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Pretēji mūsu lasītāju tūkstošu gaidām, mēs šoreiz nesā-

kam ar mobilizācijas jautājuma iztirzāšanu.
Pretēji mūsu. lasītāju tūkstošu gaidām, mēs šoreiz- nesā-

kam ar mobilizae^a^.jauta j-.iaa ls,tixg.n3a:rL Ne 'tamdēļ, ka

ritu t-o' par bet ..i-rādi - G
-

* om

dzlvlbas] 'vali naveW_j au--

tāļļmuj. BeY taisni ias' mujne / izprarne*/ var

Epit liktenīgs? mums tam jāpieiet ar lielāko nopietnība un atbil-

dības apzina un mēs nevaram atstāt neaplūkotu, nevienu faktu vai no-

risi lielajā politikā? frontēs un mūsu pasu. mājās, kas mums varßtu

palldget atrast pareizo lēmumu, un nostāju.,

M^P^. aevis ar jutām jeb subjektīvu, per-

sonīgu vēlē jumu ietekmē; bet' gan ?iiašs un.
taļredzlbu. Tāpēc pirms aplūko j a'm *t.J* ' bfftYbas\" skaidrību

. par ty/"kag patlaban notiek paaaul^s.politikā un kara. laukos.-

Lielajā poītikā dažu visai tālu ejošu pārmaiņu pēdē-

jo nedēļu laikā ir izvērtusās par konkrētiem faktiem,
daža visai tālu ejoša pārmaiņu, pazīmes pēdē-

jo necfēlu. laiM*iVTzvērtnŠās par konkrētiem'* iakti&n, kāts" vairs ne-

-atstāj šaubas par šo pārmaiņu, pamata doma un vlrWienn< Viena no sva-

rīgākām ir - slnāŠanās starp sabiedi-rtiem - Angliju
,un Ameriku - no" vTenaVlEf Krievl3.u' no otras puses* Mēs jau agrāk

aizrādījām uz šada pagrieziena varbūtību-. Pēdējas nedēļas jau rada

tam nepārprotamus no -ciem ir Ziemeļu Ameri-

kas Savienoto Valsēju "preses* Izbrīna un nepatīkamais pārsteigums"

par to, ka Krievija tiecas kartei sava rietumu robežu problēmas

patstāvīgi? nesazineties ar sabiedrotiem. Daži laikraksti iet pat
tik tālU; ka uzstāda jautājumu, vai sabiedroto un Krievijas sadar-

,.blbao nolīgumi; par kuriem bija runa Teheranā, vispār!
. vēl pastāvot* Vēl raksturīgāka šī "izbrīna-* kļūst ar 1:0, ka tā sa—-
.'krīt ar ziņām, ķa antisemītisma vilnis Amerikā nevaldīti spēcīgi

veļas uz augšu (ziņas nav nākušas no vāca avotiem). Ka Šādā preses

maiņa nenotiek "boa mājiena no augsaa, par to mums, ir ti-

cami apliecinājumi. Otrs apstiprinājums ir Anglijas ārlietu minist-

*ra Idena paziņojums parlamenta? angļu

janvāra baigās, sakarā ar krievu-poļu'rdbezu'lfouiliktu.
*

ideiis pa-
ka angļu valdība nepiekrlt'robeza pārkārtojamiem kara laika

un ja abat puses tādam nav devušas savu piekrišana un ka Atlanti-

kas obarta paliek spēkā. Tas nozīmē, ka

dokļi. Poli un yi,spāj.ļ robežu Jmrtājujnā

dušās principiālas domstarpības* Vēl vairāk tādas tiek pasvītrotas
ar Krievijas atteikšanos pieņemt Amerikas ārlietu ministra Hulla

starpniecība krieva-poļu jautājamā; Ka tiešas sekas nesaskanam pa-

rādījās atsevišķi lamn*ra.ksti krieva presē pret Anglija, bet pē-

dējā nekavējās publicēt; briesmu stāstus par Baltijas valstju iz-

sūtīto pilsoņu neapskaužamo likteni Sibīrijā*



Nevajaga jau. tūliņ taisīt pārsteidzīgas secinājumus un iedo-

māties? ka jau tuvākā nākotnē Krievija ar sabiedrotiem nonāks at-

klātā konfliktā. lespējams tas ir; bet ne vēl domājams, jo tie ap-
svērumi, kas savā laikā spieda sabiedrotos meklēt krievu "draudzī-

bu" un

otrādi3^ arl^šo
un vīni meklē ' pa-

kaļdurvlm iet čekcslovaku prezidents Benešs un, krievu uzdevumā,
lūko pierunāt poļus uz pievienošanos ceķu-krievu bet poļi
atbild ar to, ka viņu ministru prezidents Hikola.jciks aizbrauc pie
Rūzvelta un nevis pie Staļina. (Ja Benešs savā valstju uzskaitīju-
mā šoreiz nav pieminējis Baltijas valstis, par to neuztraucaties,
latvieši un latvietes,- jau agrāk, Tautu Savienības laikā, viņš ka

"ceļojošais komivojažers" lūkoja izsist kādu labumu savai valstij
ar dažādām starpnieclbām, bet tagad viņa uzdevums ir pirmā kārtā

iemantot Staļina uzticību un labvēlību, Kp viņš patieci domā un

grib, lai paliek viņa noslēpums). Otrs piekāpšanās manevrs no krie-

vu puses ir viņu t."s. "sensacionālais"' Padomju Savienības Sa-

tversmes pārkārtojuma nodoms, pēc kura 16 padomju republikas dabū-

tu savus ārlietu ministrus un varētu pat iecelt savus sūtņus ci-

tās valstīSt Mums= kas Padomijas valdniekus pazīstam labāk, nekā

daža laba rietumu nav ne mazākās jēgas šo famozo

projektu vispār pagodināt ar iztirzājumu - ne jau tas būtu izšķi-
rošs, kādas Žanim Spurem vai citam sarkanam spīdeklim uz papīra
būtu paredzētas funkcijas Krievijas '"īomīnijā" Latvijā, bet gan -

ka čeka būsun paliks kopēja Tur gan nav jāšaubās! "

Proj"ekts"lfomēr iespaida, ja Kremlis to

būtu laidis tautā pirms pusgada vai 3 mēnešiem, kad sabiedroto un

Krievijas starpā vēl valdīja "idilliska" saskaņa. Tagad tas nav

vērtējams augstāk par 'blīkšķi no kramenīcas","un velti krievi cer,

ka uz tik lētu blefu kāda pierobežas valsts varētu iekrist,

Trešo zibeņa novedēju krievu sabiedriskai domai, ja par tādu

vispār var runāt, no neveiksmes peļu jautājumā Maskavas valdnieki

domā atraduši uzbrukumos Somijai. Arī pie tiem nebūtu vērts apstā-
ties - uzbrukumu veidi un tonis mums ir pazīstami. Raksturīgs šai

lietā ir tikai tas, ka Amerika, ar kuru Somija nav kara stāvokli,
šoreiz viegli varētu nostāties somu pusē, līdz ar ko atstarpe staļfp
Ameriku un Krieviju vēl vairāk paplašinātos. Bet, dīvainā kārtā,
Amerika pati ieteic Somijai "izstāties no kara" resp. izlīgt ar

Krieviju, t.i. kapitulēt. Kas aiz šīs spēles slēpjas, vel neņemtt-

mies spriest. Atzīmējam to garāmejot tikai tamdeļ, lai parādītu,
cik maz konsekvenču un taisnu līniju mēdz būt lielajā politikā,
vismaz tādā, kas ārpus stāvošiem nav zināma un ka

aukstasinību, Ja_ sādf, lopiski, nesagremojami,
Latviju ļm mūsu 1 eņi.

Kopā ņemot, apskatījām šoreiz daļu no lielpolītiskām kombinā-

cijām, it sevi šķi tamdēļ, lai, visai, sarežģīto int-

-rigu spēli, ar "kādu ir,ne sarauj ami saistltA.

ParaJsti mēs saprotam tikai to*,*kas ir mūslf pilsoniskai
loģikai, bet fakti mūsu rīcībā nonāk parasti tikai tik daudz, cik

to pieļauj vācu propaganda un viņas ienaidnieku pretagitācija. T&

tad - kas attiecas uz ārpolitiku - būsim uzmanīgāki un atturīgāki

savos slēdzienos un secinājumos. Tas aiztaupīs mūsu nervus laikam,
kad tie būs vaļa'dzigi.

