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PRIEKŠVĀRDI

Šis sējums ir veltfts okupētajai Latvijai. Redaktoram ir jāatvainojas, ka

piedzīvotās autosadursmes seku dēļ sējums ir aizkavējies. Jūlija Kadeļa pēkšņā

nāve neļāva vairs saņemt viņa solfto manuskriptu („Cenzūra okupētajā Lat-

vijā"), nedz ari"sagādāt tā vietā citu rakstu.

Sējumu ievada ķīmijas doktora Artura Gravas raksts par ciņu „ar citiem

ieročiem". Archīva redaktors publicē divus rakstus: par okupētās Latvijas

administrātivo iedalījumu un par spēku samēru Baltijas jūrji. So rakstu atdzF-

vina Baltijas piekrastes pilsētu attēli.

Archīva pastāvīgais līdzstrādnieks, Kārļa Zariņa fonda valdes loceklis

Eduards Silkalns raksta par latviešu valodas problēmām trimdā un okupētajā

Latvijā. Jānis Ritenis, MA (politiskajās zinātnēs), un Miķelis Strīķis, LLB, no-

skaidro mums visiem svarīgo jautājumu par Baltijas valstu pašreizējo starp-

tautisko stāvokli, sevišķi iztirzājot okupācijas režīma dc facto un dc jure

atzīšanas problēmu.

Kārļa Zariņa fonda sekretāri: Arvīds Plukšs un architekts Kārlis Sātiņš

apcer strādnieku apspiešanas aparātu okupētajā Latvijā, publicējot tagadējās

Latvijas kartes, kurlās atzīmēti strādnieku apspiešanas institūti.

Aldis Putniņš, MA (psīcholoģTjā), pārstrādājis un papildinājis savu

Archīva XX sējumā publicēto rakstu par Sidnejas latviešu bibliotēkas pulciņu,
kas darbojās starp abiem pasaules kaņem. Tā kā personas, glabāšanā ir

ŠT pulciņa pēdējie dokumenti, nolēmušas tos nosūtrt uz okupēto Latviju, ari"

šis raksts iederas okupētajai Latvijai veltītajā sējumā. Rakstam pievienotajā

protokola faksimilā lietotās frāzes daudziem lasītājiem būs pazīstamas no

padomju okupācijas laikā obligātā marksisma un ļeņinisma kursa un boļ-
ševiku partijas vēstures, t.s., „īsā kursa".

Paldies dzejniecei Mirdzai Cuibei un māksliniekam Leo Svīķeram, kas

gādājuši par tradicionālo sējuma ievadu dzejā un attēlā. Krāsu attēls ir nelaiķa
mākslinieka Egila Kalmes darbs.

Redaktors



Mirdza Čuibe

SVĒTAS ZEMES

Uz mūžiem daudzināt par Svēto zemi

ZvērRomu viens un cits Jeruzalemi.

Dievs taisnīgais, kas tautugultnes lemi,

Šķir krāces, straumi neatņēmi!

Nes posta lāpu bezdelīga:

Bez liesmas izgruzd latvju Rīga.

Trin truma zobus pūķa rīkle kāra.

Dreb vētrā vāra mūsu Aniāra.

Bet ko tam padarīt var mūdžu, milžu vara,

Kas droši piesējies pie sava saulesstara!
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AR CITIEM lEROČIEM

Arturs Grava

Kad apklusa Otrā pasaules lielgabali, rietumos nonākušie latvieši

nesamierinājās ar Latvijas okupāciju, bet apņēmās cīņu turpināt - kā toreiz

mēdza teikt, citā vietā ar citiem ieročiem. Pazīstamo teicienu, ka zaudēta kauja

vēl nenozīmē zaudētu nomainīja kāds cits — zaudēts karj> vēl nenozīmē

zaudētu cīņu.

Nemēģinot kavēties pie atsevišķiem veikumiem, ir vērts palūkoties uz šo

cīņu no 40 gadu perspektīvas, par jaunu izvērtēt savas pozicijas un pievērst ska-

tus savām iespējām nākotnē. Cīņa par Latvijas atbrīvošanu nav tikai mūsu katra

personiskais solījums; to mēs esam ierakstījuši arī gandrīz katras trimdas organi-

zācijas mērķos. Vai staigāsim savus pašu izvēlētos ceļus, vai arī sekosim savām

centrālajām organizācijām, visa mūsu polītiskā darbošanās arī nākotnē būs vir-

zīta uz vienu mērķi — Latvijas brīvību.

Lieki atgādināt, ka mērķi neesam vēl sasnieguši. Jau, cīņu uzsākot, zinā-

jām, ka mūsu pretinieks ir stiprs, to zinājām jau tad, kad vēl rakstījām organizā-

ciju statūtus. Bet, ka mūsu potenciālajiem draugiem un iespējamiem sabiedrota-

jiem būs citas ceļazvaigznes, ir tikai laika tecējumā negribēti atzīts vērojums. Jo

visas mūsu stratēģijas galvenais nolūks ir bijis vienā vai otrā veidāpanākt, lai citi

iestātos par Latvijas brīvību.

Neliegsim, ka esam guvuši arī zināmus panākumus, kaut gan ne mūsu vis-

vairāk iecerētajā virzienā. Laba daļa mūsu cīņas ir bijusi defensīva, lai paturētu

to, kas no neatkarīgās valsts mums vēl ir palicis. Sī cīņa ir bijusi pat ļoti sekmīga,

bet Latvijas brīvībai ar to tomēr tuvāk neesam kļuvuši. Tāpat daudz pūļu ir

veltīts, aizstāvoties pret naidīgu aprindu uzbrukumiem; arī šai ziņā mēs savas

pozicijas esam noturējuši. No jauna nākušas klāt arī krievināšanas un krievu

kolonizācijas problēmas Latvijā. Arī pret tām mūsu nostāja ir defensīva.

Kaut maz atzīti, vislielākie panākumi mums tomēr ir bijuši pasaules
informēšanā par mūsu dzimtenes okupantu īsto dabu. Tur, protams, mēs ne-

esam bijuši vienīgie, bet mūsu loma pasaules brīdināšanā ir izcila un nozīmīga.

Vēl brīvā pasaules daļa ir pamodusies un nostājusies pret padomju imperiālo

varu. Kā vairāk vai mazāk tiešas sekas šai konfrontācijai un līdz ar to arī mūsu

darbībai ir padomju režīma mīkstināšanās individuālo represiju plāksnē.



8

V

Sie panākumi, kaut nenoliedzami vērtīgi paši par sevi, nav mūs tuvinā-

juši iecerētajam un deklarētajam mērķim — Latvijas atbrīvošanai. Mūsu brīdi-

nājumi ir ņemti vērā, bet tikai pašaizsardzības nolūkos. Iznākums ir tāds, ka

mūsu darbība ir gan sargājusi rietumu valstis no līdzīga likteņa, bet rietumi Lat-

vijai nav devuši neko vairāk kā tikai pagarinājumu tās likumīgo tiesību respektē-
šanai.

Vai pagājušajos 40 gados esam darījuši visu iespējamo savas tēvzemes

atbrīvošanai, ir debatējams jautājums. No vienas puses var teikt, ka vienmēr

varējām darīt kaut ko vairāk, un no otras, ka arī daudz lielāka piepūle nebūtu

mums ļāvusi tikt tuvāk savam mērķim nekā esam tagad. Nav vērts meklēt pa-

gātnes kļūdas. Par to nozīmīgāka ir pašreizējās situācijas izvērtēšana, lai savus

spēkus izmantotu lietderīgāk un saskatītu vēl neizmantotas iespējas. Ja līdz-

šinējā darbība nedod mums paļāvību uz redzamiem panākumiem nākamajos
10 vai pat 40 gados, tad cīņas imperātīvs ir labāku un efektīvāku ceļu mek-

lēšana.

Mūsu skaitlisko nodilumu lielākais politiskais svars un labākā

orientēšanās demokrātiskajā pasaulē. No otras puses, demokrātiskās pasaules

pazīšana liedz mums cerēt uz jebkuras sabiedrības palīdzību, kamēr vien šādā

palīdzībā arī pati sabiedrība nesaskatīs sev kādu vēlamu un nozīmīgu ieguvumu.

Bez tam, aiztecējušie gadi arvien vairāk izslēdz agrāko robežu atjaunošanu ar

diplomātiskajām iespējām. Mainījies ir arī pasaules militāro spēku samērs un it

sevišķi to ieroču iedarbība. Ja pirmajos trimdas gados mēs būtu apsveikuši jeb-

kādu ASV militāru akciju pret Padomju savienību, tad tagad šādas akcijas sekas

ir mūsu zemei pilnīgi nepieņemamas. Pāri paliek tikai lēnie ceļi: padomju varas

drupināšana no ārpuses un no iekšpuses.

Par tādu cīņu, kur mēs arī paši stāvētu savam ienaidniekam pretī, mēs

domājām tikai pašos pirmajos trimdas gados. Pēc tam mēs kļuvām par prasītā-

jiem un mudinātājiem citiem darīt kaut ko, kas ir pāri mūsu spēkiem. Jebkurš

ieguvums tautai likās iespējams tikai ar rietumu polītiķu un Maskavas starpnie-

cību. Mūsu cīņas uzdevumi iegrima mazāk noteiktās formās - Latvijas likteņa

atgādināšanā, kaitēšanā komūnismam un grūti definējamā neatkarības atjauno-

šanas prasībā. Ar to mēs centāmies panākt lielāku spēku iesaistīšanu spiedienā
uz padomju valsti no ārpuses. Tikai pēdējā laikā mēs esam atraduši iespējas,

pie tam pašu spēkiem, radīt spiedienu arī no iekšpuses.
Ja pavērosim paši savu darbību pēdējos 10 gados, tad redzēsim arī kādu

citu pārmaiņu: cīņas vietā ir stājies darbs. Darbs Latvijas nākotnei, kā paši to

saucam — informācija, publikācijas, rezolūcijas, demonstrācijas, jaunās maiņas



9

sagatavošana, kulturālā darbība, dzīvā spēka uzturēšana - ir darbības veidi, kas

ir kļuvuši par mūsu nacionālās dzīves kodolu un cerību avotu. Lai gan mūsu

aktīvitāte ir drāmatizēta un kāpināta, labāk financēta un rūpīgāk sagatavota, no

cīņas viedokļa tā nesniedzas tālāk par jau pieminēto brīdināšanu un palīgā sauk-

šanu. Ja arī mūsu informācijas darba nolūks ir ietekmēt pasaules notikumu vei-

dotāju priekšstatus par Latvijas likteni, tikai reti un ierobežotā mērā ir izdevies

to sasaistīt ar informēto pašu nacionālajām interesēm.

Varētu jautāt, vai nav vienalga, ar kādu vārdu apzīmējam savu darbību, ja

vien darām Latvijas labā visu, kas mūsu spēkiem iespējams. Pirmajos trimdas

gados, soloties cīņu turpināt ar citiem ieročiem, mums pat nebija priekšstatu

par šīs cīņas formu vai iedarbības veidu. Pie tam mūsu toreizējās un tagadējās
rīcības veids būtībā ir ļoti līdzīgs. Ja apzīmējums nav nejaušība, bet ir apzināts

un izvēlēts rīcības raksturojums, tad atšķirība ir tā, ka cīņa ir pretestības pārva-

rēšana, tā ir pārmaiņu radīšana, kamēr darbs labākā gadījumā ir pamatu likšana

vēlamām pārmaiņām nākotnē. Vai varētu būt, ka par darbu tagad runājam

tāpēc, ka radikālas pārmaiņas tuvākā nākotnē mēs vairs negaidām?
Darbam Latvijas nākotnei nav nekādas vainas. Tas ir vērtīgs, vajadzīgs un

nereti arī mērķtiecīgs. Tikai nemaldināsim sevi ar domām, ka ar darbu vien pie-
tiks un cīņu par Latvijas brīvību paveiks kāds cits. Pat tad, ja vergu impērija
bruks revolūcijas vai evolūcijas ceļā, Latvijas brīvība būs jāizcīna latviešiem

pašiem un nevienam citam kā viņiem pašiem.

Cīņai ir daži neatņemami elementi. Ir vajadzīgs kontakts ar pretinieku.
Tas var būt tiešs vai ar citu starpniecību. Ir vajadzīgi ieroči, kas uz pretinieku

iedarbojas. leroči var būt dūres, lielgabali vai vārdi, principā tas nav svarīgi, bet

bez šiem diviem elementiem nebūs arī cīņas. Un vajadzīgs ir arī vēl trešais ele-

ments - griba cīnīties. Bez tās būs padošanās vai - abpusējā gribas trūkumā -

nekāda darbība nenotiks. Mūsu situācijā tas, protams, nozīmētuarī atteikšanos

no mērķiem.

Ja arī frontes nav, ugunsieroči klusē un ir pieņemtas lielvalstu civilās nor-

mas, ar savas zemes okupantiem mēs joprojām esam karastāvoklī. Ko tādos ap-

stākļos tad nozīmē mūsu deklarētā cīņa „citā vietā ar citiem ieročiem"? Kāds

ir mūsu kontakts ar ienaidnieku, kādi mūsu ieroči un kāda ir mūsu cīņas stratē-

ģija?

