

22,5% no zaudētās izpeļņas.!. Vairākos gadījumos slimības pabalsti
strādniekiem bijuši sevišķi zemi, p.iem., par 5 neslimotām dienam

RM, iy4o jeb 28 fen, dienā (i-)*, par 4 dienām jeb 1B fen.

dienā, par 36 dienām RM.5,30 job 15- fen. dienai lieta ta, ka no-

teikumi" paredz, ka. ;slimlbaš naudu maksā tikai sākot ar 4. slimī-

bas dienu. Par vieglākām .saaukstēšanās 'slimībām, kas neilgst vai-

rāk par 3 dienām, strādnieki nesaņem nekādu pabalstu. Bet.tā ka

pie minētās niecīgās izpeļņas strādniekiem nekādi nav iespējams

uzkrāt rezerves, bet slimības atbalsts ir tik nenozīmīgs, ka

strādnieki bieži nemaz neiet uz kantori, lai bezvērtīgos feniņus

saņemtu, viņiem absolūti nav iespējams eksistēt, kas savukārt ma-

zina darba prieku un uzticību tai varai, kas ar muti sola_veselu
jaunu kontinentu, bet praktiskā darbā izrāda pilnīgu nespēju kaut

ko cilvēcisku izkārtot. Un ja latviešu strādnieks vēl zina, ka

arodu savienības rīcībā ir vairāk kā 10 miljoni uzkrātu līdzekļu,

kas atvilkti no algām un ko iemaksājuši uzņēmumi, bet ACS "prezi-
dents" Roja ne pirkstu nepaceļ, lai latviešu strādnieku stāvokli
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uzlabcuu, bet brauka pa Eiropu, lai slavināju "jaunās iekārtas"

brīnumus?- var viegli iedomāties,, cik izdevīgi pamati tagad ir

doti ķ'Dmūni stj.skai agitāci^ai. Un Maskavas aģenti to lietu prot
nesalīdzināmi labāk.nekā vācu okupācijas varas dažādās propagan-
das "Stelles", Bet komunistiskās.aģitācijas sekas latviešu tauta

dabūs izbaudīt pie sevis,- un būs ,daj^^_ nekā_dažs
s_ _no_ muiii s to JLedom^ļas._Vēroļatjlm llžmltnat "j atkal sa-

u tmī ,y "lfrtvie-

ir^ļ^ļ&^r^mļz^Y^^^^
tiest Ja notiek_ I^!.s_ R^A^t^jpj^rma^ vinlis neltai-

to*^'ūs*"*pasargās*aV' J

Pēdējas ziņas.Pēdējās ziņas. Kriovu_ s_^cnā uz.Ga-

ļ3j3iļu nozīmē, ka BruLkāni krieviem, tomēr liekas" svarīgāki * nekā

Baltijas telpa. las pastiprina mūsu izredzes tuvākos mēnešus pa-

vadīt relatīvi mierīgi.
Par latvi un dzīves apstākļiem Sibirijā

pēlējās dienās ir atnākusi droša ziņa. Tā Itttieca*s"*uz"kādu?Rīgas
pārstāvi, kas vēl 1943. g< jūnijā ir strādājis kā-

dā kolhozā starp Tomsku un Krasnojarsku, tā tad 2 gadus pēc aiz-

iešanas. Ar ģimeni viņš kopā nav, bet pārtikas ziņā esot puslīdz
labi apgādāts. Dzīves apstākļi atsevišķos kolhozos esot gan dažā-

di, bet visumā Sibirijā esot labāki nekā šaipus Urāliem. Grūtāki

klājoties tiem latviešiem, kas norīkoti darbos raktuvēs vai fab-

rikā s. Visumā ziņotājs apstiprina mūsu tu, ka Itp_ļie-
ļākais vairums trimdas*" grūtības** tomēr* liārcietī's, "jla ne-

ņāk āt jf kā niļsjūjņji tmf,,
u'.n vri* at_griozlsi Latvijā. Kopš 1941. g*"* jūhija **sī

ir otr*ā tie*š*ā* inforkiācij*a .par izsūtīto apstākļiem.

Par latviešu aktivitāti ārz_emēs vēl ir zināms, ka periodiski
izdevumi latvie*slf*wūJod*ā iznālE vel 'liagad vairākās valstīs. Tā bij.

sūtnis Valters izdod Šveicē divnedēļu laikrakstu

kura pirmajā numurā kritizē, starp.citu, 15* maija iekārtu. Kār-

tējus "Bilejtemis" izdod Šveicē arī sūtnis FeldmaniSs Argentīnā iz-

nāk laikraksts" "Latvi ja^*, kas pēc sava novirziena pieskaitāms vai-

rāk pie kreisajiem.

Kaļpaka bataljona 25 gadu piemiņas diena tika no vecajiem cī-

nītājiem atzīmēta pārdomu pilnā sirsnībā un vienkāršībā. Neviļus
radās pamudinājums salīdzināt 1918. un 1944. gada situācijas Lat-

vijā; un vilkt attiecīgas konsekvences. Veco strēlnieku apsvei-

kums, kas nekad nebūtu izkļuvis cauri baltvācu fazānu cenzūrai,

ja tas tai būtu ticis rādīts, kalpakiešus sirsnīgi iepriecināja,

un bija liecinājums tam, ka,ja īstais laiks būs klāt, Latvijas

kādreizējie izcīnītāji savu vie"tu zinās.-

jūs,kas šoreiz varbūt gaidījāt no

mums noteiktākus norādījumus par stāju un rī-

cību, tuvākā nākotnē,- jums nav iemesla uzskatīt, ka esat vīlušies.

Ne visu var teikt, kas ir zināms, bet par kas ir un būs jādara,
runāt der tad, kad īstais brīdis būs pienācis. Paļāvību, mieru un

ticību!

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!
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