2



Otra pārmaiņa st&aņptautiskajās.lielkombinācijās attiecas uz

to, kar patlaban būtu meklējams Yao mcgiņājiumu sma-

guma centrs - austrumos ar Krieviju ietumoV a.r*sabiedi'otiem.
Ka kontakts karojošo valstju starpā nekad nepārtrūkst, ir

zināms;, un arī šis karš nav_.izņčmums; Vatikāns ~rakara! Madride;
Stokholma joprojām ir starptautiskās politikas'aktivitātes centri,

un ne par velti Vācijai tur sēž viņas spējīgākie diplomāti. Pro-

par to, kas tur tiek oaekad nevāros dabūt melna uz

balta paša sarunu laikā. Ir tomēr avoti, kuriem piemīt visai

augstprocentīga ticamība, un pēc tiem spriežot Vācija ipatlaban
vairāk lūko izlīgt Kā tagad noskaidrojās / pagājušā

gadā ap *so laika stāvoklis bija otrāds - sarunas notika ar .urie-

viju un vienošanās izjuka galvena, kārta Ukrainas dēļ, kura toreiz

visa vēl bija vāca rokās, Kepārrelzot visu situāciju, Vācijas vie-

doklis varētu likties paradoksāls -
tiesl **tagad,kur Ukraina prak-

tiski ir zaudēta, izlīgums ar Krieviju liktos vairāk saprotams,

jo vispārējais stāvoklis ir līdzīgs tam, kāds tas bija j.939< g.

vāciem vajaga brīvas rokas rietumos, bet krieviem laiku

atgūties un bruņoties,, pie kam viens kā otrs partaers klusībā cer

atgriezties svaigiem speķiem, lai ciņu deļ varas austrumos izšķir-
tu galīgi, Plašāki aplēšami vācas tomēr spiež, acīmredzot; rīko-

ties citādi, '.tzlmojam,ari šo faktu pirm.'.kārtā tāpēc, tai lat-

vieši pierastu pie starptautiskās lielpoiītikas dīvainībām un ne-.

-—ļautu sevi izsist no sliedēm -cad, ja notiktu kādi pārsteidzoši iz-

līgumi : Ar visneiedomājamakām kombinācijām mums tuvākā nākotnē"no-

teikti jārēķinās anņhad_ ti](:'r'f j paļāvību
un disciplīnu.

Kāmēr lielpolītiskā šacha spēle iet sava gaitu, militāri-

politiskais ikdienas darbs nepaliek novārtā. Tas koncentrējas gal-
venā kārtā uz Vācijas vēl ciešāku, hermetiskāku noslēgšanu un izo-
lēšanu.

Kāmēr lielpolītiskā Šacha spēle iet savu gaitu; militari-

polltiskais ikdienas darbs nepaliek novārtā. Tas koncentrējas gal-
venā kārtā uz

lešana, Nepārpr otami^*sal3ierīro'tiesfLl*'vYrzienāirguvusi pēdējo ga-

du laikā ievērojamus panākamus, kiropao cietokšņa priekšnovadi'ir
stipri sašaurināti

- ir gājusi zuduma Ziomeļāfrikas -piekraste līdz

ar visa Vidus jūru, vāca zemūdeņu paralizēšana un Vtarmhorsta"' no-

gremdē šana ir atņēmusi vāciem pēdējo kustības brīvību ara Ziemeļu-
un Ledus ji .tās,bet izolācijas siena austrumos, kas vietām bija

vairāk kā 2000'km bieza, dažās vietās ir vairs tikai dažus desmi-

tus km biezumā un gaisa draudi kļūst aktuāli ari Eiropas cietokš-

ņa citadelei - Vācijai no aastrumu pases, Turcijas pieīaušana ir

vācieti arī izlaušanās, iespēju uz Tuviem aastramaem, bet

Itālijā un pa daļai Salkanos cīņa jau notiek ar Eiropas cietokšņa
garnizona pamata spēkiem. Nenoskaidrots vēl bija palicis stāvoklis

Ibērijas pussalā; dienvidrietumos no Pirenejiem. Pirms kāda laika

varējām jau atzīmēt sabiedroto aktivitātes izpausmi arī šai sek-

- Azoru sala pārvēršana par sabiedroto bāzi nozīmēja sabied-

rotiem ne tikai visai vērtīgu jaunu atbalsta punktu t, s= Atlanti-

kās kaujā, bet piespieda arī pašu Portugāli vairāk vai mazāk ne-

sabiedroto puse. Tam sekoja Brazīlijas (ka-

ras"baltie iedzīvotāji runā portugāliski) atklāta pāriešana sa-_
—biedroto nometnē,, kam sava.oārt sekoja Vidasamorikas mazās valstis.

Tagad esam lieciaie* i Ibērijas un īatiņamerikas pakļaašanas otram_
un pēdējam cēlienam; kārta ir pienākusi arī Argentīnai un Spānijai-*
Ka Irgentina bija vēlējusies un,pratusi līdz šim atturēties no

t. s.'panamcrikaniskās kopības,'"tam ir savi politiski un saimaie-

-ciski iemesli- Politiskie - tās ciešā rasiskā un politiskā saistī-

ba ar Spānija, Itāliju un pa daļai ar Vāciju; saimnieciskie - ka

izteiktai tai pakļaušana lielajam
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'konkurentam Savienotām Valstīm, solija tikai zaudējumus. Argentī-
nas būtiskās patstāvības beigu cēlienu ievadīja un lika tam ātri

noslēgties samērā maznozīmīgais atgadījums ar Bolīviju, Iztaisot

vienu no savām kārtojām revolūcijām, tur pie stūres bija nākušas

jauno virsnieku aprindas, kas bija sadomājušas atgūt natstāvlbu

un neatkarību no Savienoto Valstju ār-

politiski neizdevās - viņu jauno ārlietu ministri Hulīs nemaz ne-

pieņēma un līdz ar viņu arī pārējās Amerikas valstis atteicās jau-
no režīmu aizīt.- 'Vienīgi Argentīna uzdrošinājās to darīt. Uz to

tad tika izdarīts saimnieciski--polltiski-militārs spiediens un iz-

nākumā Argentīna lauza tradicionālo draudzība ar Spāniju un paslu-
dināja sevi kara stāvoklī ar Itāliju un Vāciju. Līdz ar to sabied-

rotie guva iespēju pariet izšķirošā uzbrukumā arī pret Spāniju*
Lieta tā, ka pēdējā ar savu maizes labību un citiem lauksaimniecī-

bas produktiem neiztiek un ieved tos;-galvenā kārtā, no Argentīnas.

Nogriežot Spānijai šos pievedumos, pēdējā nokļūst neapskaužamā stā-

vokli, bet lai to vēl vairāk paasinātu, sabiedrotie apturēja Spā-

nijai arī benzīna pievedumus, pagaidām gan uz mēnesi,"līdztekus
tam notika arī intensīvs politisks spiediens no sabiedroto puses,

kura pirmos panākamas jau varam atzīmei! Spānija ir izdevusi tis.

Badoijo Itālijai itāļu kara un tirdzniecības kuģus, kuri -tur bija
interneti. Praktiski ņemot, Spānija tagad atrodas pilnīgi sabied-

roto varā un kontrolē, un uz tālākām konsekvencēm nebūs'ilgi.jā-
gaida. Vispirms Spānijai būs jāpārtrauc kapara, dzīvsudraba/--ni-

ķeļa un citu krāsaino setalia eksportēšana uz Vāciju, kurai tādi

ir"ārkārtīgi nepieciešami kara rūpniecībā, lai vēlāk'nokļūtu vai-

rāk vai mazāk Turcijas stāvoklī, i. i,, kad vajadzība rastos? lai

kļūtu par invāzijas pasīvu vai aktīvu placdarmu.

Līdz ar Spānijas piespiešanu, pieeja iiropas cietoksnim no Pi-

reneju puses arī jau atrastos sabiedroto rokās, ar ko cietokšņa
ieslēgšanas operācijas var uzskatīt pat pilnīgi noslēgtām*

Bet arī paša cietoksni jau kopš ilgāka laika darbojas sabied-

roto uzticības vīri un lūko mazināt tā pretošanās spējas no iekš-

ienes, cenšoties okupētās valstis atšķirt no Vācijas un aktivizēt

tās pret to.. Viss tas, par ko agrāk ziņojām rubrikā apolitiskais

stāvoklis pārējās Eiropas valstis'*' un kas tur notiek ari tagad,

īstenībā notiek zem sabiedroto veiklas, mērķtiecīgas un tāļredzī-
gas režijas, un ar neapšaubāmiem panākumiem. Yāoija .t..

vljsas iespējas un ūr.ezgan „&i'i opu . ,iai pi'ai

"dzjL'bu iirpu s,,^savSr^^jobe^ām,
ļļau kops zināma_ n re^dzlj*e_ cef epjuv jtn ;rāe clņa_par_Jļir.q-

,? ,r"ir pu AaLpn 1
_

,-,r

_bāku_prYpr r 'k- 1 ļ ( ietiem ,
pielaisto nelabojamo kļūdu iztirzāšanas - mēs to jau atkārtoti

esa,m aprādījuši, ka pamesls;.i liktenīgas

- īpašības - iedomība r'errp. sava sj)e ju jparve rt_es un.

ne ern <; n 1 tl' un ne-

labojama, un arī nacionālsociālisms to ne par matu nav spējis gro-

zīt, kā par to varat pārliecināties arī savās mājās. Mums mūsu

stāvokļa izpratnei un stājas neveikšanai arī nav svarīgs cēlonis,
bet fakts kā tāds, t. 1.; ka ķāla^jtj^
ir jau izkurtējusi iekšēji? Piims* tā iijJ^usi_ _ist enl_bu,

-

"Jaunā" Ei'ropa '**
1r ī 1lūz I'j a

*

p'ē c' xulraW"tie^t'ies^lnoz line doties paš-

nāvībā, uz ko ir spējīgi vienīgi kādi plānprātīgi un no savas tau-

tas atšķīrušies ''līdumnieki", kvislingieši n. tmi. Ja Vācijai pat-
laban vēl ir militārā vara, policejiskais aparāts, feldfebeliski

diriģēta prete un radiofoni, lai.tādu ilīūzijn uzturētu pie dzī-

tvTbas, tad tas nenozīme, ka politiski nobriedušām un domājošām _j
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taukam, pie kādām bez šaubām Ir jāpieskaita ari latvieša tauta,
sādiem,'māņiemirjSnot to.