Atkarā no cīņas līdzekļiem pasaule pazīst četrus veidus: militāro,

ekonomisko, diplomātisko un psīchologisko jeb propagandas kayj. Nebūs

grūti saskatīt, ka mums piesniedzams ir tikai pēdējais. leroči šai karā ir vārdi

un cīņaslauks var būt visa plašā pasaule. Viss, ko savā darbībā varam saukt par
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cīņu, ir apzīmējams ar šī virsrakstu. Viss, ko mēs ar nolūku sakām draugam,
malā stāvētājam vai pretiniekam, šī terminoloģijā ir propaganda. Ja šai no-

saukumā mēs dzirdam kādu nepatīkamu pieskaņu, tad tāda ir arī citu

veidu izrīcībām: šaušanai, saimnieciskajiem spaidiem vai diplomātiskajiem drau-

diem.

Pareizi lietota propaganda ir ļoti efektīva. Tā ir bijusi pavadonis visos

militārajos konfliktos ar ne mazāku nozīmikā ugunsieročiem. Armijas kapitulē,

kad tās ir sakautas morāli, arī tad, ja fiziski tās vēl spēj cīnīties. To mēs redzē-

jām Otrajā pasaules karji, to mēs redzējām Vietnamā un, rūpīgāk ieskatoties,

to mēs redzēsim visos kaifos. Propagandas uzdevums ir atņemt pretiniekam

motivāciju cīņu turpināt. To panāk, cīnītāju atšķeļot no viņa pavēlniekiem, viņa

paša personiskās, nacionālās vai cilvēciskās intereses nostādot augstāk par viņa

cīņas uzdevumiem.

Propagandas laukā mums labāk pazīstama ir runāšana ar draugiem vai

potenciāliem draugiem. Arī tur mēs cenšamies ietekmēt viņu darbības moti-

vāciju, sasaistīt savus mērķus ar sarunas biedra personiskajām vai nacionālajām
interesēm. Draugus mēs gribam aktivizēt, no vienaldzīgajiem iegūt atbalstu un

laba nevēlētajiem parādīt viņu maldus. Tāda ir bijusi mūsu politiskā darbošanās

jau daudzus gadus. Pretinieki mums ir arī šai pusē. Miera idejas, komerciāli ap-

lēsumi un arī mūsu ienaidnieku propaganda liek dažam labam pasaules politikas

veidotājam ieņemt nelabvēlīgu nostāju pret Latvijas brīvību. Ja varam panākt

viņu uzskatu maiņu, tad ieguvums ir vismaz tikpat liels, kā iegūstot jaunus drau-

gus.

Pēc tik daudz gadiem propagandas techniskajai pusei vajadzētu būt

mums skaidrai, bet, diemžēl, tas visumā tā nav. Mums vēl vienmēr ir stipri mili-

tārās karošanas priekšstati, kurdos katrs pretinieks ir iznīcināms ienaidnieks. At-

brīvošanas ideja tur apstājas pie Latvijas fiziskās nošķiršanas no Krievijas, un

mūsu konfrontācija ar okupācijas varu ir sastingusi 1945.gada situācijā.

Lai savā cīņā mēs gūtu sekmes kā šai, tā arī otrajā pusē, ir jāievēro daži

nosacījumi. Viens no tiem ir pazīt savu ienaidnieku. Nepietiek, ja zinām tā stip-

rumu un pazīstam tā ļaunumu. Ir vērts zināt, ka KGB tur vada, rīko un nosaka

visu, bet mūsu cīņā ir svarīgāk saskatīt, kur tās vara izbeidzas. Mums jāpazīst

pretējās puses vājās vietas, jāprot atšķirt īsto ienaidnieku no vienkāršā preti-

nieka, no „ierindas karavīra", kas pret mums ir nostājies savas karjēras, ignoran-

ces, aplēsuma vai baiļu dēļ. Psiholoģiskajā karji šādi ļaudis ir ietekmējama

„auditorija", kas ar attiecīgu apgaismojumu savu nostāju var mainīt un ierindu

atstāt. Tāpat mums ir jāpazīst „territorija", kur tautas brīvības centieni sastopas
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ar okupantu pavēlēm, kur zināma cīkstēšanās zem saimnieciska vai kulturāla

apsega notiekjau ik dienas.

Mums ir vajadzīgi mērķi - skaidri, nozīmīgi un sasniedzami mērķi, ie-

kļaujami kādā izplānotā secībā, kādā cīņas stratēģijā. Daudz esam lēkājuši no

vienas izdevības uz otru, bet panākumus guvuši tikai, sekojot iepriekš izvēlē-

tam mērķim. Par piemēriem varētu minēt Latvijas juridiskā stāvokļa atjauno-

šanu Austrālijā vai vairāku apcietināto atbrīvošanu no cietumiem un no pa-

domju varas. Labs piemērs ir arī radioraidījumi uz Latviju, ko panācām ar

neatlaidību un diezgan nopietnas pretestības pārvarēšanu. Mērķis ir vajadzīgs

katrai mūsu akcijai, demonstrācijai, publikācijai vai vēstījumam uz Latviju.

Diemžēl, lauks, kur sastopas nozīmīgais ar sasniedzamo, nav plašs, tomēr

atrodams. Ceļazvaigzne mums nepalīdzēs, ja nezināsim, kur spert nākamo soli.

Nereti dzirdam mudinājumus kļūt skaļākiem, pat, ka jākliedz, lai mūs

sadzirdētu. Varbūt tas palīdzētu, bet vai esam domājuši, tieši ko ar šādu

drāmatismu mēs varam vai ceram panākt? Mēs gribam informēt pasauli par

Latvijas likteni, par padomju nelietībām, bet vai varam arī pateikt, ko lai tie,

kas mūs dzird, ar pasniegto informāciju dara? Kā jau iepriekš norādīts, viņi

brīdinājumus ņems vērā, domāspar savu aizsardzību, par savu drošību. Labākā

gadījumā mēs panāksim kādu diplomātisku nosodījumu padomju valdībai vai

atgādinājumu izturēties saudzīgāk. Informēta pasaule mūsu tiesības atzīs ilgāk,

bet reālus soļus neviena valsts nespers, ja tie nebūs tās pašas interesēs.

Pēc tik daudz gadiem dažam labam no mums uzmācas sajūta, ka mūsu

spēki ir par maziem un tādēļ vienīgā cerība ir padomju varas sabrukums no

mums neatkarīgu iemeslu dēļ. Arī neatkarīgi no rietumu iniciātīvas šāda cerība

ir reāla - konflikts ar Ķīnu, Āzijas tautu nemieri, Polijas notikumu progress
vai troņmantniecības cīņas kremlī var milzīgo kolosu sagraut īsā laikā. Tikai

mums ir jāsargās no vieglprātīgās domas, ka Latvija līdz ar to jau kļūtu brīva.

Apspiestajām tautām cīņa par neatkarību tad tikai īsti sāksies; gudra ir tā

tauta, kas par Krievijas vājuma momentiem domā jau tagad. Krievu imperi-

ālisms līdz ar padomju varu bojā neies. Tieši otrādi, neiedomājamā chaosā,

kas sekos sabrukumam, krievu imperiālisms piešķirs sev glābēja lomu.

Kamēr redzami izšķirīgi pagriezieni nav vēl saskatāmi, ir daudz sīku

soļu, kas jau tagad ir mums pa spēkam. Šiem soļiem ir kāds kopīgs uzdevums

- komūnistu un krievu varas vājināšana Latvijā. Nevērtēsim tos par zemu;ja
arī neko vairāk, lielos pagriezienus ar tiem mēs varam pasteidzināt. Ja ticam

varbūtībai, ka ļaunuma impērija reiz kritīs, mums tās gāšanā ir jāsaredz arī

sava aktīvā loma un savs pienākums.
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Ja šai pusē mūsu darbība, ar maz izņēmumiem, ir bijusi draugu iegūšana

un noskanēšana Latvijas neatkarībai vēlamā virzienā, tad mūsu uzdevums

otrajā pusē ir atbalsta atraušana okupantiem, visiem tiem spēkiem, kas Latvijai

neatkarību liedz.

Ir naīvi domāt, ka kāda neliela kliķe var valdīt tikai ar kailu varu. Katrai

valdībai ir nepieciešams atbalsts tautā, kaut arī tas būtu panākts ar krāpšanu,

kukuļošanu, solījumiem vai draudiem. Tie, kas ar savām rokām posta Afganis-

tānu, nav katrā ziņā komūnisti. Tāpat tie, kas publicē melus, apsargā cietumus

vai māca jaunatni slavēt Ļeņinu, pēc savas pārliecības var arī nebūt komūnisti.

Bet. vairāk vai mazāk spiesti, viņi ir padomju varas balstītāji. Te nav grūti

saskatīt cīņaslauku, kur mūsu centieni ir vēl maz organizēti. Sis lauks ir kalpu

lojālitāte pret saviem pavēlniekiem.
Kamēr mēs ceram uz varenāku spēku iesaistīšanu Latvijas atbrīvošanā,

mēs tikai nelabprāt atzīstam Latvijā 40 gados notikušās pārmaiņas. Bet, lai

saskatītu savas iespējas Latvijā, mums šīs pārmaiņas ir jāņem vērā un turienes

situācija ir jāpazīst reāli. Mūsu pusē tik daudz lietotais, retoriski pievilcīgais

apspiedēju un apspiesto modelis Latvijā ir kļuvis nepilnīgs. Kaut arī šādam

modelim joprojām ir savs filozofiskais pamats, cīņas apstākļos Latvijā mēs ar

to izslēdzam tās ienaidnieka varas pozicijas, ko mēs varam iedragāt. Ar šādu

divu slāņu modeli mēs ignorējam Latvijas ikdienas noteicēju lielāko daļu, tos,

kas ir reizē pavēlētāji un pavēļu izpildītāji, reizē apspiedēji un apspiestie.

Lai teiktais neizklausītos pēc paradoksa, paskatīsimies uz dažiem pie-

mēriem. Tā, piemēram, preses, radio un televīzijas darbinieki ir spiesti rakstīt

un runāt saskaņā ar partijas līniju, kaut arī vārdus mutē neviens viņiem neliek.

Viņi paši ik uz soļa redz, ka viņi nav brīvi, ka nevar runāt pēc savas pārliecības.

Ar savu darbu, ar saviem vārdiem viņi tomēr ir iejūgušies iekārtas kalpībā un

citu apspiešanā. Līdzīgu vērtējumu var attiecināt uz juristiem, skolotājiem,

kultūras darbiniekiem. Tāpat katrs preču, pārtikas vai dzīvokļu dalītājs, kal-

podams partijai, aplaupa savu tautu. Bet naīvi būtu teikt, ka to viņi dara aiz

cieņas pret partiju vai naida pret tautu.

Pašreizējo komūnistu varas struktūru var labāk attēlot kā piramidu ar

daudziem varas slāņiem, ar Centrālkomitejas sekretāriem virsotnē un „tautu"

pašā apakšā. Lai šo „tautu" ideoloģiski atšķirtu no valdības, mūsu piepūle

nav vajadzīga. Tā būtu laušanās atvērtās durvīs. Bet nebūs grūti saskatīt, ka

mūsu nacionālais elements un aizsargātā izejas bāze atļauj mums pakāpties

gar piramidas sienām uz augšu un piekļūt pozīcijām, kas ir stratēģiski nozī-

mīgas, bet neaizsniedzamas.
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RĪGA ASTOŅDESMITAJOS GADOS
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Šos piramidas vidusslāņus pa daļai veido mūsu pašu tautas piederīgie. Te

mēs atradīsim karjēras komūnistus, „radīsus", nacionāli un politiski aklos un

arī tādus, kas redz, ka uz viņa vietu gaida krievs. Bet no mūsu cīņas viedokļa

svarīgāks ir apstāklis, ka katram no šīs varas ķēdes locekļiem ir ne tikai spie-

diens no augšas un no apakšas, bet arī savs manevrēšanas lauks, kur viņam ir

sava noteikšana un atbildība. Mūsu atgādinājums par viņu lielāko atbildību

pret savu tautu var dažreiz būt ļoti noderīgs.

Būtu labi, ja par Latvijas atbrīvošanu mēs varētu mazāk runāt gaisīgos

vārdos, bet gan meklēt ceļus, kas kaut ko arī dod; ja varētu nepiekabināt at-

brīvošanas nolūku izskatīgai darbībai, bet pieskaņot darbību nozīmīgiem un

sasniedzamiem mērķiem. Kamēr ugunsieroči klusē, efektīvākā cīņa ir šķelšana.
To esam mācījušies no skolotājiem, ko paši neesam izvēlējušies, bet efektu -

skaldi un valdi - tas nemaina. Mēs varam dzīt ķīli starp „tautu" un visiem, kas

pakāpušies augstāk. Divu slāņu modelī tā ir vienīgā iespējamā vieta: starp ap-

spiestajiem un apspiedējiem. Tālākā skatījumā tas, diemžēl, nozīmētu, ka Lat-

vijas atbrīvošana būtu iespējama tikai ar „proletāriāta revolūciju", varai (ar vai

bez rietumu valstu palīdzības) pārejot pašreizējā zemākā slāņa rokās, pērnā-

kais" šai sakarā nenozīmē tikai pašreizējo tiesisko stāvokli, bet praktiski ir at-

tiecināms arī uz izglītību, darba pieredzi un kompetenci visās dzīves nozarēs.

Piramidas struktūrā ķīli ir iespējams dzīt arī daudz augstākās pozicijās.

Principā katrs cilvēks, kam vien ir atļauts zināms rīcības lauks, ir ietekmējams.

Cilvēks rīkojas pēc viņam piesniedzamās informācijas, pēc saviem priekšsta-
tiem par atbildību varai, personiskām interesēm un pienākumiem pret citiem.

Piramidas struktūra parāda mums ne tikai iespējas, bet, ja gribam runāt par

cīņu, arī vajadzību dzīt ķīli kaut kur augstāk. Lai vājinātu komūnistu varu, nav

nebūt nepieciešams pārvilkt vidusslāņu pārstāvjus mūsu pusē. Pietiek ar viņu
atsvešināšanu no viņu pavēlniekiem, ar viņu pašu nākotnes un viņu personisko
interešu ciešāku sasaistīšanu ar tautas interesēm.

Visi karj iedarbojas vispirms uz varaskalpu zemākajām pakāpēm. Tas ir

mazais karavīrs, kam jāsastopas ar pretinieka lodēm, tas ir mazais karavīrs,

ausīm ir domāta pretējās puses propaganda. Vara krīt, kad tās balstītāji

ir izsisti no ierindas, kad tie ir zaudējuši uzticību savai vadībai, kad tie ir zau-

dējuši motivāciju cīņu turpināt. Augstākā vadība no tiešiem uzbrukumiem ir

pasargāta. Tā krīt, kad tai pietrūkst turētāju. Jo mazāks ir turētāju skaits, jo

katrs atrautais ir pretiniekam lielāks ieguvums.

Revolūcijas un apvērsumi nenāk no tautas apspiestajiem slāņiem. To

uzsācēji ir jau nozīmīgas varas pozicijās, bet zaudējuši lojālitāti pret saviem
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kungiem. Un jaunie vadoņi savās vietās var noturēties tikai tad, ja viņi prot

nodrošināt sev atbalstu starp tiem, kas stāv zemāk par viņiem. Arī Latvijas at-

brīvošana, neatkarīgi no tās tiešajiem cēloņiem, prasīs apvērsumu politiskā,

juridiskā, sociālā un saimnieciskā plāksnē. Lai savai darbībai šai virzienā gūtu

racionālu pamatu, mums ir jāpazīst tā situācija, ko gribam izbeigt, un jāzina

precīzi, ko gribam likt tās vietā. Ja arī esam pārliecināti, ka padomju varai Lat-

vijā reiz pienāks gals, maz mēs esam padomājuši, kā tas varētu notikt. ledoma,

ka amerikāņi kādā brīdi noraus piramidai virsotni vai nobīdīs pie malas visu

apspiedēju virskārtu, ir sapņošana. Izredzes uz kādu grandiozu „pēdējo kauju"

ir kļuvušas nereālas un nepievilcīgas. Mūsu reālākās un tautai vislabvēlīgākās

cerības ir uz impērijas iekšējo sabrukumu.

Mēs labprāt runājam par tautas pretestību okupācijas varai. Maz mēs

tomēr šai pretestībā iesaistām arī paši savus spēkus. Relātīvi maz ir paveikts

laukā, ko varētu saukt par kopīgu fronti trimdai ar tautu Latvijā. Protams, tāda

ir, bet gan vairāk individuālas iniciātīvas nekā organizēta plānveidīga darba

sasniegums. Par pretestību mēs parasti saucam demonstrātīvu nacionālisma

izpausmi, atklātu individuālu nelokāmību vai kaitēšanu valsts saimniecībai.

Parastākas tomēr ir ikdienišķās sīkās sadursmes gandrīz visās dzīves nozarēs.

Cīņa notiek par elementārām tiesībām, par izteiksmes brīvību, par preču, pār-

tikas vai dzīvokļu sadali, par mācību vielu skolās, par latviešu valodu iestādēs,

radio un televīzijā, par kultūrālo pašdarbību, par darbaapstākļiem, par sakariem

ar ārzemēm utt. Kontakta ar Maskavu, ar apspiedēju augšgalu, tautaišai cīņā nav.

Tuvākie tautas pretinieki ir zemākie okupantu kalpi, kas savus uzdevumus

nereti veic bez pārliecības un paši savā darbā ir tikai rīkojumu izpildītāji.

Situācija Latvijā nav vienpusīga apspiedēju griba, un tā nav arī kompro-
miss. Tā ir drīzāk dinamisks, kustīgs spēku līdzsvars, kur notiek ņemšana un

došana, prasīšana un piekāpšanās. Ne viss notiek pēc Maskavas diktāta. Ap-

spiestie prasa un apspiedēji rīko, bet vidējie slāņi nereti ievēro principu, lai

Maskava būtu paēdusi un tauta dzīva, protams, neaizmirstot arī paši savu

labumu. Spēku samērs ir nevienāds, bet tas nav arī pielīdzināms vergu un vald-

nieku absolūtas padevības un varas attieksmēm. Ar pieņēmumu, ka visi kaut

cik privileģētie ir uzticami okupantu sabiedrotie, mēs maldināmtikai paši sevi.

Tikpat maldīgs ir pieņēmums, ka trimdinieki šai cīņā drīkst būt tikai

skatītāji, mudinātāji un palīgā saucēji. Mūsu vidū atskan balsis, ka ar komū-

nistiem mēs nedrīkstam runāt. Kādēļ mēs nedrīkstam, ja vienīgā iespējamā

cīņa ir ar runāšanu un tautai Latvijā tādarunāšana ir ikdiena? Vai trimdinieki

ir nespējīgāki, mazāk informēti vai mazāk pasargāti nekā tauta Latvijā? Šādas
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nostājas pamatojums nāk no divu slānu viedokļa. Augšējais slānis visiem

spēkiem pretosies sevis likvidēšanai, un tādēļ katra polemika būs veltīga. Pāri

paliek tikai latviešu iedalīšana tautā un pretiniekos, kam tad vienīgā pieeja ir

ar atzinības un nicināšanas mentālitāti.

Mēs nevaram savus priekšstatus par Latviju ielikt Prokrusta gultā, pēc

patikas pastiepjot, kur vajadzīgs, un nocērtot to, kas ir lieks. Mums nepietiek

ar secinājumu, ka Latvija ir okupēta un apspiesta. Mums nepietiek ar deklarā-

ciju, ka gribam sveša karaspēka izvākšanu un brīvas vēlēšanas. Pirms tās varēs

notikt, komūnistu režīmam būs jāsabrūk. No mūsu cīņas, no impērijas drupi-
nāšanas viedokļa svarīga ir atziņa, ka vidusslāņu locekļi gribēs dzīvot arī pēc
režīma bojā ejas. No viņu priekšstata par brīvu Latviju, no viņu atbildības sa-

jūtas pret tautas mūžu būs atkarīga arī viņu nostāja pārejošā režīma turēšanā

vai gāšanā.

Kādi varētu būt mūsu uzdevumi šādā propagandas karā? Vispirms
atbrīvot komūnistu ratos iejūgtos latviešus morāliski no kalpības svešajai varai.

Parādīt viņiem asiņaino, netaisno, koruptīvo komūnisma seju. Parādīt, ka pa-

domju valdība un partija viņiem melo, viņus krāpj un izmanto savas varenības

un labklājas nolūkā. Atgādināt šo latviešu atbildību pret latviešu tautu un vēs-

turi. Otrkārt, brīdināt tos, kas sāk savu karjēru ar jaunības ideālismu, nepārdot

sevi par īsa brīža spožumu. Partijas biedru kartes nav atrodamas ceļmalās, bet

gan dziļās mēslu bedrēs. Kad impērija bruks, tad rokas nebūs viegli nomazgāt.

Savā cīņā mēs nevaram apmierināties tikai ar to, ko rietumuvalstis būtu

gatavas mums augstsirdīgi piešķirt. Un arī tas nekādā gadījumā nebūs vairāk kā

politisks tukšums Latvijas territorijā,kurā tad iedzīvotāji paši varēs cīnītiespar

vēlamo valsts iekārtu. Mums jau tagad ir jābūt skaidrībā par pārmaiņām, ko

mēs, impērijai brūkot, gribam Latvijā redzēt. Vai lai pašreizējie kalpi palīdz
komūnistu režīmam no Latvijas pazust, vai lai mēģina to visiem spēkiem no-

turēt? Nav nekāda pamata domāt, ka šīs izvēles ziņā mēs jau tagad nevaram

viņiem palīdzēt.
Mūsu acīm ir jābūt vērstām uz mūsu ceļazvaigzni — Latvijas brīvību, bet

domām ir jāiet arī tālāk par jaunu neatkarības proklamēšanas aktu. Mums ir

jāstrādā tā, lai jaunā valsts būtu arī dzīvot spējīga republika, kuiā, izsakoties

Kārļa Ulmaņa vārdiem, nebūs ne apspiesto, ne apspiedēju.
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OKUPĒTĀS LATVIJAS ADMINISTRĀTĪVAIS IEDALĪJUMS

Edgars Dunsdorfs

Neatkarīgās Latvijas territoriju iedalīja četros apgabalos: Vidzeme, Kur-

zeme, Zemgale un Latgale (saeimas vēlēšanām un statistiskajiem datiem bija

vēl atsevišķs Rīgas apgabals). Pēdējos valsts patstāvības gados šos četrus apgaba-

lus savukārt iedalīja 19 apriņķos un apriņķus pagastos (turpmāk aiz apriņķa

vārda iekavās minēts pagastu skaits). Vidzemē bija šādi apriņķi: Rīgas (57),

Cēsu (38), Valmieras (50), Valkas (39) un Madonas (42). Kurzemē - Liepājas

(29), Aizputes (19), Kuldīgas (20), Ventspils (14) un Talsu (18) apriņķis.

Zemgalē -
Tukuma (25), Jelgavas (41), Bauskas (20), Jēkabpils (19) un Ilūk-

stes (19) apriņķis. Latgalē - Daugavpils (23), Rēzeknes (19), Ludzas (12) un

Abrenes(13) apriņķis. 1939. gadā Latvijā bija 517 pagasti.

Pēc Padomju savienības izdarītās okupācijas Latvijas administrātīvo

iedalījumu ievērojami pārkārtoja. 1944.g. 22. augustā no Latvijas austrumu

daļas Krievijai pievienoja 80 km gaņi un 10-25km platu joslu ar Abrenes pil-

sētu un sešiem pagastiem: Kacēnu, Upmales, Linavas, Purmales, Augšpils un

Gauru pagastu. Ar šo pārkārtojumu Latvijas kopējo platību samazināja no

65 791,4 km2 uz 64 589 km 2
,

t.i., par 1202,4 km2 jeb 1,8 %no agrākās pla-
tības. Latviešu trimdas jaunatne kādu laiku staigāja ar piespraustiem žetoniem:

«Atdodiet Abreni!".

ledalījumu apriņķos un pagastos padomju vara gan vēl kādu laiku patu-

rēja. Apriņķi bija tie paši kā Latvijas patstāvības laikā, tikai Abrenes apriņķis

bija bez Abrenes. Kad pēc gada režīma acīgākie pārstāvji to pamanīja, 1945. g.

12. oktobrī Abrenes apriņķi pārdēvēja par Viļakas apriņķi. Ar to sākās apriņķu

reorganizācija. Apriņķus sāka sadalīt. 1946.gadā nodibināja Alūksnes apriņķi.
1947.gadā - Ogres, Limbažu, Gulbenes, Krāslavas un Viļānu apriņķi. Līdz ar

to okupētajā Latvijā sākuma gados patstāvības laika 19 apriņķu vietā bija
25 apriņķi.

Turpmākajos pārkārtojumos piepildījās Raiņa pareģojums:

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen maniKurzemē!

Kā lai dzina Kurzemē?

Nava tādas Kurzemītes. . .
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No administratīvā iedalījuma pazuda ne vienKurzeme, bet visi apgabali.

Latvijas PSR mazajā enciklopēdijā pie attiecīgā šķirkļa paskaidrots, ka Kur-

zeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale ir «kultūrvēsturiski apgabali". Tie vairs nav

administratīvi apgabali.

Tomēr, cik grūti izskaust nosaukumus, kas stipri iesakņojušies, liecina

tas, ka aizmirstībai nodotie Latvijas apgabalu nosaukumi tomēr kaut daļēji

atjaunoti Latvijas ģeogrāfijas grāmatās, rakstot par «ekonomiskiem rajoniem"

(sk.: V.Pūriņš, Latvijas PSR ģeogrāfija, 2.izdevums, Rīgā 1975, 477. un sek.

lpp.). Tur minēts Vidzemes, Latgales un Kurzemes ekonomiskais rajons. Pa-

zudusi Zemgale, jo tai vietā ir Centrālais rajons, kam bez Zemgales pieskaitīta

Rīgas «piepilsētas zona".