Mums uzmanīgi un lietišķi jāseko notikumiem citās valstis un

zemēs, lai pēc to attīstības gaitas tur, varētu noteikt savu stā-
vokli un savus uzdevumus.

rums uzmanīgi un lietišķi jāseko notikumiem citaa valstis un

zemes, pcc te attlatibag gaitag tur, varēta noteikt sava stā-
vokli un savus uzdevmiias,

Ja līdz ?im sniedzam ziņas par Eiropu vairāk informatīva no-

saka,,tad turpmāk to darīsim sistemātiski, jo daudzAs valstis ta-

gad apstākļi jau ir tik tālu nobrieduši, ka tur var izraisīties
notikumi ar starptautiskām sekām. Jo ja oficiāla vaoa prese lat-
vieša valodā doma latviešus politiski !'bar.ot*caurspundi", tad .
nevajāja aizmirst,,ka mßs vairāk ka daudzas citas tautas tomēr

Haosam politiski "audzināti maes,'*?unpašipratīsim taisīt sledaie-

nus, ja vien mūsu rīcība būs pārbaudīti fakti.

Kāda veida Eiropas.valstis ir pajāsi uz priekšu naeionalpo-
lniskā emancipācija un radusies bieži vaļrs necerēja atmoda,
par to sīkāki sniegsim ziņas cita reizēm šoreiz var atzīmēt

vienīgi ārkārtīgo aktivitāti un drakoniskos vāca okupācijas
pretsoļus jā, Polijā.'lānidā, ka ari veikli diriģēto ap-
j'akama **

Atsevišķi šoreiz aplūkosim vienīgi Somiju, kas atkal iet

pretim smagiem pārbaudījumiem,' un ar kuģu mus saista dziļāka lik-

teņķcplba, neka t..pati, mns un pāroja Eiropa līdz Šim to varbnt

esam izpratuši.::.-
Somija vienmēr ir gājusi savu ceļu un tai būtība ir bijusi

an ir tikai viena-orientacija'-'somiska. To negroza ari apstāk-

lis, ka tai, ka mazai valstij, ir bijis jārēķinās ar lielvalstju

ikreizējo nostāju un savstarpējiem strīdiem. Mums nav tāpēc
iemesla pārmest tai svaidlsanos-, ja tā'piem. Ziemas karā.,1939.*/
/40. gados, zināja aiz sevis un baudīja vismaz morālu atbalstu

no sabiedrotiem, kurpretim Vācija, kā toreizēja Krievijas sa-r

biedrotā, to neatbalstīja; tagad turpretim, iet kopa ar Vāciju,
bet ar Angliju atrodas pat kara stāvokli. Kā toreiz, tā tagad .
Somija cīnījās un cīnās par sava- pret to pašu ienaid-

nieka - Krievija un nav tās vaina, ja toreizejie***"sabiedrotie''
tagad cīnās viens pret otru, bet Somijas tā laika"morāliskie at-

balstītāji iet ar Krieviju kopa, Somijas stāvoklis nekad nav bi-_
jis viegls,bet varbūt visgrūtākais pārbaudījums tai stāv priekša

taisni tagad. Nelīdz ne visplašākās simpātijas un morālais at-

balsts Amerika, kāds t ai tur ir lielāks neka jebkurai citai Eiro-

pas tautai, nelīdz tās leģendāri varonīgā ciņa pret milza_pār-
spēka un smagie asiņu upuri,'nelīdz ari tas korrekti lieticķa no-

stāja pret savu tagadējo ciņa biedri - Vāciju, pret'kuģu.tā visu

šo kara laiku ir ieņēmusi patstāvīga, ar t. s. Jauno Eiropu nekā-

da veidā nesaistītu' viedokli,- lielpolltlskajās kombinācijas tai

draud liktenis kļūt par relatīvi maznozīmīgu faktoru, atbilstoši

savas tautas un armijas lielumam samērā ar karojošām lielvalstīm.

lepriekš jau aizrādījām, ka krievi tiecas novērst uzmanību

nc savasaneveiksmes poļu jautājuma ar pastiprinātu agresivitāti-

pret Somiju un ka ari Savienotas Valstis to netaisās ņemt savā

aizsardzībā, bet gan jau oficiāli ieteic tai piekāpties pret Krie-

viju resp. uzsākt to pašu. ceļu, kādu savā laika gāja "a

valstis. Krievi savus draudus redzama veidā pastiprina ar uzlido-

jumiem Helsinkiem'(2oo lidmašīnām, kuras nodara ievērojamus
_

,

postījumus un prasa cilvēka upurus), kurpretim amerikāņi galīgi,
atsauc savu sūtni, atstājot Helsinkos vienīgi lietvedi. Bet somi

tomēr neapjūk un nepadodas panikai. Tie nešaubās, ka krievu uzli

dcjumi var kļūt vēl*smagāki un .evakuē..savu,galvaspilsētu - visu^.
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jaunatni līdz 16 gadiem, kā arī vecos un nespējīgos

un aukstasinīgi gatavojas saņemt likteņa triecienus, cik postoši
tie ari nebūtu. Jo divas lietas ir somiem? kas viņus atšķir* no

citām tautām: pirmkārt, tiem ir tikai viens ienaidnieks - krievs,
-ar. kura viņiem nevar būt nekāda "WamiorirhWanßs.* -

Naidu un nicināšanu pret krievu, vienalga vai tas būtu cara

krievs, demokrātiskais, vai sarkanais, nevajaga ne mācīt, ne iepo-

tēt, tas somu tauta jau mīt kopš 700 gadiem un nekādi kompromisi
šeit nav iespējami. Tāpēc tas nebūt nav kāds lielīgs žests vai

tukši.vārdi, ja somu viri un. sievas Ziemas kara laikā, kad krie-

va iebrukums likās'nenovēršams, izteicas: tādā gadījuma mēs paši
apšausim savus cīņai nenobriedušos bērnus, bet paši -Cīnīsimies

līdz pēdējam vīram un sievai. Ja mums lemts iet boja.ka tautai,
tad iesim bojā nezaudējot savu godu. Somi "patiesi to'ir spējīgi
izdarīt un varbūt to zinādami. Kremļa viri steidzas noslēgt mie-

ru vai pareizāki pamieru, lai neciestu viņu prestižs. Otrkārt,-
soma īpatnība ir viņa dziļa, īsta Ja kur un kād-

reiz var verot ticības un paļāvības neizmērojamo spoku uz Dievu,
tad pirmā kārtā - somu tautā. Šāda ticība un paļāvība ļauj 'so-

miem veikt darbus un pastrādāt varonības, kas ikvienam teorētis-

kam ateistam vai vienaldzīgam materiālistam liek sastingt nesa-

prašanā un bijībā.

. Tāpēc vērosim /somu tautas likteņus ar cieņu un godbijību.
Ja arī viņi bātu spiesti piekāpties pret lielvalstju spiedieniem,
tie to darīs varbūt ārēji nz leiku un katrā ziņā tikai tādā vei-

dā, lai netiktu skarts viņu gods un pašcieņa, bet visnotaļ nodo-

sies iekšējam gatavošanās darbam/ lai uzspiesto pazemojumu nā- -
'ararū 'ti"l -i* aeviju dzj-s*ū;,

*

.. s pjnrcjz.
Bet vel viens apstāklis ir jāatzīmē, kam ir sakars ar So-

mijas no -jauna .apdraudēto stāvokli. Tiā,jĻr^Somi '
Baltij-as valstīm7' Nebūt hevalf'lio'gt, ka

Somijlii un interese pret Latviju.un pāre-

jām Baltijas valstīm' mūsu pārbaudījumu posmā, ķas jau turpinās.
drīz četrus gadus* Var par droši apgalvot, ka šī saprašana un

vēlēšanās palīdzēt, ! '
'

/
-

tur ir vel dzīvāka; u*n

mf rī ,

PolītiakT-militārās

saistības tomēr* neļ-lva līdzēsim izpausties šai nostājai konkrē-

tākā,, reālā veidā, kopējie akūtie draudi no austrumiem uņ.Somi- -
jas miiitāri-stratcgiskās prasības pēc Baltijas valstīm, kas ne-'
atrastos.'krievu varā, jau ir_ rr-^da^iusi_;j3oinlJiā .^a^rijez

Jielfi.ka aktivitātē, a- '
"

I*ci^!.s__v; -1 stju
ln't";ņu fp, a*eYincsu

"

Ir i
draud.os'ā krie^'u'flotes**parß*dīsanās Baltijas jūrā ir sakustināju-

si arī pašpaļāvīgā neitralitātes mierā iesīlgušo Zviedriju, un

ka Somija ir arī Ziemeļu bloka valsts, kuras svars tur ie lielāks

nekā normālos apstākļos tai to ļautu tās iedzīvotāju skaits un

nacionālā bagātība.