1949.g. 31.decembrī Augusts Kirchenšteins (kas toreiz bija nomināli

okupētās Latvijas galvenā amatpersona ar titulu «Augstākās padomes prezidija

priekšsēdis") parakstīja dekrētu, ar ko likvidēja līdz tam eksistējušo Latvijas

territorijas administrātīvo iedalījumu apriņķos un pagastos. Apriņķu vietā

nodibināja 58 «rajonus", bet pagastu skaitu boļševiki bija samazinājuši
līdz 510) vietā nodibināja «ciemu padomes".

Ar jauno terminoloģiju radās pamatīgs sajukums. Vispirms apskatīsim

terminu «rajoni". Pēc Padomju savienībā lietotās krievu terminoloģijas,

rajons ir plašākais valsts administrātīvais iedalījums. Tā Krievijas padomju

republika iedalās astoņos rajonos, Ukrainas padomju republika trijos rajonos.

Turpretim mazākas republikas rajonos ir apvienotas. Tā, piemēram, Lietuvas,

Latvijas, Igaunijas un Kaļiņingradas apgabals (oblastj) ir apvienoti Piebaltijas

rajonā (Pribaltijskij rajon). Ar Latvijas territoriālo iedalījumu tagad ir radies

stāvoklis, ka viena Padomju savienības Piebaltijas rajona republika savukārt

ir iedalīta rajonos. It kā ar to nepietiktu, arī Rīga savukārt sadalīta sešos

rajonos. Salīdzinot ar krievu milzu rajoniem, Latvijas rajoni būtu saucami par

punduyajoniem.
Pēc okupācijas Latvijas territorijā 1950.gadā bija iedalīta 58 rajonos.

Tajos ietilpa arī šādi, kas 1956.gadā vairs neeksistēja: Aknīstes, Alojas, Al-

sungas, Apes, Cesvaines, Dundagas, Elejas, Gaujienas, Grīvas, Jaunjelgavas,

Neretas, Saulkrastu un Varakļānu rajons.

Latvijas saskaldījums 58 rajonos izrādījās neizdevīgs, un rajonus pārkār-

toja, samazinot to skaitu vispirms uz 54, bet 1956. gadā uz 45. Tie bija šādi

(alfabēta kārtībā): Abrene, Aizpute, Alūksne, Auce, Baldone, Balvi, Bauska,

Cēsis, Dagda, Daugavpils, Dobele, Ērgļi, Gulbene, Ilūkste, Jēkabpils, Jelgava,

Kandava, Kārsava, Krāslava, Krustpils, Kuldīga, Liepāja, Limbaži, Līvāni,
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Ludza, Madona, Malta, Ogre, Pļaviņas, Preiļi, Priekule, Rēzekne, Rīga, Rūjiena,

Saldus, Sigulda, Skrunda, Smiltene, Talsi, Tukums, Valka, Valmiera, Vents-

pils, Viļāni un Zilupe.
Tomēr vēl joprojām okupētā Latvija bija saskaldīta pārāk sīkos rajonos,

un tos pārkārtoja, skaitu samazinot. 1960.gadā bija tikai 32 rajoni. To skaitā

nebija vairs šādu: Abrene, Auce, Baldone, Ērgļi, Kandava, Līvāni, Malta, Pļa-

viņas, Priekule, Rūjiena, Skrunda, Smiltene un Zilupe. So skaitu tālāk samazi-

nāja 1963. un 1964.gadā, pēc kam atlika tikai 21 rajons: Balvu, Bauskas, Cēsu,

Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Lu-

dzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Rīgas, Saldus, Talsu, Tukuma, Valkas

un Valmieras.

Kā redzams šai sarakstā, daži nozīmīgi centri bija palikuši bez rajona,

tādēļ 1967.g. 10.janvārī izveidoja Alūksnes, Jelgavas, Limbažu, Stučkas un

Ventspils rajonu.

Pēc jaunākā trimdā piesniedzamā saraksta, 1978.gada 1. janvārīLatvijā

bija šādi 26 rajoni:

Okupētās Latvijas administrātīvi territoriālais iedalījums

Rajons (apriņķis) Platība km 2 Pilsētas „Ciemu padomes"

Alūksnes 2245,2 Alūksne 18

Ape

Balvu 2380,5 Balvi 16

Viļaka

Bauskas 1880,8 Bauska 15

Cēsu 3079,9 Cēsis 23

Daugavpils 2525,8 Daugavpils 27

Ilūkste

Subate

Dobeles 1679,7 Dobele 16

Auce

Gulbenes 1875,6 Gulbene 13

Jēkabpils 2994,0 Jēkabpils 21

Viesīte

Jelgavas 1605,4 Jelgava 15
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Krāslavas 2287,6 Krāslava 27

Kuldīgas 2500,3 Kuldīga 15

Liepājas 3607,5 Liepāja 25

Aizpute
Duibe

Priekule

Grobiņa

Limbažu 2579,9 Limbaži 12

Ainaži

Salacgrīva

Ludzas 2567,7 Ludza 25

Kārsava

Zilupe

Madonas 3349,7 Madona 20

Varakļāni

Ogres 1843,2 Ogre 15

Preiļu 2043,8 Preiļi 20

Līvāni

Rēzeknes 2655,2 Rēzekne 28

Viļāni

Rīgas 3047,5 Rīga 17

Olaine

Sigulda

Saldus 2120,3 Saldus 17

Stučkas 2566,8 Stučka 16

Jaunjelgava

Pļaviņas

Talsu 2747,6 Talsi 14

Sabile

Valdemārpils

Tukuma 2457,1 Tukums 20

Kandava
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Valkas 2444,1 Valka 15

Smiltene

Strenči

Valmieras 2374,4 Valmiera 20

Mazsalaca

Rūjiena

Ventspils 2470,9 Ventspils 11

Piltene

Šai sarakstā nav atrodama Jūrmalas pilsēta, bet pārējās sešas, t.s., repub-

likāniskās pakļautības pilsētas sarakstā ietilpst. So septiņu pilsētu territoriālā

platība tomēr tabulā minētajā rajonu platībā nav ieskaitīta. Pēc Mazās enciklo-

pēdijas, šī platība ir: Jūrmalai89 km 2, Daugavpilij 72 km2
,

Jelgavai 60,1 km2
,

Liepājai 56 km2
,

Rēzeknei 16,2 km 2
,
Rīgai 252,7 km 2 un Ventspilij 43 km2

—

kopā 589 km2.

Saskaitot tabulā uzņemto, t.s., rajonu platību, dabūjam 63 928,9 km 2
.

Pieskaitot vēl septiņu pilsētu platību, iznākums ir 64517,9 km2.Tā kā okupē-
tās Latvijas kopplatība oficiāli ir 64 589 km 2, tad jājautā, kur paliek starpība

71,1 km2 ?

Termins «republikāniskās pakļautības pilsētas" ir tulkojums no krievu

valodas: „goroda respublikanskago podčinenija", un tā vietā varam mierīgi

lietot terminu «pilsētas".
Salīdzinot ar Latvijas patstāvības laiku, okupētajā Latvijā nākušas klāt

šādas pilsētas: Olaine, Stučka un Viļaka. Ar nosaukumu «Jūrmala" vienā pil-

sētā apvienotas Sloka, Ķemeņ un Rīgas Jūrmala. Gostiņi pievienoti pie Pļa-

viņām, Grīva pie Daugavpils, Krustpils pievienota pie Jēkabpils. Karā nopos-

tītais Lejasciems zaudējis pilsētas nosaukumu. Abrene atdota Krievijai un

saucas Pitalova.

Padomju okupācijas laikā izdarīti arī plaši pilsētu territorijas pārkārto-

jumi. Mainījusies arī pilsētu struktūra, tām kļūstot par kolchozu un sovchozu

centriem. Izdarot statistisku analīzi un salīdzinot pilsētu iedzīvotāju skaitu ar

to territoriālo platību, šī raksta autors Archīva XIII sējumā (1973) konstatēja,

ka 29 agrākās pilsētas, kas kļuvušas par kolchozu un sovchozu centriem, pēc

struktūras vairs nav pilsētas un tādēļ nav saucamas par pilsētām, bet gan par

sarkanajām muižām. Sis ierosinājums, saprotams, nepatika okupētās Latvijas

valdošajām aprindām, un tās izraudzīja kādu Rolandu Pāliņu (okupētās Latvi-

jas Pētera Stučkas universitātes «pasniedzēju"), kam uzdeva Dzimtenes balsī
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uzrakstīt pretrakstu. Viņš šo uzdevumu izpildīja, un raksts iespiests minētā

laikraksta 1975.gada četros numuros. Rakstā viņš pierādīja, ka nav sapratis

autora lietoto analizēs metodi, kā arī izrādīja elementāru zināšanu trūkumu

par Somiju (ko autors savā rakstā bija minējis salīdzinājumam). Autors kādu

laiku šaubījās, vai ir vērts uz tādu nemākulīgu rakstu atbildēt, bet beidzot

izšķīrās to darīt, un atbilde ir iespiesta 1983. gadā izdotajā grāmatā Muižas.

Saskaņā ar autora analizi no pilsētu saraksta būtu svītrojamas un apzī-

mējamas par sarkanajām muižām šādas 29 apdzīvotās vietas: Ainaži, Alūksne,

Ape, Auce, Durbe, Grobiņa, Ilūkste, Jaunjelgava, Limbaži, Līvāni, Mazsalaca,

Piltene, Pļaviņas, Priekule, Preiļi, Rūjiena, Sabile, Salacgrīva, Sigulda, Smil-

tene, Strenči, Subata, Valdemārpils, Valka, Varakļāni, Viesīte, Viļaka, Viļāni

un Zilupe. Bez tam sarkanā muiža ir jaundibinātā «pilsēta" Stučka, ko sākumā

sauca par «Pētera Stučkas pilsētas tipa ciematu" (krieviski: Poselka gorod-

skogo tipa imeniPerra Stučki).

Terminoloģijas juceklis okupētajā Latvijā ar vārdu „rajons" ir vēl citā

ziņā, ne tikai, salīdzinot ar pārējām «brālīgajām republikām" un jo sevišķi ar

«lielo brāli" - Krieviju. Sis juceklis ir pašu mājās ar, t.s., «ekonomiskajiem"

(saimnieciskajiem) rajoniem: Vidzemi, Latgali, Kurzemi un Centrālo rajonu.
Sos «rajonus" iedala apakšrajonos: Vidzemes rajonā ir Valmieras un Gulbenes

apakšrajons, Latgales rajonā - Daugavpils un Rēzeknes apakšrajons, Kur-

zemes rajonā - Liepājas un Ventspils apakšrajons un Centrālajā rajonā - Jel-

gavas un Jēkabpils apakšrajons un Rīgas piepilsētas zona (sk.: V.Pūriņš,op.c/f.,
481. lpp.). Un tad seko juceklis. Sais apakšrajonos ietilpst rajoni ar tiem pa-

šiem vārdiem: Valmieras apakšrajonā ietilpst Valmieras rajons, Gulbenes apakš-

rajonā ietilpst Gulbenes rajons utt. Lai šai juceklī orientētos, apakšrajoni

jāsauc par «ekonomiskiem apakšrajoniem" un tiem pakļautie rajoni jāsauc par

«administrātīviem rajoniem". Cik daudz vienkāršāk būtu bijis, ja okupētās

Latvijas ģeogrāfi būtu mācījušies no trimdas ģeogrāfiem - Rutkis savā Latvijas

ģeogrāfijā, apcerot saimniecību, lieto terminu «reģioni", ne rajoni.

Pret vārdu «rajons" no valodas izjūtas viedokļa nevar būt iebildumu. Kā

svešvārds tas nav uzņemts Mīlenbacha un Endzelīna vārdnīcā, bet Endzelīna

rediģētajā Ed. Ozoliņa Svešvārdu vārdnīcā paskaidrots, ka tas ir franču cilmes

un nozīmē «apgabals, iecirknis".

Latvijas PSR mazajā enciklopēdijā (šķirklis «Rajons" 111 sējumā) teikts,

ka rajons ir (arī) Padomju savienības administrātīvi territoriāls iedalījums, kas

iekļaujas kā sastāvdaļa augstākā administrātīvi territoriālā vienībā - apgabalā,

novadā, autonomā apgabalā, nacionālā apvidū, lielā pilsētā; un turpinājumā
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autonoma republikā vai savienības republika, kurlai nav iedalījuma apgaba-
los.

Jau aizrādīju uz nekonsekvenci, ka okupētā Latvija, kas ir ietilpināta kā

vienība Piebaltijas rajonā, savukārt iedalīta rajonos, kurdus jokojot nosaucu par

punduyajoniem. 1970.gada padomju tautas skaitīšanas rezultātu publikācijā

redzams, ka Padomju Krievijā lielākais rajons bija Centrālais rajons ar agrāka-

jām guberņām, kas sauktas par „oblastj": Brjanskas, Vladimiras, Ivanovskas,

Kaļiņinas, Kalugas, Kostromas, Maskavas, Orlovskas, Rjazaņas, Smoļenskas,
Tulas un Jaroslavas, kā arī Maskavas pilsētu. Mazākais bija Centrālais meln-

zemes rajons ar Belgorodas, Voroņežas, Kurskas, Ļipeckas un Tambovas „ob-

lastj". Kā ar šīm nekonsekvencēm okupētās Latvijas varasvīri tiek galā, ir viņu

pašu ziņā - agrākos sadalītos apriņķus varam mierīgi saukt par rajoniem, kaut

arī te notiek kā kareivju dziesmā: „Es bij' meita, man bij' meita, manai meitai

atkal meita".

Pilsētas

Lietojot padomju žargonu, šīs pilsētas ir trejādas: «republikas pakļau-
tības pilsētas", «rajonu pakļautības pilsētas" un «pilsētciemati". Sie termini

lietoti kā Mazajā enciklopēdijā (111 sējumā 1970. g.), tā sarakstā, kas izdots

1978. gadā. Turpretim 1965. gadā izdotajā grāmatā Padomju Latvija skaitļos

«rajonu pakļautības pilsētas" sauktas vienkārši par pilsētām, bet «pilsētcie-
mati" (vairāk sarežģīti nekā vēlāk) par «pilsētu tipa ciematiem". Mazajā en-

ciklopēdijā paskaidrots, ka «sākumā" pilsētciemati saukti par «strādnieku

ciematiem".

Republikas pakļautības pilsētas ir septiņas (1978. gadā): Daugavpils,

Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga un Ventspils. Pārējo pilsētu skaits,

pēc iepriekšminētā 1965.g. avota, 1941.gadā bija 59, 1946.gadā 58, 1955.

gadā 57, 1960.gadā 55 un 1963.gadā 54. 1978.gadā tas bija 49.

Pilsētciemati

Vēsturnieks Teodors Zeids Mazajā enciklopēdijā raksta (šķirklis: Miests):

«Agrākajiem miestiem līdzīgas apmetnes LPSR sauc par pilsētciematiem".
Sis termins valodas ziņā ir īsts monstrs. Vārds «ciemats" senākajā vēs-

turiskajā nozīmē atbilst viensētai, zemnieku saimniecībai, lauku mājām. Ir jā-

nožēlo, ka ALA Latviešu institūta izdotā Latvju enciklopēdija lieto terminu

«pilsētciemats".

Pilsētciematu dibināšana (pēc 1965.g. avota) sākās ar 1950. gadu, kad

to bija 5. Skaits pieauga - 1955. gadā tas bija 27, 1960. gadā 31 un 1963.gadā
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LATVIJAS PSR ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLAIS lEDALĪJUMS

AfIMHHHCTPATHBHO-TEPPHTOPHAJIbHOE fIEJIEHHE JIATBHftCKOH CCP

(gada sākumā; attiecīgo gadu robežās — Ha HaMa.io roAa; b rpaHHuax cooTßeTCTßyioiunx Jier)

FAKSIMILS NO GRĀMATAS PADOMJU LATVIJA SKAITĻOS (1965), 7. LPP.

34 (pēc 1978. gada saraksta dati ir atšķirīgi). Šie 34 pilsētciemati bija: Aknīste,

Aloja, Alsunga, Baldone, Baloži, Bēne, Brocēni, Cesvaine, Dagda, Dundaga,

Eleja, Ērgļi, lecava, Ikšķile, Jaunpiebalga, Kalnciems, Koknese, Ķegums, Liel-

vārde, Līgatne, Lubāna, Malta, Nereta, Pāvilosta, Saulkrasti, Seda, Skrīveri,

Skrunda, Staicele, Stende, Vaiņode, Vangaži, Zilaiskalns, Žīguri. Līdz 1978.

gadam pienāca klāt Kuprava (Balvu rajonā) un Roja (Talsu rajonā), un pilsēt-

ciematu skaits bija 36.

„Ciemu padomes"

Ar šo terminu arī rodas sajukums. Vispirms nav saprotams, kāpēc oku-

pētajā Latvijā, kur tik ļoti ciena visu krievisko, atmeta terminu «pagasts", kam

ir krievu cilme. Otrkārt, «ciemu padome" taču nekādā ziņā neapzīmē territo-

riālu vienību. Tomēr oficiālajos izdevumos (un okupētajā Latvijā visi izdevumi

ir oficiāli) termins «ciemu padomes" lietots territorijas apzīmēšanai. Sk., pie-

mēram. Padomju Latvija skaitļos. 7. lpp. tabulu «Latvijas PSR administratīvi

teritoriālais iedalījums", kur minēts, ka 1946.gadā bijušas 1362 ciemu pado-

mes, 1950.gadā 1358, 1955.gadā 708, 1960.gadā 643, 1963.gadā 589 un

1964.gadā 569 (pārējie dati redzami faksimilā). Sk. arī brošūru Latvijas PSR

administratīvi teritoriālais iedalījums, ko «sagatavojusi iespiešanai" L.Ander-

sone J.Zariņa redakcijā un ko izdevusi «Otdel po voprosam rabotv sovetov

prezidiuma verhovnogo soveta Latvijskoj SSR" par Latvijas administrātīvi

1941 1946 1950 1955 1960 1963 1964

Apriņķi 19 19 Ye3Abi

I.auku rajoni 58 58 32 21 21 Ce.ibCKHe paiioHbi

'ngasli 516 510 Bo.nocTii

'Acnni Padomes 1362 1358 708 643 589 569 Ce.ibCKiie C.OBeTU

l'ilsēlas 59 58 58 57 55 54 54 Topoša

tai skaitā republikā-
niskās pak|autības

t'ilsēlu tipa ciemati

5 5 5

5

6

27

7

31

7

34

7

34

b tom MHc.ie pecny6jiH-
KaHCKoro noaMHHeHHfl

rioce.iKH ropoACKoro THna
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territorialo iedalījumu 1978. g. 1. janvārī. Tur minēta 481 ciemupadome. Šis

skaitlis liecina, ka ciemu padomju skaitu turpina samazināt.

Ja tagad paskatāmies padomju latviešu enciklopēdijās, tad konstatējam,
ka 1967.gadā izdotajā Latvijas PSR mazajā enciklopēdijā šķirkļa „Ciema pa-

dome" nemaz nav. Ir gan šķirklis „Ciema darbaļaužu deputātu padome", un.

kā jau varam sagaidīt, tā ir izvirzīto personu grupa, ne territorijā.

1982.gada izdotajā Latvijas padomju enciklopēdijas 2. sējuma šķirklis
„ciema padome" ir un tas paskaidrots: «vietējie valsts varas orgāni PSRS".

Territoriāla vienība, saprotams, varētu būt „ciems", un Mazajā enciklo-

pēdijā šis šķirklis paskaidrots: „LPSR adm. teritoriālāiedalījuma pamatvienība
laukos [...], bet Padomju enciklopēdijā: «Administratīvi teritoriāla vienība

PSR". Šais abās enciklopēdijās arī uzzinām, ka okupētajā Latvijā ciemi dibi-

nāti ar 1945.g. 1. marta dekrētu.

Pēc enciklopēdijās teiktā, sīkākais administratīvais iedalījums okupētajā

Latvijā tātad tagad saucams par «ciemu", nevis par «ciema padomi". Būtībā

sie ciemi ir agrākie pagasti. Pat vairāk nekā pusei no tiem ir palicis agrākais pa-

gasta nosaukums. Tā, izskatot 1978.g. 1. janvāra sarakstu, no tur minētā 481

«ciema padomju" nosaukuma 268 (55,7 %) bija agrākais pagasta nosaukums.

Pārējie nosaukumi ir lielāko tiesu kādas apdzīvotas vietas, jo sevišķi agrākās

muižas, nosaukumi, bet pavisam reti ir boļševiku inspirētie ideoloģiskie nosau-

kumi. Spilgtākais šai ziņā ir Krāslavas rajona Sarkanarmiešu ciems, resp. ciema

padome. Sai katēgorijā vēl varētu minēt Cīņas ciemu (Jēkabpils rajonā) un var-

būt Iskras ciemu (Krāslavas rajonā), ja tas būtu ņemts no, t.s., partijas vēstures

īsā kursa un nebūtukāds lokāls vietvārds. Katrā ziņā, Valža Zepa lielajā Latga-

les vietvārdu leksikonā šāda vietvārda nav (sk.: Valdis Zeps, The placenames

ofLatgola, Madison 1984).

Latgalē ir daži krievu vārdi no jauna radītajos ciemu nosaukumos (pie-

mēram, Sokoli, Zaļesje). Pēc okupētajā Latvijā tagad valdošās latviešu pareiz-

rakstības nav lietots „r" burta mīkstinājums (piemēram, Grāveru, Jeru, Ukru,

Ziemera, Ziras ciems). Kaut Staburags applūdināts, viens no jaunajiem cie-

miem nosaukts par Staburaga ciemu. Kāds cits no jaunajiem ciemiem saucas

Līgo. Acīm redzot, nav pamanīta Jumpravas ciema nosaukuma nozīme, jo

šis vārds atstāts.

Izrunas grūtības ir ar tiem ciemu nosaukumiem, kas beidzas ar galotni

~-ciems". Piemēram, tādi vārdi «mēles mežģīšanai"ir: Jāņuciema ciemapadome,

Lapmežciema ciema padome, Krūmiņciema ciema padome, Kūļciema ciema

padome.
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Sajukumu pastiprina Padomju enciklopēdijā teiktais, ka ciema territo-

rijā ietilpst vairākas apdzīvotas vietas: ciemati, lauku sētas, kolchozi, padomju

saimniecības, rūpniecības uzņēmumi uc. Un tālāk lasām: „Valsts varas orgāns

ciemā ir tautas deputātu padome". Ciems tātad ir territorijas apzīmējums, un

deputātu padome ir valsts varas orgāns šai territorijā, nevis territoriāls apzīmē-

jums, kā oficiāli pasākts lietot.

Latvijas patstāvības laikā 1936. gadā, juridiski definējot, par ciemusauca

tādu biezi apdzīvotu vietu, kur bija mazāk par 2000 iedzīvotāju un kam nebija

pilsētas tiesības. Ciemu sarakstu sastādīja iekšlietu ministrija. Sai sarakstā uz-

ņēma agrākos miestus, bijušos muižu centrus un zvejnieku ciemus. Lielākais

ciems šai sarakstā bija Viļaka. Latvju enciklopēdijas redaktors Arveds Svābe

1950. gada izdevumā aizrāda, ka Viļakas piemērs liecina par patvaļīgo ciema

definīciju 1936. gada likumā, jo vairākas Latvijas pilsētas bija mazākas par šo

ciemu. Kaut arī šis iebildums ir pamatots, patstāvības laika ciemi tomēr bija,

ko vāciski sauca par „Dorf". Turpretim okupētajā Latvijā par ciemu sauc ter-

ritoriju, kurji var būt vairāki ciemi vai kurji ir tikai viensētas, kaut režīms tur

labprāt gribētu redzēt kaut ko līdzīgu krievu sādžām.

Tā sagrozīt vārda jēgu var tikai, nodarot pāri latviešu valodas izjūtai.

Zīmīgā kārtā to jutuši pat tie, kas centušies radīt jauno saturu vārdam„ciems".

Tādēļ krieviskais tulkojums jaunajam ciema jēdzienam nav „selo", bet gan

„seljskij sovet". So krievisko tulkojumu tulkojot atpakaļ latviski, tad iznākusi

„ciema padome", kaut „seljskij sovet" latviski būtu jātulko «lauku padome".

So tulkojumu aplamību izjuta Mazās enciklopēdijas redaktori, tādēļ šķirkli

«Ciema padome" nemaz enciklopēdijā neuzņēma, bet to aizstāja ar šķirkli

«Ciems", rakstot, ka okupētās Latvijas territorijā 1966.gadā bijuši 553 ciemi.

Kā redzējām, tie nebija ciemi, bet gan daļēji saskaldītie agrākie pagasti.

Okupētās Latvijas administrātīvā iedalījuma terminoloģija trimdā

Kā mums trimdā tagad rīkoties? Lietojot vārdu «ciems" mūsu skolās,

kad runājam par Latvijas territorijas iedalījuma mazākajām vienībām, vēl

tālāk iedragāsim mūsu jaunatnes latviešu valodas izjūtu. lerosinājums tādēļ
būtu šīs Latvijas territorijas pamatvienības saukt par vakām.