Viss_tas kopā liek. mums raudzīties

aai_simp^"tiz?poslf irdur es*p.ē b kao

]J f t . alzotni stingrāki un noteiktā-

ki. wi. projekti vaļ
prvt* lielajā* dzi^itejne'^,

Toīßēr / 1/āk'os'inJ būt* šai* ziņā '"somiski" un neaizrausimies.

Laiks strādā mūsu labā un latvieši paši ari nesnauž.

<-'-"' -1 . x x
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Stāvoklis frontēsfrontē_s pēdējo nedēļa laika uzrada diezgan ievē-

rojamas pārmaiņas, tomēr ne *talLu-tādas, ka mēs uzskatītu par va-

jadzīgu, apļūķpt ,tās mūsu slejas pirms liel- un iekšpolitiskiem
,ņot.!iķumļ#i'^' y;r j rLfitvte^šu:. -taut.ā,..,kādu -vācu..
propagandas .diriģēta prese un -atsevišķi dezertieri ir'radī juši, .'-

pirmā ar nolūku, .bet pēdējie, lai.-attaisnotu savas zaķu dvēseles,-
mēs uzņemamies pilnu .atbiļd Ib u ļa_tv i ošu... asp rielvš ā ap galv bt

. &l*Y3l* jp^*rp'j 'ļ?^vi'Jsjl"*t f\ut) ii vs til^laF'un' n*en ov ēr*s -mas *J
brfesnias. no austrujiM '.

mums kā tautai un atsevišķiem viņas Locekļiem jāsaņem visi mūsu-

dveseļes un gribas spēki.; lai saskatītu militāra stāvokļa īstenī-
bu tieši tādu, kāda. tā' patiesi ir un kāda tā var iespējami iz-vērs-

.rta.es,' neļaujot sevi'no par matu ietekmēt ne no .baiļu kompleksiem,
ne no noziedzīga un bezatbildīga optimisma.

Ja to "varam "un* munis
- tad raugaties no

.puses gribat, vel nekur tiešu j3 riesnm s_
/ja arī ir bijusi kāda īslaicīga vai lokāla tāda ir no-

teikti garām,
........ . -

Aplūkosim stāvokli pēc.norises un loģiski.
Ka krievi kļūs aktīvi arī ziemeļu frontē,,'.' par to jau kopš

mēnešiem bija noteiktas ziņas. Runāja apmēram par 11 divīzijām,
kas Pēterburgas rajonā stāv gatavas uzbrukumam. No otras puses

bija skaidrs,- ja vācieši novar vai negrib Pēterburgu ieņemt,.
tiem nebija nekāda interese turēt apļenkumus un Volchovas.līniju

-purvainā apgabalā. Atvilkties uz Narvas-Puipusa czcra-Pīiskavas-

Polockas līniju 'tie bija sagatavojušies jau pagājušā gada.oktob-

rī,'un nenoskaidrots palika vienīgi jautājums, vai atvilkties*;
labprātīgi vai nogaidīt krievu 'r,iodionu, nodarot tiem zaudēju-

mus. Neparasti.siltā.ziema, sajauca rēķinus tikpat vāciem.kā krie-

viem un kad gaidītais.uzbrukums beidzot sākās, visS

gluži pēc vācu aprēķiniem. Nntika kautkas tāds, kas vāciem ne-

atgadās pirmo reizi - viņi savus spokus bija pārvērtējuši un -
pretinieku nolikuši pārāk zemu. Iznākumā vāciem bija jāatstāj/

Pēterburgas aplenkšanas un Volchovas pozicijas pārāk strauji.,'* un

tie nepaspēja nodarīt krieviem tik lielus zaudējumus, kādus tie

-paši bija spiesti ciest, atstājot pretiniekam smago artilēriju

un kara materiālus. Tāpat nevar noliegt, ka dažas vācu vienības

it sevišķi par kājnieku vienībām.pārvērstas gaisa flotes apkal-

pes vienības, pozīciju kayā..šķita līdzvērtīgas, kustības

karā neprata orientēties un neparādīja.tādas kaujas spējas, kā-

das no tām gaidīja. Ir bijuši arī konkrēti gadījumi, kur latvie-

šu un igauņu vienībām bija ļoti asā veidā jāietekmē vācu vienī-

bas, lai-tās savu atvilkšanās veidu un tempu pieskaņota latviešu

un igauņu aizstāvēšanās jaudai* It sevišķi N&rvas virzienā pa-

lika neizmantotas Lugas upes līnijas labi izbūvētās

pie Jamburgas*(Kingisepas/ un vācu speķi atkāpās tur tādā steiga,

kāda līdz šim austrumu frontē bija.reti piedzīvota. Kopā ņemot,
,krieviem izdevās negaidīti.ātri atbrīvoties no Pēterburgas ielen-

kuma un vienā triecienā pievirzīties Igaunijas robežai un. Larovas

rupes pozicijām, kā arī ieņemt plašo apgabalu no Sdovas līdz Lu-

gai un līmeņa ezeram. Tāda ir ļieti mi li tar sit uāc.i ja ..patla-
ban.

~
<

Turpretim par visu-pārējo, kas patlaban Latvijā un. it seviš-

ķi .Rīgā tiek runāts, melsts un "pūsts*'-, jāatkārto tas pats; ko

teicām jau pagājušo reizi - 93 % tas nāk no nervus'zaudējušiem

frontes bēgļiem un protams arī no komunistisko aģitatoru puses.

Ka latviešu un vācu vienības esot ielenktas un iznīcinātas,'fron-

_te sabrukusi un valdot pilnīga, panika, ka"2oeo latvieša suņi ar
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pulkvedi Lose priekšgala (domāts Lobe) esot padoti neizbēgamai
iznīcībai - un ceļi, uz Narvu-Ta'llinu un Pleskavu-Rīg'u esot brīvi,-
par to runāja Rīgā tramvajos, slimnīcās *un pat citādi prātīgā
sabiedrībā. pārņēmusi Latvijas galvas pilse-
tu un līdz ar-to arl'lauķu iedzīvotājus'tādā mērā, ka bija pat'

jāšaubās par latviešu' spriešanas spējām un personības mugurkaulu,
īstenība. ,tomr.r eits,. ka ziemeļu fronte bija
atvl.rzYjlfsi'es Balti jas*valLst ju "robe*zu virzienā ļ00*71 īdV'lso_

*

km un*" pat' robežu *(ne ī'arovas*
upi). Vairāk**nekas. Jau" pagāj'ul3ā""'ga^
sanās (kurai Vidzemē jau bija sagatavotas novietnes štābiem, vie-

nībām un slimnīcām) bija notikusi mazliet straujāki un ar/lielā-
kiem zaudējumiem, nekā vācu pašpaļāvība to bija izrēķinājusi. -
Vācu liktenīgā iedomība atkal ir prasījusi savu samaksas artavu,
un šoreiz arī latviešiem ir bijis 'gods" tādā piedalīties ar sa-

vu dēļu'augumiem. .

'' Turpretim iedomāties un_. kādām yai krJLevu

atgriešanās iespējām iY ne'jWdzļW *un^ņožiedzl-
ba. Tie speķi"', kādus krievi ir ziemeļu 'f'rontģ' 'un kā- '_ .
dus viņiem vispāri iespējams šim sektoram atlicināt, nekādi ne-',
var mēroties ar tiem vācu speķiem, kas viņu rīcībā atrodas fron-

tē, Baltkrievijā, Polijā un Auštrumprūsijā. Ar pēdējo palīdzību
visas nokausētās,un pa daļai demoralizētās divīzijas ziemeļos ir-

jau nomainītas (kā to redzējām p.ēc nepārtrauktiem ešaloniem Rīgas-
Valkas un Baugavpils-Pliskavas virzienā) un fronte ir atguvusi,
stabilitāti un drošību. Tik tālu par frontes tiešo stāvokli.;

Vel skaiJrāka un drošāka situači 3a-kļdst,. **jāaplūko 3 am- to -
no plašākas stratēģijas viedokļa:, lai tas maksātu ko maksādams,
vāci nekad nevar ie juķdpt_
krievieml" Izlai*zo t (joprojām, vēl. stipro) krievu floti* BaltlL*jas.
jūrā, vāci zaudētu ne tikai sakarus ar;Somiju un saviem Ziemeļ-'
Skandināvijā esošiem speķiem, bet ari dzelzs rudas pievedumus'
no Zviedrijas, nemaz nerunājot par Igaunijas degakmēņa laustuvēm,

kas piegādā visai neatvietojamo' eļļu zemūdenēm. No otras puses,

pielaižot krievu spēkus līdz Austrumprūsijas robežām, viņi tuvi-

nātu arī krievu lidlaukus Vācijai apmēram par 400 km. Ne vienu,

ne otru varbūtību vāci nevar pielaist, jo nad rastos viņu aizsar-

dzības sistēmā neaizbāžami caurumi. Tāpēc, latvieši un latvietes,

esat jopro j droši un paļāvīgi -no jau mūsu aizsardzības, bet

pasu* vācu y*īļ inter<ēsu dēļ viņiem ji*r_ JBaļt1 jas val-

stis pret krievu uzmākšanos un mazāko pazīmju,_ka_ viņi
domātu vai"būtu spiesti tās atstāt. Ja frontē ir novērojamas

un apātijas pazīmes, ja vācu armijas kaujas jauda
-arī vairs nav tāda, kāda tā bija 1941. g. vasarā, tad sabrukuma

sākumu mēs joprojām nekur nevaram saskatīt, un neaizmirstat, ka

arī krievu, kājnieku" cīņas jauda ir noslīdē jusi ļoti zemu. Ja

vācieši tagad nepārtraukti atkāpjas un izliekas vājāki nekā tie

ir, tad tam ir savi politiskas un ne militāras āabas iemesli.