Ir dzīves īstenība, ka trimdā mums latviešu valodā izveidojas citāda

terminoloģija nekā okupētajā Latvijā. Arī administrātīvā iedalījuma termi-

noloģijā nevarēsim sekot nosaukumiem, kas Latvijā par daudz attālinājušies

no latviešu valodas tradicijām un valodas gara. Vislielākais iebildums ir pret

terminu «ciems", kas Latvijā tagad stājies agrākā pagasta vietā. Saskaņā ar
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MHenbacha un Endzelīna vārdnīcu ciems (leišu valodā: kiemas) ir: 1) lauku

mājas [senākajos rakstos], 2) vairāku lauku māju puduris - vāciski „dasDorP,

3) apmeklējums, ciemošanās - vāciski „der Besuch".

«Vāka" ir sens vārds, ko lietoja Latvijā un kas nozīmē to pašu, ko vārds

„pagasts". Atjaunot šo seno terminu būtu sevišķi piemēroti tādēļ, ka šo ter-

minu lietoja tad, kad pastāvēja muižas. Latvijas patstāvības laikā ar agrār-

reformu muižas likvidēja un pat muižas vārdu vietvārdos gandrīz pilnīgi iz-

skauda. Komūnisti, okupējot Latviju, muižas atjaunoja ar kolchozu un sov-

chozu nosaukumu.

Saprotams, „jauns" termins vienmēr atdursies uz pretrunām. Ir zīmīgi,

ka Latvju enciklopēdijas jaunizdevuma (1983.g.) redaktors Edgars Andersons

vispār izvairījies grāmatā uzņemt šķirkli „ciems" acīm redzamo terminoloģijas

grūtību dēļ. Tomēr kāda terminaignorēšana nav nekāds atrisinājums. Tādēļ šo

rindu autoram, meklējot atrisinājumu, šķiet vietā ierosinātatjaunot seno Lat-

vijā lietoto terminu „vaka" mazākās administrātīvi territoriālās vienības apzī-

mēšanai. Tas nav jauns termins, un tādēļ vien iebildumi pret to nebūtu vietā

Mīlenbacha un Endzelīna vārdnīcā ir pareizi uzsvērta vārda „vaka" cilme

Aus estn. wakk „Bezirk". Tomēr no igauņu valodas radies termins latviešiem

šķiet labāk pieņemams nekā no krievu valodas cēlies vārds „pagasts" un absur-

dais tulkojums no krievu valodas „ciema padome". Ja jau latvieši vārdu „vaka"

lietoja, sākot ar 14. gadsimteni, kādēļ lai nelietojam to arī tagad, terminasaturu

negrozot?

Ne tikvien nosaucot pagastu par ciemu, arī vārdam „ciemats" boļševiki
ir piešķīruši citu jēgu. Vārds „ciemats" latviešu valodā nozīmē viensētu, bet

boļševiki tā sauc ciemu. Saskaņā ar Mīlenbacha un Endzelīna vārdnīcu gan

dažos Latvijas novados ar vārdu „ciemāts" apzīmē apmetni, ko parasti sauc

par ciemu, bet ievērosim, ka šais novados šo vārdu izrunā ar „a" un raksta

„ciemāts", nevis „ciemats", kā apzīmē viensētu.

Mums trimdā būtu jāpatur parastā terminoloģija, saucot viensētu par

ciematu jeb līdz ar Paulu Kundziņu par sētu.

Administrātīvā iedalījuma kartes

Tādas okupētajā Latvijā ir publicētas vairākkārt. Tā Mazās enciklopēdi-
jas II sējumā (1968.g.) ir publicēta rajonu karte ar pilsētām, pilsētciematiem
un citām apdzīvotām vietām, upēm, ezeriem, dzelzceļiem un autoceļiem. Ad-

ministrātīvā iedalījuma karte ar republikas, rajonu un „ciemu padomju" robe-

žām (tātad ciemu padomes neapšaubāmi uzskatot par territoriju!), «republikas
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PĀRSKATA SCHĒMA OKUPĒTĀS LATVIJAS ADMINISTRATĪVAJAI KARTEI

(1978)

pakļautības pilsētām", „rajonu pakļautības pilsētām" un «pilsētciematiem" ir

publicēta kā pielikums brošūrai Latvijas PSR administratīvi teritoriālais ieda-

lījums, 1978. gads (Rīgā 1978).
Lai Archīva lasītāji varētu iepazīties ar šo 1978.gada okupētās Latvijas

karti, ko redakcija saņēma no nelaiķa Jūlija Kadeļa, šeit tā reproducēta. Kar-

tes lielo apmēru dēļ tā sagriezta astoņās daļās.

Augšējā schēmā redzams, kādā veidā karte sagriezta. Kartes astoņi frag-

menti ievietoti 29-36. lpp.
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1978.GADA KARTES PIRMAIS FRAGMENTS
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1978. GADA KARTES OTRAIS FRAGMENTS
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1978. GADA KARTES TREŠAIS FRAGMENTS
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1978. GADA KARTES CETURTAIS FRAGMENTS
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1978. GADA KARTES PIEKTAIS FRAGMENTS



34

1978.GADA KARTES SESTAIS FRAGMENTS
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1978. GADA KARTES SEPTĪTAIS FRAGMENTS
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1978.GADA KARTES ASTOTAIS FRAGMENTS
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Diemžēl, minētās kartes ir okupētās Latvijas ražojumu slaveno brāķu

paraugs. Ja salīdzinām Latvijas kontūru pēc Latvijas armijas galvenā štāba ģeo-

dēzijas un topogrāfijas daļas 1: 75000 mēroga Latvijas karšu pārskata lapas
ar okupētās Latvijas karšu kontūru (sk. attēlus 38. lpp.), tad redzam, ka oku-

pētās Latvijas kartēm, pirmkārt, nav nedz mēroga, nedz meridiānu un paral-

lēļu. Otrkārt, okupētās Latvijas kartēs Latvijas territorija ir pastiepta garumā
rietumu un austrumu virzienā, salīdzinot ar tās platību ziemeļu un dienvidu

virzienā (vai tas darīts, lai noslēptu sešu Abrenes apriņķa pagastu pievienošanu

Krievijai?).

Agrākās un tagadējās Latvijas kartes šeit salīdzinātas divējādi: pirmkārt,

centrējot abu veidu kartes Rīgā, un, otrkārt, abu veidu kartēs saskaņojot
Kurzemes krastu.

Salīdzinot pēc pirmā paņēmiena, okupētajā Latvijā zīmēto Latvijas

karšu kontūras iesniedzas Baltijas un pastiepjas arī dienvidaustrumos.

Salīdzinot pēc otra paņēmiena, pirmkārt, ir lielākas nesaskaņas Rīgas

līča robežās; otrkārt, Latvijas un Lietuvas robeža iznāk par labu Lietuvai, bet

galvenā nesaskaņa ir austrumos Latvijas un Krievijas dienvidaustrumu posmā.
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LATVIJAS KARTES KONTŪRU SALĪDZINĀJUMS
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LATVIEŠU VALODAS PROBLĒMAS TRIMDĀ UN

OKUPĒTAJĀ LATVIJĀ

Eduards Silkalns

Latvijas okupācijai ieilgstot un ievērojamai latviešu tautas daļai dzīvojot
trimdā, arvien vairāk mūs nodarbina latviešu valodas saglabāšanas problēma.
Cik tuvu tā tagad nonākusi mūsu apziņas priekšplānam, rāda ieskats jaunākajā
periodikā. Laikraksta Latvijas 1985. g. 16. decembra n-ra 3. lappusē, piemē-

ram, minēts Dr. Baibas Kangeres referāts valstssvētkos Gēteborgā „par mūsu

valodas saglabāšanas problēmām un tās absolūti nepieciešamo svarīgumu lat-

viskās eksistences uzturēšanai". Tā paša laikraksta n-ra 5. lappusē A[ndrejs]

Efglītis] rakstiņā ar virsrakstu „S.O.S. Eksperimenti ar 5 gadus veciem bēr-

niem" sniedz pārspiedumu no Rīgā iznākošās Skolotāju avīzes 1985. g. 30. ok-

tobra n-ra, kas sākas ar vārdiem: „Arvien lielāku nozīmi padomju tautas dzīvē

gūst krievu valoda, nāciju savstarpējās sazināšanās līdzeklis". Pārspiedumā pa-

stāstīts par eksperimentiem Latvijā, mācot krievu valodu latviešu bērniemjau

pirmskolā. Andreja Eglīša izmisīgā piebilde ir: „Vai, glābiet mazuļu - bērnu

dvēseles no krievu valodas uzmākšanās bērnu dārzos - pirmskolās. Glābiet

latviešu valodu no pārkrievināšanas paša pirmajā bērnu attīstības posmā." Tā

paša laikraksta - Latvijas n-ra nākamajā (6.) lappusē ir ziņojums ar virsrakstu

„Mūsu valoda ir laipa". Dr. Andris Abakuks Latvijas valstssvētku sarīkojumā

Donkasterā, Anglijā nosaucis mūsu valodu par laipu, kas savieno un uztur

mūsu tuvību ar tautu Latvijā. Tālāk (8. lpp.) pastāstīts, ka Latviešu centrālajai
komitejai Vācijā ir domstarpības ar vācu iestādēm par latviešu valodas lieto-

šanu Minsteres latviešu ģimnāzijā. Ziņojums brīdina: „Mūsu skolēniem grib uz-

spiest nepieņemamas atkāpes no latviešu valodas". Tik daudz norāžu uz prob-
lēmām, kas saistās ar latviešu valodu, vienā pašā avīzes numurā liecina, ka

valodas jautājums mums astoņdesmitajos gados ir kļuvis ļoti svarīgs un aktuāls.

Sai rakstā lūkošu konspektīvi attēlot apstākļus, kas mūsu valodu ap-

draud tiklab trimdā, kā tēvzemē, un pameklēt apskatītajām problēmām vis-

maz kādu daļēju atrisinājumu.

Trimdā pats skumjākais apstāklis - ko, liekas, neviens neapstrīdēs - ir

latviešu valodas prasmes katastrofāla mazināšanās jaunatnē. Daudz jauniešu,
kam abi vecāki ir latvieši, vai nu nemaz neprot latviski, vai arī runā, latviešu
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valodu ļoti sakropļojot. Tādu latviešu jauniešu, kas prot latviski labi runāt un

rakstīt, ir mazākums. Viktorijas vidusskolu institūts 1985. gadā publicēja bro-

šūru, kur iespiesta ne vien vidusskolu pēdējās klases latviešu valodas kursa

programma laika periodam no 1986. līdz 1990.gadam, bet arīdzan iepriekšējo

gadu audzēkņu domrakstu paraugi. Nolūks ir parādīt, kādu valodas prasmes

līmeni turpmāko gadu pārbaudījumos no audzēkņiem var sagaidīt. Ir iespiests

izcila domraksta, caurmēra domraksta un nepietiekami laba domraksta pa-

raugs. Citēšu rindkopu no caurmēra domraksta, t.i., no tāda, ar latviešu

valodas pārbaudījumu var izturēt:

„Alīna mēģināja gulēt bet nevarēja aizmigt. Kas tā bija par lietu, ko

Alīnai bija jāizskaidro? Stāsts ir garš un mazliet komplicēts bet ir interesants.

Vakardien, Alīna Krampa gāja iepirkties. Alīna bija pusgadīga sieviete ar lie-

lām resnām kājām. Viņa ģērbjas ka jaunkundzi. Viņai patika vilkt ģmas, tāds

kas viņai bija grūts ko uzvilkt, lai parādītu savu skaisto figūru. Bet tā problēma

bija, ka viņai nebija glīta figūra. Alīnai bija slaida josts bet tad zem jostas iz-

skatījās, ka viņai kāds būtu uzpūtis jūrmalas bumba. Viņai patika lillo krāsu ko

likt uz uzacīm un ļoti patika rozā lūpkrāsu. Tā nu izskatījās sevišķi effektīgi ar

save vērpu zem degunas. Bet kas nu notika tik drausmīgi šajā dienā?"
1

Redzams, ka austrāliešu vidusskolu var beigt ar tādu latviešu valodas

gramatikas, pareizrakstības un interpunkcijas līmeni, ar kādu neatkarīgās Lat-

vijas pamatskolu beigt noteikti vis nevarēja. Pie tam jāievēro, ka citāts ne-

ilustrē visu trimdas latviešu 17-18 gadus veco jauniešu valodas prasmes caur-

mēra līmeni, bet tikai tādu jauniešu valodas caurmēralīmeni, kas mācās vienā

no mūsu nedēļas nogales vidusskolām. Jāatceras, ka daudzās vietās, kur latvieši

dzīvo, tādu vidusskolu nemaz nav, un arī, ka pilsētās, kur tādas darbojas,

savukārt ir daudz jauniešu, kas tajās nemācās. īstenībā aina ir daudz bēdīgāka

nekā augšējais citāts vien vēl vedina domāt.

Kādas tad nu ir šīs latviešu valodas neprasmes vai visai vājās prasmes

sekas? Pirmkārt, jaunieši maz piedalās latviešu sabiedriskās un kultūras dzīves

norisēs: viņi maz apmeklē dievkalpojumus, referātus, pārrunu vakarus, teātra

izrādes, kas domātas visām paaudzēm kopā bez vecuma izšķirības. Viņu vājā

valodas prasme apgrūtina visa teiktā un notiekošā auglīgu uztveršanu. Bez tam

viņi, droši vien, kautrējas savu nezināšanu un nemācēšanu atklāti parādīt vecā-

kajām paaudzēm, kas par to nereti ironizē vai to nosoda(kā pašreizējais šo rindu

autors). Otrkārt, jauniešu vājā latviešu valodas prasme ierobežo mūsu trimdas

sabiedrības nacionālpolītisko efektīvitāti. Mēs paši, vērodami savus jauniešus,

sākam zaudēt ticību latviskās trimdas sabiedrības ilgstošai eksistencei. Kuņ
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no viņiem būs mūsu turpmākie laikrakstu redaktori un rakstu autori, kuy būs

protokolu rakstītāji sēdēs un sanāksmēs, kuņ būs grāmatu autori un lasītāji,

tēlotāji un skatītāji teātra izrādēs? Mēs viņus domās it kā meklējam, bet mums

nevedas viņus atrast, un tas mūs it kā demorālizē. Mēs jūtamies neērti okupē-
tās Latvijas latviešu priekšā, ja kādi no viņiem atbrauc pie mums ciemā vai ja
mūsu jaunieši - vāji valodas pratēji - aizbrauc apciemot radus Latvijā. Visi

turienes latvieši, lai cik viņi jauni vai veci, savu valodu prot labi. Klausoties

mūsu jauniešu valodā, Latvijas latvieši nudien var sākt mūs uzlūkot par nokal-

tušu tautas zaru un var sākt ticēt nelaiķim Andrejam Upītim, ka mūsu sabied-

rību sagaida „bezsaules noriets".

Ja būtu brīnumzālīte, ar ko mūsu sabiedrības lielo nelaimi aizdzīt, tā,

droši vien, būtu jau atrasta un likta lietā. Nepretendējot, ka būtu atradis pat

kaut ko līdzīgu brīnumzālītei, gribu norādīt tikai uz diviem virzieniem, kādos

mēs varētu vērst savas pārdomas. Tie būtu paaudžu mijiedirbes un garīguma

atjaunošanas virziens.

Dalīšanās pa paaudzēm ar mūsu jau tā mazo un dilstošo skaitu manuprāt
ir katastrofāla parādība. Ir ačgārni un nepareizi, ka ļaudis divdesmitajos un

trīsdesmitajos mūža gados norobežojas savās jaunatnes apvienībās, bet seš-

desmitgadīgie un septiņdesmitgadīgie savās pensionāru kopās. Reizi pa reizei,

protams būs gadījumi, kad katrai paaudzei labāk iet savu ceļu, piemēram
pensionāriem nebūs ko meklēt deju un sporta sarīkojumos, kamēr jauniešus

neinteresēs juridisku padomu vakars testamenta izgatavošanas jautājumos. To-

mēr lielais vairums latvisko kultūrāla rakstura nodarbju vislabāk veicams un

padarāms, visām paaudzēm sastrādājot. Katra paaudze var ko labu un vērtīgu
dot citām paaudzēm: jaunie vecajiem ar savu enerģiju un dzīvības kūsāšanu

sevī var atjaunot dedzību un dzīves prieku, kamēr vecie jaunajiem var būt lat-

viešu valodas un citu latvisko zināšanu avots un paraugs. Kur paaudzes pulcējas
katra

par sevi, tur bieži iznāk tā, ka akls aklam ceļu rāda. Kur jaunieši, kas vāji

prot latviski, tiekas un pulcējas ar līdzīgi vājiem valodas pratējiem no viņu
pašu paaudzes, tur viņi neko jaunu neiemācās, un viņu progress latvisko zinā-

šanu jomā ir minimāls. Mūsu naudas devējām organizācijām derētu ieviest tādu

kultūrpolitiku, kas brangus līdzekļus paaudžu vienotājiem pasākumiem
- piemēram, pēdējos gados populāritātē pieaugošajām 3*3 nometnēm- un

atraut līdzekļus tādiem pasākumiem, kas paaudžu plaisu tikai paplašina un lat-

viešu valodas un latvisko zinību izplatīšanos bremzē.

Jebkuru valodu var uzlūkot vai nu tikai par sazināšanās līdzekli, vai arī

- un te jau notiek valodas iecelšana augstākā plāksnē - par „garu teku", t.i.,



42

par pašu svarīgāko kultūras dzīves jomu, var sastapties un savienoties

vienas cilmes radniecīgi gari jeb dvēseles. Valodu mēs lietojam kā sazināšanās

līdzekli, ja, teiksim, viens no mums vaicā otram: „Cik pulkstens? ", un otrs

atbild: „Pusastoņi'\ Valoda turpretim kļūst par radniecīgu garu sastapšanās

taku, ja kāds latvietis deklamē: „Līsti, līsti, lietutiņi" un otrs aizgrābts iesaucas

„Cik tas skaisti!" Lieta nu ir tāda, ka daudzi latvieši, būdami visai materiālis-

tiskas ievirzes ļaudis, ir gatavi samierināties ar savas valodas visai pieticīgo un

ierobežoto sazināšanās lfdzekļa lomu. Viņi apmierināti un laimīgi, ja viņu dēli

un meitas var latviešu valodā par vienkāršām lietām vairāk vai mazāk veikli sa-

zināties. Bet jaunieši, savos vecākos „atsitušies", arī ir reālisti un vecākiem

buntavnieciski vaicā pretī: „Vai tad mēs to tikpat labi nevaram pateikt angliski

(vai vāciski un taml.) t* Nu skaidrs, ka visās citās valodās pulksteņa stundu var

izzināt tikpat labi, cik latviešu valodā! Latviešu jaunietim Vācijā patiesi nav

vajadzības mācīties latviešu valodu, ja viņš ar to nevar vai nevēlas iesākt neko

daudz vairāk kā lietot jautājuma „Wie spāt ist es?" latvisko ekvivalentu. —

Jā, bet ar „Līsti, līsti, lietutiņi" ir pavisam citādi! Tautietis Jānis Martin-

sons šo tautasdziesmu ir mēģinājis tulkot angliski: „Sprinkle, sprinkle, little

drizzle", 2 ko ieraugot, latvietis ar labu latviešu valodas prasmi un — galvenais

— izjūtu tūlīt mana, kāda aistētiska dabas un pasaules izjūta latviešu valodas

nepratējām aiziet secen. Ne jau „Cik pulkstens? "
— «Pusastoņi", bet gan

„Līsti, līsti, lietutiņi" dēļ ir vērts prast latviešu valodu. Bet, lai pašreizējā laik-

meta trimdas latviešu tēvi un mātes un viņu dēli un meitas spētu nonākt līdz

patiesai „Līsti, līsti, lietutiņi" izbaudīšanai, viņiem ir garīgi jāatjaunojas un

jāatskārst, ka skaistais ir būtiski vērtīgāks par praktisko. Viņiem jāatskārst, ka

ir maz jēgas prast kropli izrunāto latviešu „ķēķa" valodu, bet ka dziesmu un

grāmatu latviešu valodu prast ir liela jēga. Mācot mūsu jauniešiem „Basie

Latvian" kā elementāru sazināšanās līdzekli, mēs savu latvisko sabiedrību līdz

Latvijas brīvības rītam nenoturēsim.

Mēs labi zinām un bieži esam minējuši iemeslus, kādēļ jaunieši mūs-

dienās neapgūst labu latviešu valodu. Skaidrs, ka ne jau tur pirmām kārtām

peļami jaunieši: vainīgi ir vecāki, kas valodai nepievērš pietiekamu uzmanību

ģimenes lokā, vainīgas ir īsās stundas, ko jaunieši ik nedēļas var pavadīt latviešu

skolā, vainīga ir pārāk uzmācīgā nelatviskā vide utt. Viens, līdz šim vēl nemi-

nēts, iemesls, kas manuprāt tomēr vienu otru vērīgāku, jūtīgāku jaunu latvieti

var no labas latviešu valodas apguves „aizbaidīt" vai atturēt, ir jaunietim šķie-

tams vispār pieņemtu normu trūkums mūsu valodā un it sevišķi tās pareizrak-
stībā.
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Mūsu valodu tas it kā nospiež tai līmenī, kādā lielo tautu valodas bija

pirms daudziemgadsimteņiem, kad, piemēram, slavenais Viljems Sēkspīrs savu

angliski pagaršo uzvārdu esot rakstījis, kā nu kuņi reizi pagadījies. Tā divdes-

mitā gadsimteņa beigās rīkojas daudz latviešu. Atkarā no gaumes, izglītības,

vides un apstākļiem, piemēram, Marija Kalniņa savu vārdu var rakstīt: Marija

Kalniņš, Marija Kalniņš, Maria Kalning, Mary Calnins, Marija Kalninsch, Ma-

rija Kalniņ vai pat - Marija Kalniņa (bravo!). Vesela psīchisku kompleksu

pasaule atklājas šais dažādajos rakstības veidos: tik fanātiska uzticība dzīves-

biedram, ka atkāpe no viņa uzvārda neliekas pieļaujama pat tikai ar sieviešu

dzimtes galotni; nevēlēšanās citu tautu piederīgos «apgrūtināt" ar mīkstinājuma

zīmēm, kaut no līdzīgām zīmēm nevairās, piemēram, čechi vai dienvidslāvi

mēģinājums panākt, lai cittautieši uzvārdu pareizi izrunātu, pat ja šai nolūkā

jākropļo rakstība; mēģinājums slēpt savu latvisko identitāti, lai vārda valkātāja
citiem šķistu labāk iekļāvušies pašreizējā vidē.

Vēl ļaunāk ir ar svešvārdu transkripciju latviski: Džadža kundze, piemē-

ram, bieži vēlēsies savu uzvārdu latviskā tekstā atstātoriģinālrakstībā, dēvējot

sevi par Judge kundzi (nez' kā šo vārdu izrunās angļu valodas nepratējs vai

tāds, kas nezina, ka vārds ir angļu cilmes?), vai arī atcerēsies Ādolfa Hitlera

okupācijas laika noteikumus un sauks sevi par Judge'u. Bieži vien zinīgi ļaudis
- draudžu mācītāji, laikrakstu un biļetenu redaktori — „mīļā miera labad"

savos izdevumos, bet it sevišķi sērusludinājumos un uz kapakmeņiem vārdus

tīši rakstīs kļūdaini, lai ļaudis nenokaitinātu, jo - „katram jau pašam jāzina,
kā viņu sauc". Nav brīnums, ka mūsu jaunieši, šādu chaosu rakstībā vērodami,

nodomā, ka latviešu valodā ir jau labi rakstīt, kā reizi pagadās.
1985. gadā bijām nonākuši jau tik tālu, ka pat skolu mācībgrāmatā pa-

reizrakstība bija chaotiska. Te runāju par Sidnejā iznākušo „dzejas izlasi" sko-

lām. 3 Aspazijas dzejolī 12. lappusē lasām „dieviņš" ar mazo burtu, 39. lappusē
Fr.Bārdas dzejolī „Dieviņš" ar lielo. Vienā Ausekļa dzejolī (15. lpp.) atrodam

„kara" bez mīkstinātā „r", kurpretim nākošajā lappusē citā Ausekļa dzejolī tas

pats vārds lasāms ar mīkstinājuma zīmi. Kārļa Ābeles un Jāņa Jaunsudrabiņa
dzejoļos Jūra" rakstīta bez mīkstinātā „r", kurpretim Astrīdes Ivaskas dzejolī
ar mīkstinājumu. 24. lappusē sastopamies ar eikaliptu, bet 160. lappusē ar

eukaliptu. 118. lpp. ieraugām Stockholmu utt. Ja tik pavirši var būt vidējās pa-

audzes skolotāji, grāmatu sastādot, ko gan laba varam vairs sagaidīt no jaunās

paaudzes audzēkņiem?
Līdzās patvarībai un paviršībai valodas jautājumos mūs apgrūtina pār-

gudrība. Tā kā katrs cilvēks valodu lieto, tad arīkatrs, vai vismaz katrs latvietis,
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jūtas aicinātsizsacīt savas domas valodas jautājumos un dot padomus mācītiem

valodniekiem. 1985. g. 29. jūnija Laika n-rā ievietota «Lasītāja vēstule", kurlas

sākuma daļā teikts: „Laikr. Laiks 29. maija numurā ir V.Baltiņas-Bērziņas

raksts Mūsu valoda. Es, nebūdams valodnieks, [. . .] uzdrošinos izteikt citas

domas nekā izteiktas minētajā rakstā". Vēstule beidzas vārdiem:«Apzinos, ka

valodnieki tagad mani bargi kritizēs".
4

Šāda veida padomus nemēdz saņemt nedz ārsti, nedz architekti, nedz

citu profesiju darbinieki, varbūt vēl vienīgi skolotāji, jo gluži kā katrs cilvēks

lieto valodu, tā katrs kādreiz gājis skolā. Varētu gan sacīt, ka katrs kādreiz būs

bijis slims un būs dabūjis meklēt ārsta plīdzību. Katrs dzīvo arī kāda archi-

tekta iecerētā mājā. Tomēr fakts paliek, ka ļaudis - vismaz latvieši - ārstiem

un architektiem mēdz uzticēties, kurpretim skolotājus un valodniekus mēdz

dažādikritizēt un pamācīt. Tāda rīcība, protams, nevairo valodnieku autoritāti

un nesekmē konsekventu, normātīvu valodas praksi.
Konsekventa valodas prakse, kas vienotu visus, protams ir grūti sasnie-

dzama, ja valodnieku atzinumus nebalsta valsts vara. Pat neatkarīgajā Latvijā,

kur tāda valsts vara bija, atsevišķi individi visai stūrgalvīgi turējās pie savām

personiskajām vai jaunības dienu ieražām. Profesors Jāzeps Vītols, piemēram,

savu uzvārdu līdz pašam mūža vakaram rakstīja „Wihtol", archibīskaps Grīn-

bergs - «Grūnbergs" un taml. Cik daudz ļaunāk ir tagad, kad tādasvalsts varas,

kam mums, latviešu trimdiniekiem, būtu jāpakļaujas, nav!