.Ja vācieši atzītu* par vajadzīgu likt svaru kausos 20 - *3O svai-

gas divīzijas, kādas joprojām ir viņu rīcība tuvākā aizmugurē,-

*viņi ne tikai ka varētu apturēt krievu spiedienu, bet varētu pat
dot tiem.iznīcinošus triecienus. Kāpēc viņi to nedara, tam ir

savi iemesli: viņi grib parādīt Eiropai un

it sevišķi Anglijai, ka tikai no viņu žēlastības atkarīga, vai

laist krievus Eiropā vai nē resp. ja sāktos invāzija rietumos,

tad viņi nespētu krievu uzmākšanos apturēt.
Tāds ir stāvoklis ziemeļu fronte, latvieši un latvietes,

un esat pilnīgi mierīgi un pašpaļāvīgi.
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Ari austrumu frontes dienvida sektora stāvoklis ir līdzīgs.
Tur .krieviem"Ye id zc t i'r*izoa vie's ii.''ur'deA*Kikonoles priekštilta'
nocietinājumu, kas Bņopras.aastruma krasta bija 130 km plats un

35 km dziļš. Līdz ar to irnici.rcšlsLļiis' spārns' ope-
rācijām pret Krimulun frontālais trieciens pāri ?-ezekoru šauru-
mam un Trūdu jūrai-.var sakttae tasaka nākotne. Turpretim
pie "10 ieslēgtajām divīzijām" Kapevas rajonā jāpieiet ar attu-
rību - vai nu tur būs tieši vai desmit"reiz mazāk, par
to neņemamies spriest. Ir

-s, ka vācieši arī. Šeit ir pār-
rēķinājušies iedomājoties ,

ka viņu kara pulku r-lnas jauda vel ir -
tik pat augsta kā 19il< gadā, toaeb gaitu
šinī'."maisam" nav tik liolc lv kricsu to" iz-

tēlo.-.. "

- . .a .
'

,
. . p^.^..;-.^

Tāpat arl_spiedienām Koveļaa-ivovas virzienā ir vairāk po-
litisks neka vācu militārā nespēka cēlonis. Vāclem ir izdevīgi
baidīt ne tikai poļus, rumāņus*, bet arī kalkārn tautas un Ungā-
riju ar draudošo krievu tobin\s," ,;,),I,ls.ai, !rpi no kombinācijām
ar sabiedrotiem. Ka vācieši ir bijuši spiesti atvilkt ari dažas
divīzijas uz austrumiem, 'kassopassra areī Tīto armija, norāda

gan, ka ar iie.l ; -< t , - ; viri nevar lepo-
ties,-tomēr atturot krieva spioūissu visi spējīgi,'
ja politiskie aplēšami tiem nelikta simulēt zināma nespēku.

. Kopa ņemot, stāvoklis fronte ļoproiam rav vācie-

šisem__tik ļ' * , r t t P), , , i
likšana visiem" ir"peŠsdz(Jss/ *ai: A M*' . - stalti agrais an

ilgstošais aukstums 1941</4?. gada ziemā tiem nodarīja katastro-

fiskus zaudējumus. Atlikušās 6 nodaļas līdz aļldonim viņi noteik-

ti varēs izturēt, kaut ari gonorsluzbrukums kinskas virzienā'ar '
operācijām .pie Vitebskas, liekas,; ir sācies/ ko tīri militārā . .
viedokļa raugotj es, ;a ,cs, /i, ; jnpjLmļ
tu noturēt, kaut ars vel i"i op .Odesa pai Boātkrie-.

vijas novadi. Ko vāciom diktē mac'hinā-
cijas, tas ir cits jautājums., Aplūkojot štsvokli'kriovijas fron-

tē, mums šoreiz ar gandarījamu, jāpiemin ari. latvieša vienības,
kas.tur sāk spolēt arvien iovcrojasOku lomu* latviešu Volchovas

brigāde ir visnotaļ attaisnojusi ns te.liktās cerības un "izpa-
līdzējusi ievērojamā merā ceJk iatvtsšu k.";.'*vlra cīņas slavu un i

godu..'Viņas zaudējumi, ņemot vers smagos csiņas apstākļus, ir bi-

juši.visai mēreni un vairāk attiecas, nz ievainotiem nekā uz.kri-

tušiem. Visas viņas vienības, ari oi pulka apmācības bataljoni,
no "maisiem'"' ir izkļuvuši lāsts "',ipat k''<nes -san, Zaudējumus
ar.Uzviju atsver ciņa gūtā atzinu, < u,\L it .u vienībām

ne tikai līdzvērtīgi, .bet ncjjeļkti posi'. 1i" a's )&da -Vam" Irās*'nozī-

me. u.tsi, suvaks nākotne.

Paldies, latvieša "j - - . 3 0 Lvju tau--

taun_ viņas \a i , . < - n

sasniegumus.

Ka nav tik veicies, tā

itnebūt n?v *vj-js i ' ' ,<- <- '.-,,t.Irelatīvilielā-
ki nekā leģionam, bet atziaabas tikpat kā Gan pulkveža
Oša pēcnācējs plkv. Mēijasir pāraielūzis -rārs.i.augstākovadību;

ar negaidīti lielu.pašiaieiatlvi-:apķsrlba un militāro prasmi

(plkv.'Meija.ir latviļas gonoiālsraba akadēmijas absolvents)
un ar samērā vāji apbrapotiumua aaaāsltioa speķiem vienas die-

nas laikā ir iznīcinājis pusotras.krieva tomēr veids,
kā vācieši apietas ar-latvieša-policijas bataljoniem, joprojām
ir apkaunojošs. Bataljouiema kasibija ņemti ''sešunodaļu" tlrī- ,
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- - < 1)', -c. b* jj.s jāpilda frontes dienests pir- '
miivs Imnjf-a.s, kopā pie kam pēdējos 2 mēnešus bez iz-

": - 'Hc.as apgādes, kāda pienākas frontes karavīram. Ja

vienai baiaivviam vien ir bijāsi 120 kritušie, tas norāda uz lat-
vioL",'. P';:.\r: = sta un aizsargu cīņas gribu un maku, bet viņi būtu

sssnj,eg:iši ja būtu apbruņoti kā Īsti frontes ka-

ravīra un nevis ta ka "bandīta ķērāji". . *'

..las iJ: kauna traips un dziļa rūgtuma iemesls latviešu po-

li.-ii.si:.e;:i un aizsargiem* gan viņi nespētu/parādīt, ja būtu. ;
piiuncjia'. aici'uruihi, un ja vācu armija tiem sniegta vajadzīgo
ari.v,J. sij jas atbalstāt Lidy;i pašapziņai tagad neiz-

mērīdams linums pret vācu rīcību un kritušie jelgavnieki un tai-

sāmas! ta.e liecinieki apsūdzībai pret vācu vadības vien-
aiiiiba vi. carisma, kad būs pienācis laiks lielam norēķinam!

,...1 -ia' /l! ! b'!!. Yi uz Latvijas austrurnu.

/ r pleciem fronrWs"*dTenl3"sta grūtības!,**" par
<! ac!jd :)e mazāko atzinību*

-!!.! i-!!'A;..-.^..a-v'^Y, ,^^^^y,li'A J'Jj. savu uz . eži-

ņai; .' - I'-'' .[ari] jūsY'TztWajflča' vīri* sma^cT"
.'-!: JJ^AJ.Fi^^ļaia.s

kļuiai.'i aar '. -

lativam;... pārojās frontēs izceļas ar lielāku aktivitāti Ita-?

. .1 *',aq/ kā arll?aisa frontē un cīņa zemūdenēm.
! pie* Ancio, dienvidos nonfomifsļ "nav

tie/. -i'Vsi gaidītos panākumus, kaut arī pati izcelšanās izdevās

negaidīti viegli. Pamata fronte Oassino kalnājos joprojām turas

ni. vasa vadība nav ļāvusi sevi iebaidīt ar draudiem no aizmugu-
<- \-s agad !r visa, s

, prasa lielus upurus abās

puvis un vel nav sasniegušas savu kulminācijas punktu, IJ.a Ancio

"-. i airēta beigties priekš sabiedrotiem katastrofā-

li, -j.-.i.;. .
*

. *,s va"js 'ūav sagaidāms „4!Bet ka vāca vadība ir biju- .
sa s.uier'-a mest ciņa un likt noasiņot liekām 5 izlases stratēģis-
kam ro ssbiedroto var reģistrēt savos sasniegumos.

"!Ail'!t! '"ij.ņas joprojām turpinās un vāciem vēl tālu nav ;
izdevies ;a3il/"''t"iio likvidēt, bet gan tiem pašiem ir

"'ii ii '.n.itc ;i.ai Amerikāņa de saņt6i op erāo iJas Marsalu skalās no-

rāda, ka cīņas osi varas Klusā' okeānā stadijā,
šeit var saskatīt'itāļu kaujas- flotes* pāriešanas sabiedroto rl.cl-

oā un nogremdešanas tiešās sekas - sabiedrotiem ir

bijis iespējams pārvest savas smagās flotes vienības no Eiropas'
uz A'-sijas ūdeņiem un no kas līdz šim notika '-lēcienos

no salas uz salu!, pāriet nz tiešiem uzbrukumiem japāņu bāzēm,

lec SaT'oMcna nu Dzilberta salu grupu iztīrīšanas un nostiprināša-
nās, sala. sabiedrotie ir ievērojami nodrošinājuši savus

pievedceļus, un paspējuši ierīkot varenas bāzes karaspēkam un ka-,

ra mcisr i.atiem gaidāmo operāciju rajonu tuvumā. Maršala salas, kā

zināms,, jau ir Japānas territorija, kas vina pārvaldīšanā atra-

dās jau Vrilr'āk kā 20 gadus. Pēc viņu ieņemšanas, kārta pienāks
Kaicli.ua as Marjānu salu grupām, līdz ar ko būs galīgi likvidēti

japāņa čranči Assirāīijai un pavērtas iespējas uzbrukt Pilipinu,'
Colebssas un holandiešu salam? kā arī apdraudēt paša Japānu. Ka

cīņas tis.būs smagas un ilgstošas, par to arī sabiedrotiem nav ne

maiāko illilvJisjn Agri vai vēla tar jānotiek arī vislielākā! jūras

k.aaj_a.i, kāda vēsture jebkad ir piedzīvota,- satiekoties japāņu mil-

zu armādai,,par karas apmēriem un jaudu nevienam nav īsta jēga,

ar sabiedroto jūras spēkiem* Japāņi ar nodomu līdz šim no tādas.
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"kaujas ii.izvairījušies; gaidot priekš sevis izdevīgākus stratē-

ģiskus apstākļus. ' ;
_

_ :.r__< - ..' .
joprojām turpinās Vācijas pilsētu un rūpniecī-

bas centru- bombardēšana, sasniedzot vienmēr lietākas apmērus. Uz

Berlīni vien nomesto sprāgstvielu kopsvars, kopš pagājušā gada
novembra, sasniedz jau 21,000 tonas. bet ari Frankfurte. Vilhelms-

havena... Bra.unšveiga u,c, pilsctas ir saņēmušas tādu bumbu lietu,
ar ko pietiktu, lai pilnīgi noslaucītu visas Latvijas pilsētas.
Arī Ziemoļfranoijas piekraste tiek bombardēta sistemātiski un ar

augošu jauda, kas varētu norādīt uz.invāzijas tiešiem priekšdar-
b1 em-, Tomē r, vai varetu sākt ies, _jopr oj ām ņjw

j o_ mazhlm'ļpmu
kā militāra- gat^wlba, Teoretiski mi 1itāriem pri ekšdar-bie'm jābūt

jau veiktiem,.

frqnio_ stāvoklis Joprojām nav grozījies. Sabiedro-

tie lepojas. ka. picaeram.- janvāra.mēnesis zaudētās tonažas ziņā
esot bijis visizdevīgākais vasa kurpretim vācu zem-

ūdenes esot izdevies nogremdēt vairāk Kā tagad no-

ne tikai peilēšanai no gaisa.ir noteicošs iespaids
uz to,.ka sabiedrotiem ir izdevies vācu zemūdeņu briesmas:ierobe-

žot; bet. arī. tasi ka. sabiedrotiem ir. arī droša un ātra informā-

cija par to, kad vāca zemēdoņn floriles atstāj atbalsta punktus

Francijas piekrastei ka vācies ir-uzdevies ievērojami pastipri-
nāt -sava zemūdeņu zonitariiloriia un ka tie būve nesalīdzināmi

lielākas tonažas laivas, tam, acīmredzot, vēl nav bijušas vēla-

mās sekas,-
"

<

- . x a

Latvijas iekšpolītiskais stāvoklis nekādā izpratnē nav gro-

zījiesuz labo pusi un netiek pat arī vairs nekas runāts un zī-

lēts par jaunām «valdībām» un «patstāvībām».

iekšpolitiskais stāvoklis nekādā izpratnē nav gro-

zījies uz labo pusi un netiek p< arī nekas runāts un zī-

lēts par jaunām 'un -patstāvlbām'',

ņaiati plaša v rLj.<- m-a ļc, Jļluoijāa_un
nejps_i*"ā '

.

- -īf'^.ģa^A"
bas*'Latvija's ie]cap^)3.lti/akā] _s;uāyok_lfeaa\jay.jdomājams.-Jaari

*iecel.tukādu vni'VairAus no viņiem,
tam uz vispārējo stāvokli nav ne mazākā iespaida un par to nemaz

nav vērts runāt.

Latvijas iekšējās azīvos <smrgu.ua-centrspēdējo nedēļu laikā

ir bijusi un ir t. s. "mobilizācija- un viss, kas ar to stāv

karā,'Pēc tam.,kad esam 'a un iespēja-

mības, ka ironias a't;;avakiiaplasījušitik plaši, cik to at-

ļauj mūsu slejas, apskatīsim Latvijas ii'lo:iītls.o stāvokli. xā

i--f-;dal'-iē'a .-'-mromoejlizāCūTU aso būtības s

- 'jau pašā'sākumā curmsjāatzīmē, ka tl s

-mazākām šaubām ir nzspdrtrpaejamka,_unla
kaitīa" ad; -d.

turpmāko likteni, aplūkosim to, cik vien icspajams, vispārīgi

uh rūpīgie

''rējahbrjse ir visumā līdzīga aai/ kāda bija pa.gaiusagada

novembrī, izsladinc amo 10 gadm gājuma mobilizāciju - toreiz

uz Ģenerālkomisāra pusmāsas vasrul-s pamata gea. sankaram so-.

reiz - pamatojoties,uz. atbaidi p īo, -*-ct&.

ithobūt nav tāds, k- tagad ne-

kas cits
ieročiem! Latvieša tau-

Ļci J -L-L —tt'-" '— "
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gadus, ja tikai pašai Ļautu savas vienības uzstādīt un apgādāt; .
un tiktu dota drošība, ka latviešu vienības arī patiesi izlietos

Latvijas aizsargāšanai, lieko vairāk latviešu tauta no vācu oku-

pācijas varas nav prasījusi, un tās arī ir tikai paalmiājrās tiesī-

bas, kas katrai tautai pienākas, ja to vjĻsjoar i_, taut u *Uz-

sFātīt, - cīnīties par savu drošību un vā-

ci*"vi'su laiku gan ir gribējusi izlietot latviešu cīņas spoku,
bet rūpīgi un neatlaidīgi ir izvairījušies no minēto tiesību at-

zīšanas, ir radījis latviešu tauta dibinātas aizdomas, ka vācu

uzvaras gadījumā, latviešiem bßs vol mazākas tiesības nekā zem

cara valdības, par patstāvību un neatkarību nemaz nesapņojot,
Tādā noskaņā arī radās minētais memorands, kuru pie labākās gri-
bas nevar iztulkot kā kādu uītimatīvu prasību, bet vienkārši kā

pieprasījumu fiksēt uz papīra to, ko mutes vārdiem vācieši vien-

mēr ir,solījuši - ja viņiem radās vajadzība pec latviešu cīnītā-

jiem. Šis papīrs nu tagad ir atnācis un uz tā pamatojoties (kaut

ģenerāldirektoru vairākums to bija atzinis par neapmierinošu),

,gen. Dankers nāca ar zināmo paskaidrojumu un turpmāko 9 gada gā-
jumu iesaukšanu. Kas šajā Ķenerālkomisāra atbildē ir teikts?

Kā zināms, galvenā prasība memorandā bija tā, lai vācieši dekla-

rē, ka Latvija nav Padomju Savienības sastāvdaļa, Uz to atbilde

skan: *'Es es.iu pilnvarots Jums paziņot, ka līdz ar Latvijas ge-

nerālapgabala ieņemšanu no vācu. karaspēka; Latvija vairs nav ;

uzskatama kā Padomju Savienības sastāvdaļa" (pasvītrojums mūsu,

red.) jeb vācu valodā: "loh bin ermAchtigt ihnen mitzuteilen, .*

dass durch die Besetzung des Generaībezirks Lettland durch die

deutsche B'ehrmacht, Lettland nicht mehr als Bestandteil der Sow-

jetunion anzusehen ist"B Beiz saka '''y^]^s_nf^v", tas nozīmē, ka

pirms tam bija Ķan, resp, ''Latvijas generālapgabals" ir Padomju

Savienībai atkarota territorijaļ Bet latvieši gribēja, lai vācie-

ši atzīst, ka'ļatvija tiesiski Padomju Savienības sastāvdaļa ne-

kad nav bijusi un no vaciem ir kā viņi to paši mēdz

uzsvērt* Saprotams, ja tāds ir Vācijas*formālais viedoklis, tad

viņiem ir "tiesība* ar masu tautas manta un pasākumiem apieties
kā ar-kara laup 1 jumu*B bet nekādi ne mobilizēt. To viņi varētu,

ja daudz, tikai tad, ja Latvija" but'u Vācijas "sastāvdaļa. Un šeit

arī suns ir aprāts - to uzsķata_ par nokārtotu lie-

tu, bet vēl deklarēt atklāti_. Ja gen. Dankers

uzņēmies latviešu utpp. priek sā atbjJLdību, Latvi-

jas *Yel^i,usfmu izsludināto mobiļizāci ju a conj^_atzīt,
tad viņam jpar esu .tp,utai arī būs norēķins Nes gri-

lēš, bet tas tomēr viņa no atbildības neatbrīvo.-

Otrs jautājums, par karu latviešu tauta vēlējās skaidrību,

bija tas- vai latviešu formācijas tiks patiesi izlietotas Lat-

vijas un tās tuvāko frontes iecirkņu aizsargāšanas vajadzībām,

vai ari kur citur. Uz to atbilde ir vēl nepārprotamāka: "cik tā-

la iesauktie gada gājumi būta derīgi, tie izmantojami tieši vai

netieši Latviešu. Leģiona sastāvā savas latviešu dzimtenes aizsar-

dzībai "pret Padomju Savienības vai"tās sabiedroto uzbrukumiem",

(pasvītrojumi mūsu, red.), jeb vācu valodā:- die einberu-

fenen Jahrgānge taaglioh sind, sollen sie als Angechorige der

lettischen Legion mittelbar odcr ummittelbar zum Schutze ihrer

lettischen Heimat gegen Angriffe der Sowjet-aziion oder ihrer Ver-

bundeten eingesetzt werden.'^

1ā skaidrs jiort-I.dTjums esi pret_ Padom-

Savien ība's" sr?biearatl enß;_ nozī^J?sß^^Y^^^^i iman-

tot "arf r'aa Vret Tito, J' vai ūitor:.
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Par pārsjiem_punktiem nav nozīmes runai;'- policija jau esot
nodota-latviešu, rīcība, izpalika pārskaitišntmt uz Leģionu tikšot

"atbalstīta', Latvijas.iedzīvotāju apgāde --pēc'' (im Rah-

men dos MOglicken) uzlabota a. t. t,

KO DARĪT UN KĀ RĪKOTIES VĀCU OKUPĀCIJAS VARAS IZRAI-

SĪTĀ MOBILIZĀCIJAS JAUTĀJUMĀ

Tnīī^J^in-LI Bltlžinf, PlESAmūnar SAVU'Snwu GARUS UI-:

UN

.JU - K() UU ļ(Ā__RIKOTIES VĀCU OieJUAr)!JAU VARAS IZRAJ-

SITĀ MOBILIZĀCIJAS JAUTĀJUMĀ.

Vēlreiz uzskaitīsim visus laktus un apstākļus, kas runa par,

kas prot. a '1 - -
' .*

PAR: lenaidnieks ir.pie robežām un.viņa otrreizēja atgriešanas
nozīm-fta latviešu tautai nepārprotamu iznīcību. Latviešiem

jāizmanto, varbūt pēdējā,' iespēja tikt pie ieročiem un jā-

rada kadri gadījumam, ja vācu armija vairs nespētu vai ne-

gribētu Latviju aizsargāt. Tik un tā būs reiz jāiet, labā-

ki jau laikus, lai- iemanītos ar ieročiem apieties..lešanas
gadījumā vācu vadība mūsu nopelnus pratīs atzīt.

UpVrp* Atdodot vācu vadības rīcībā latviešu tautas vērtīgo vīru

spēku, latvieši izlaiž.no savas izrīcības pēdējo politisko

faktora, kas viņiem vēl ir atlicies un bez kura mēs neko

neesam spējīgi iesākt, pat ja rastos vislabvēlīgākie ārē-

jie apstākļi. Nav nekādu garantiju,'ka mēs pie smagākiem
ieročiem vispār tiksim, jo paredzētās jaunās vienības ir

policijas-robezs;rgn-zm' vienības, bez artilērijas

un speciālām daļām.'Bet kā ir bijušas apbruņotas masu po-

licijas vienības, kuras tomēr ir tikušas izmantotas pirmās

līnijās/ to mēs zinām. Apbruņojums ar Rietumeiropas vaīstju

ieročiem atstātu mūs vācu atvilkšanās gadījumā bez munīci-

jas,-un mēs būtu tik pat neapbruņoti kā tagad* Uta vācu va-

dībai būtu nodoms mums.par mūsu ciņu un upuriem atlīdzināt

tā, kā mēs to saprotam un vēlamies, nav ne mazāko norādīju-

mu. Taisni otrādi - iekļaušanas paņēmieni pēdēja laikā tiek

pielietoti ar vel lielāku steigu un uzsvaru.

Un ja nu vēl ņemam arī vērā, ka: 1) Vāca militāri-stratogis-
kie aplēšami nekad nepieļauj Baltijas valstju atstāšanu krieviem,

pat ja mēs to gribētu] 2) krievijas iekšpolitiskais, un it seviš-

ķi apgādes stāvoklis, pavisam noteikti ir tāds, ka jau tuvākos

mēnešos ir paredzami smagi satricinājumi; 3) varbūtējā invāzija

var izrausit notinumus, kas spētu ietekmēt Latvijas likteni tie-

šāki un spēcīgāki nekā to patlaban var iztēlot; 4) spiediens pret

somiem tāpat var radīt pavisam citādu situāciju un izredzes Bal-

tijas telpā; 5) Igaunijā labi domātā un. uzsāktā mobilizācija no

vācu vadības ir apturēta tamdēļ, ka igauņi bij uzsākuši atjaunot

savu armiju, pēc kam igauņi pastiprinātā kārtā bija devušies uz

savam Somija formējamām vienībām un pāri Latvijas robežai, bet

pati mobilizācija apsīkusi; 6) Latvijā iepludinātie 130.000 Krie-

vijas bēgļi lauku sētās un pilsētās kļūst vēl bīstamāki, kad mā-

jās nepaliek latviešu vīrieši,-

tad, apsverot visu ar latviešu prātu un atbildības izpratni, un

atbrīvojoties no tās māņu pslchozes, ko radījusi vācu propaganda

un noziedzīgi-neatbildīgi latvieši, kas atmukuši no frontes vai

aizmugurē skaitās "vadoši",- mūsu atbilde vienīga:
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a&^.a''-.ķ-'i-i^. H aaii*s ne-

ap''.* aram s_ļ
_

_kp_neya j age, patč),i sī .1. iejīklau J E*eF p §*c*

i§aka.l^ alk.
,

s tāv

līgi izsmelkj."
*

"'
*

'

Mēs uzņemamies pilna atbildība- latviešu., tautas an viņas nā-

kotnes priekšā., lai šādu. nostāju aizstāvētu pret ./vācu līdzskrē-

jējiem un citiem dom.āt nespējīgieaņ an no setvas puses darīsim vi-

su, .lai .ļaunumu.*. : 1 - ;.-a * ; ...
-

Mēs nevīstamies no ' pārmetuma, ka piekopjam machi-

nācijas- un :aostājamies pret tām latviešu.'-vienībāml, kās jau at-

rodas' fron'uē. mēs uzskatām- par savņ. spriest un rī-

koties latvieša tautas uzdevumā un intereses., kad viņas vācu.

ieceltie oficiā'Lie pārstāvji neprot vai negrib izprast latvieša,
tautas* likteņa ' j. i i; i

'*

nebntu cīnījušies. ...

a < ī c r" j _ - , ka <
.

- itm īf)-"

; i < Tu ' k'" jj * r
' kr s* ** j s

j< k
, '

.

k'Lk 1 . t , a n

'J'." ' '
- k

Sums.;.ir noteikta ka -vāca vadību, it' s :

nas_Jmrt;^cn^_i čyčykLS t^ajns^__srnā
laaavveŠva-nāci at Inī šana _iiek&i f r-ņi tes spblkuf;stļp-

kaēs esaat laikin īasakā ; a;iav ļjoe-
,

j. t.al t

'

' siovie-

'
,

- ' k
'

" cu )_t J
,

r-a--

c k. ci <; , /' a: - j "' a -/ .':a -

Yra";*'-pa3r'-''' kca mēs* eriamfl
* * *'""*""

*
" '

"'
*

Tāds . a.r /ausu viedoklis, lai -labie gari stāv 'aa.tviešu tautai

k k- -' i- . 'a .' k ~k"x'
" 'k '.* kē

Pārēiie iekšpolītiskie notikumi Latvijā, samērā ar mobilizā-

cijas pasākumu, sevišķu vērību nepelna, kāpēc šoreiz atzīmēsim

tos tikai īsumā.

Pārējie, laašpoj.ītļsk samērā ar mobilizā-

cijas pasākumu, .sevišķu vērību' nepelna, kāpēc šoreiz, arczīniesim

tos tikai īsumā,. J ; i -k" /.
'

.' '

ka šp ā*rv^a.ļd.es___un kompetēa.ou pap laš ināš a-

nas jcj.ujaījama nekādu pārmainu auaza un nav.*'arī-nekas gctidāms,,

. Erie ?'::..';!as joprog-ām nāk _klāt' un viņu. uzvešanās. kopā '
ar gīīst"e]ni'rerrieja.vieī-ājlem koimlnistiern r;..da.šavieta "kļūsti jau tik

neciešama, ka .pacietlba'š* mjērs..'^drlzvar kļūt- pilns. Viņi* atklāti

gaida "savē jo un nerngiz nekautrējas teikt sa\al.em.patvēruma,.de-
- 'iak;viešiem; ko tie ar viņiem iesākšot satrkanā ar-

mija viņus būšot -''kitbrīvojusi'k Vācu. oku.pācj..jas iestā,de-s par to
'

neliekas ne- bet turpina ..savu lutināšanEus politiku jnp.ro-
_

jām. Tā apgabala komisārs Valmierā Hanseus (neap.šajakāmi.i.zem sava

"labā gara,"' ba.ltvāeieša Bernevica. 'iespaida) bija pat sadomājis -
iecelt katrā pagastā- pa krievu. vaJ...desloceklim, lai tos pasargā-

tu no la't'-aiosuofvarmaclbām"
,

Dižais "latviētiska. Vainas 'apriņķa-
vecākais (}aj.aati's '(tas pats, kurš' savu līdēja padevību apgabala
komasāaa.m redz bija apliecinājis ar veselāDi. septrņām krējuma

tortēm az reizi) priekšlikumam tūliņ baja pakalpīgi piekritis
un vienīgi uz pārējo klātesošo ka tādā gadījumā mo-

bilizācijas :aoslēpumi an nodevu, lietas :ūekavejotaes' nāktu, zinā-

mas Maskavā, jo katrā nagastā būta pa krievu lieta pa-

gaidām ir. tikuša atlikta.
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Bēdlgi-slavenie "līdumnieci" nu beidzot ir ieguvuši iaunu
celmu ravēju. Zemgales-' ledaktoia Smidta (ar čt?) personā! Beiz
3aa minējam par viņa amata trali Vesela Valmiera (ko"valmierieši,
neizprotot "iraia verribu, jevē par "tautisko kropli-), kas
arracts jamai mecoui lisr ar pusstopu un "blitku" palī-
dzību, Jia praviešiem savā zeme neveicas, nar'ro
lleclnaties un bija pat Izteicis izbrīnu, kapec tas mielasta gal-
da gaLs, kur vieš sēžot, parisiet ātri tukšs. Viņa koltega Jel-

gava turpretim ir vīrs ar pavisam cita stāžu. Sarkana laikā tas.

kļava pazīsrams ar to, ka savas kazas uzsaka un nobeidza ar

ternacionalan Tagad, turpretim, viņš savu jaunniedzimušo dēlu
Jelgavas uzjmtsaiaasta nodaļa ir ierakstījis ka "vācieti". Ja vi-

ņam izdotos grūtos kara gadus pārciest, nebūtu jābrīnās, ka viņš
lūkotu kļūt vismaz par "dievturi". Daevturu krastu, kā zināms,
viņa biedrības viri jau ir piesavinājušies. Mēs nešaubāmies, ka

"līdumnieku" lieta Jelgavas latviešos tagad ies uz augšu? kā ter-

mometra dzīvsudrabs karstā trumulī, Heil^"Jaunā Eiropa"?

Latvieša tautas centiena tālākais iztirzājums šoreiz technis-

ku apstākļu dēļ izpaliek.

x a

Pēdējās ziņas.Pēdējas ziņas. Par Baltijas valstju padomi. Zviedrijā nāk zi-

nāms, ka tas priekšsēdis ir zviedra vēstures profesors Nērmans,
Latvijas pārsravis pasit F.iaßalodis, bet no Igaunijas Reijs un

no lietuviešiem ari kāds profesors. Padome ir'publicējusi vai-

rākus rakstus, kuros apgairno sa;u tautu centienus un stāvokli.

Savu darbību ii atjaunojušas zvoiira-latviešn un citas tuvināša-

nās biedrības, kā ari akadēmiskie pulciņi. Latvijas un pārējo
Baltijas valstju sutai ir atguvuši"gandrīz pilnos apmēros piln-
varoto ministra tiesības mi stāvokli un tiek atkal aicināti uz

oficiālām pieņemšanām; kāpēc viņi arī minētā padome tiešu dalību

neņem, Zviedrijas piese visumā ar Baltijas valstīm labvēlīga un

-apgaismo apstākļus pie mums objektīvie izņemot dažas laikrakstus,
kas nokļuvuša Krievijas (rosāt,krieva raudas) iespaidā. Pie tū-

ta tā, ka krievi Zviedrijā savuapropagandu bazē az "reālām vērtī-

bām" un izmanto zviedru materiālistiskās tieksmes* Minētais laik-

rakstSy kas īstenība ir lielrūpnieka laikraksts, atradis par va-

jadzīga pasmērēt krieviem medu uz lupām, gaidot krievu solītos

milzu pasūtījumus Krievijas "jaunusblīvei''pēc kara. Arī plaši

izplatītais laikraksts '-BageusNvhiter-'?kas ietur savā ziņā mū-

su bijušo "Jaunāko Ziņu" virzienu, ar dažiem piedēkļiem tādā pa-

šā garā kā tas bija "Jaunāko Ziņu" redakcijā; krievu iečukstēju-
miem nav gluži nepieietamS; kāpēc izvilkumi no tā ir attiecīgi

jānovērtē*

Arī Ameriķaa Savienotās_Yalstīs ir nodibinājusies Baltijas

valstju padomei kurā"?ņemot v,_yā*to\ka lietuviešu kolonija tur

ir turpat 1 miljona liela.,priekšsēdis un'sekretārs - abi ir

lietuvieši - pulkvedis Briņiuss (bijušais kapa atašejs Londona)

un profesors Pakstas, latviešus tur pārstāv lielncrs. Ara ši

organizācija publicē raksras par Baltijas valstīm amerikāņu

sabiedriskās domas noskaidrošanai.
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Dundagas lieta radies zināms sastingums. Ja izlikšanas apmē-
ri tālu nesasniedz agrāk paredzētos, tad tomēr tie novadi, kuri

ir iztīrīti, pamazām no apmācības karaspēka tiek ieņemti, lauki

no tankiem uzarti un ēkas nopostītas. Izvāktie tomēr joprojām uz-

turas pie radiem un pazīstamiem viņpus demarkācijas līnijas un

no pārvietošanas uz citiem apgabaliem konsekventi atsakās. Pār-

cēlušies ir tikai ap 30, pa lielākai daļai sīk-un jaunsaimnieki.
Ārkārtīgu sašutumu ir sacēlis fakts, ka dažās vietās vācieši

ierīko kolchozus, *jeb kā viņi saka "valsts saimniecības", ka piem.
ives muīzā un citur. Inventārs, krievu darba spēks? lopi, zirgi
un pat agronomi nāk līdz no Ukrainas vai Pleskavas un tiek bur-

tiski radītas valstis valstī*-Vācieši aizbildinās ar to, ka kol-

chozus ierīkojot "šaušanas apmācību* dēļ, Latviešu zemniekam,
lūkj nevarot; pavēlot pārtraukt darbu, kad "šaušana'-' sākoties,

"kurpretim kolch-ozcs tas iet "pēc komandas', Zeme "pēc iespējas"
esot jāapstrādā.-

Hobilizācija nemaz nav vēl īsti sākusies, bet jau tā ir pa-

nākusi to, ka latviešu tautas vienība tiek bīstami dragāta. No

vienas puses to veicina pilnīgs vienvadības un organizācijas

trakums, kuram pateicoties, katra apriņķa komiteja rīkojas sa-

vādāki
,

no otras puses tas, ka atbrīvo parasti zemes īpašniekus
un turīgos, bet noņem gājējus un kalpotājus. Komunistu aģitāci-
jai šeit ir ārkārtīgi izdevīgs darba lauks un viņu darbības aug-

ļi jau ir redzami. Dažās vietas jau ir bijuši traci un saskrie-

šanās, sarūgtinātie noņemtie atkal ar varu tiek iedzīti šķiru
cīņas ideoloģijā; no kuras to -s*ie pārbaudījumu <?adi jau bija

lielā.apmērā atpestījuši. Vai nu taisa vispārē,^u.^_latviešu _mobi-
lizāciju, bez izņēmumiem un protekcijām,- tad latvieši ies, cī-

nīsies un liks'savus"spēkus 100 svara kausos, vai arī. netaisa

nemaz. Var iedomāties, kādas cīņas starp vīrišķību, goda prātu
!an pienākuma apziņu no vienas- un jēgas izpratni, meklēšanu pēc

mēlfķa skaidrības un veselīgo nacionālo izjūtu no otras puses,

tagad jāizcīna desmitiem tūkstošiem latviešu vīriem. Tikai tā-

pēc, ka viņu "valdība" tos ir atstājusi savam liktenim.

Latvieši,- Mēs zinām, ka jūs tzsķirsatles par

Latvi^as^naKotnl.

SVĒTI LATVIJU
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