Mūsu ikviena latviešu valodas lietošanas veidu nosaka vairāki apstākļi.

1) Tie var būt ieradumi, ko savukārt veido viss tas, ko esam iemācījušies un

kam esam pakļāvušies kādreiz skolā. Man, piemēram, latviešu valodas skolo-

tājs pamatskolā iemācīja, ka kādu atsevišķu dzejasdarbu var saukt tikai par

dzejoli (angļu «poern", vācu „das Gedicht"), kurmet dzeju veido daudzidzejoļi

kopā (dzejai atbilst angļu „poetry" un vācu „die Dichtung"). Bet ir ļoti daudz

latviešu, kam latviešu valodas skolotājas pamatskolā ir mācījušas ko citu, tāpēc

viņu vokābulārā «dzeja" ir «dzejoļa" sinonims.

2) Mūsu izcilāko, čaklāko, pašreiz aktīvo valodnieku ietekme. Starpību

rada tas, vai mēs «studējam pie Fenela", vai arī abonējam Alekša Kalniņa

Vēstis.

3) Mūsu nostāja nacionālpolītiskos jautājumos. Ja mēs daudz lasām oku-

pētās Latvijas literātūru, tad gadu gaitā - varbūt neapzināti un netīši - mēs

tiecamies piesavināties turienes leksiku, izteiksmes veidu, varbūt pat ortogrā-

fiju. Mēs «noformējam" savu valodas praksi pēc turienes parauga. Lasot vairāk

trimdas izdevumus, mēs paliekam valodiski vairāk konservātīvi. Turpretim, ja
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mēs latviešu valodā nelasām ne šo, ne to, tad mēs visvairāk tiecamies iekļaut

savā runā burtiski tulkotus aizguvumus no citām valodām. Tā kā vismazāk lasa

jaunieši, valoda bez tam vismazāk stabilizējusies, viņu izteiksme parasti ir

vismazāk latviska. Par laimi, paši jaunieši to dažkārt apzinās, kā, piemēram,

Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā Melburnas nodaļas aktīvisti, kas, pla-

kātā aicinādami uz sarīkojumu 1985. g. 13. decembrī, ar ironiju norādīja, ka

„līdz ņemams [. . .] kautkādu miesu ko dedzināt un tad ēst".

Septiņdesmito gadu sākumā Amerikas latviešu apvienība pie sava Kultū-

ras biroja izveidoja Latviešu valodas komisiju, kas izdeva nedaudz numuru

žurnāla Mūsu valoda, bet pēc tam - vismaz vērotājam no malas tā šķiet -

kļuva visai neaktīva. Lai paglābtu trimdas latviešu valodu no individu paviršī-

bas, patvarības, pārgudrības un no mērena chaosa, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī

Latviešu valodas komisija kļūtu aktīva un liktu sevi manīt. Autoritātīvs insti-

tūts valodas jautājumos mums tika radīts jau pirms gadiem piecpadsmit. Tam

atliek tikai sākt autoritātīvi rīkoties, publicējot jau sen solīto pareizrakstības

vārdnīcu, kā arī padomus un atziņas valodas jautājumos. Kamēr Latviešu valo-

das komisija ir šķietami neaktīva, tās atstāto robu zināmāmērā aizpilda cilde-

nais un simpātiskais baltu filologs Aleksis Kalniņš un viņa izdevums Vēstis
v v

Cikaga. Sī vērtīgā izdevuma efektīvitāti mazina apstāklis, ka tas iznāk tikai

500 eksemplāros un ka pasākumam ir privāts raksturs: to nebalsta neviena, t.s.,

Jumta organizācija", kā tas ir ar Latviešu valodas komisiju.

Ja mēs tagad pametam skatu okupētās Latvijas virzienā, mums nākas

konstatēt, ka vairākas valodas problēmas, kādas sastopam šeit trimdā, tur nav

atrodamas vai atrodamas minimālā apjomā. Latviešu bērnu un jauniešu vairā-

kums tur vēl arvien iet latviešu, ne krievu, skolās vai vismaz latviešu plūsmā
divvalodu skolās. Bez pieklājīgām latviešu valodas zināšanām vārdos un rakstos

viņi nemaz nevar beigt skolu un iziet dzīvē. Tāpat okupētajā Latvijā nav iedo-

mājama tāda patvarība, paviršība un pārgudrība valodas lietošanā, kāda ir šeit

mūspusē. Tur nebūtu iedomājama dzejoļu grāmata, kam titullapā teikts: Aija
Vilnis - Rājiens sirdij. Lai ko teiktu pati „Vilnis", viņa grāmatā parādītos kā

Vilne!

Valodas jomā okupētajā Latvijā valda likumi un reglaments. Mēs varam

gan iebilst pret atsevišķu valodas, īpaši ortogrāfijas, likumu saturu (piemēram,
„ch" atmešanu, Dieva vārda rakstīšanu ar mazo burtu), tomēr to, ka tur ir

uzmanīgi korrektori, kas gādā, lai valodas likumus ievērotu vismaz iespiestajos

tekstos, mēs nevaram citādi kā vien apsveikt. Pie mums šeit trimdā ar labu

latviešu valodu neviens savu dienišķo maizi nevar nopelnīt, kur nu vēl uzstrā-
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dāties augstākā postenī savā maizesdarbā. Latvijā turpretim, par spīti visām

rusifikācijas tendencēm, vēl arvien ir daudzi darbi un posteņi, kur laba latviešu

valoda ir priekšnoteikums.

Tomēr, gluži kā trimdā mūsu valodu ietekmē mītnes zemes valodas sin-

takse un leksika, tā latviešu valodu Latvijā saprotamā kārtā ietekmē krievu

valoda un —
dīvainā kārtā

—
arī angļu valoda. Mūsu valoda, tāpat kā mūsu

tauta, okupētajā Latvijā ir pakļauta diviem valdošiem marksisma un ļeņinisma

principiem. Viens marksistu un ļeņinistu ticējums ir, ka laika gaitā visas pa-

domju varai pakļautās tautas izbeigs eksistēt kā atsevišķas vienības un saplūdīs

kopā vienā vienīgā nedalāmā padomju tautā. Protams, tad iznīks arī atsevišķo

tautu valodas, un visām tautām būs viena kopīga valoda — krievu valoda. Prof.

Izidors Vizulis 1985. gadā izdotajā grāmatā Nations under duress - theBaltie

States citē dažus teikumus no krievu avota Russkij jazyk v nacional'naj škole

4 (1962), kas labiparāda padomju komūnistu ticējumu šai jautājumā.

Tulkojumā: „Krievu valodas stimulējoša ietekme uz dažādajām Padomju

savienības valodām ir pazīstama un visumā tiek akceptēta. Krievu valoda ir

avots, no kā citas valodas pārņem daudzvārdu un kopā ar šiem vārdiemjaunas

skaņas. Mainās gan izruna, gan rakstības veids, ienāk jaunas morfoloģiskas

formas, kādu trūka šo valodu agrākajā fonētiskajā sistēmā un gramatiskajā
struktūrā. Tas noved pie jaunas attīstības pakāpes, pie fonētisko un gramatisko

sistēmu maiņas; ir vairākas pazīmes, ka laika gaitā atšķirīgās valodas varētu

viena ar otru satuvināties." 5

Tomēr līdzās šai ilgtermiņa tautu un valodu saplūšanas tēzei pastāv vēl

otra Ļeņina teze: proti, ka īstermiņā atsevišķām valodām jāatļauj vien eksistēt

tālāk un tās nav ar varu jāapspiež un jālūko iznīcināt. Mūsu valodniekiem tā-

lab okupētajā Latvijā ir dota zināma «dzīves telpa" (ja tulkojam bēdīgi slaveno

vācu terminu „Lebensraum"), kur kaut kā vēl izvērst savu valodniecisko dar-

bību starp ilgtermiņa prognozi un īstermiņā pieļauto. Ja viņi savos rakstos vis-

pirms neaizmirst uzslavēt krievu valodu un norādīt latviešu valodas ciešās saites

ar to, tad viņi drīkst norādīt uz dažām latviešu valodas atšķirībām unīpatnībām

un pacīnīties par šo īpatnību saglabāšanu. Kā piemēru te varētu minēt Ainas

Blinkenas rakstu «Interference un norma" rakstu krājuma Latviešu valodas

kultūras jautājumi 1978.gada laidienā.6 Vispirms viņa papaijā valdošo tautu

«Kā zināms, latviešu valoda un krievu valoda ir ģenētiski visai, tuvu radniecis-

kas un arī tipoloģiskā ziņā lfdzīgas, tāpēc daudz kas tām abām ir kopīgs vai vis-

maz līdzīgs (33. lpp.). Viņa norāda, kāda veida krievu valodas ietekme pašrei-

zējā laikā ir pieciešama vai pat apsveicama, piemēram -
ka tieši
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VECAIS VĪTOLS (PIEBALGĀ)

Anša Artuma glezna

krievu valodas ietekmē tradicionālais latviešu valodas daudzskaitlimeks rūpes

pēdējā laikā arvien biežāk tiek lietots vienskaitļa formā [...]: liela rupe par

bērniem (presē). Šai gadījumā izjūtama arī sava stilistiska nianse, tapec sads

lietojums nebūtu skaužams" (35. lpp.). Bet: pēc visas minstināšanās un paijām

raksta otrā pusē nāk teikums: «Turpretim nav pamata atzīt par normatīvi

pareiziem dažus krievu valodai raksturīgus teikumu pakārtojuma veidus un

līdzekļus, kas nesaskan ar normatīvo latviešu valodas lietojumu un neizsaka ari

jaunas nozīmju vai stila nianses" (36. lpp.). Nu seko vairākas lappuses ar pie-

mēriemno okupētās Latvijas preses, kur visumā darīšana ar burtisku, verdzisku

tulkošanu no krievu valodas, ko Blinkena nekādā ziņa neveļas atzīt.

Ja krievu valodas ietekme uz latviešu valodu okupētajā Latvija mums

liekas saprotama, ja arī ne attaisnojama, parādība, tad dīvaina var likties visai

izplatītā angliskās terminoloģijas pārņemšana latviskā transkripcija. Okupētas
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Latvijas valodnieki norāda, ka angliskie aizguvumi «latviešu valodā ienākuši

tieši vai ar krievu valodas starpniecību".
7 Tiešām: Latvijas prese un periodika

- par laimi, daiļliterātūra mazāk - ir pilna tādu anglicismu kā: sitija, skvērs,

konveijors, konteiners, deterdžents un taml. Visvairāk šādu vārdu ir taisjomās,
kas uz Latviju atnākušas no anglosakšu zemēm, piemēram, mūsdienu vieglās
mūzikas jomā. Tur atrodami tādi termini kā popmūzika, rokmūzika, roks,

bīts, rokopera, hārdroks, kantrimūzika, diskotēka, disks (skaņuplates vietā),
hits (grāvēja jeb vāciskā šlāgera vietā), žokejs jeb diskžokejs, popgrupa, rok-

grupa, albums (ne fotoattēlu albums, bet gan vairākas reizē (grupā) izdotas

skaņuplates), folkstils, soulmūzika, kūldžezs jeb kūls, spiričuels, džemsesija,

pankroks utt.
8

Kāpēc šie daudzie anglicismi? Minēsim. - Vienkārt te var būt

darīšana ar laiskumu latvisku ekvivalentu sameklēšanā. Otrkārt, palikšana tuvu

oriģinālam, piekabinot vienīgi latviskas galotnes, varbūt izskaidrojama ar tīšu

vēlēšanos neattālināties valodiski no eksotiskā, daudzējādi vilinošā ārzemnie-

ciskā oriģināla; netulkojot, nelatviskojot labāk saglabājas oriģināla kolorīts.

Treškārt, ko var zināt, ar angliski amerikānisku elementu tik tiešu un burtisku

akceptu okupētās Latvijas tautieši, it īpaši jaunatne, varbūt vēlas protestēt

pret kultūrālo imperiālismu, kam viņi tik lielā mērā pakļauti no pretējās
debess puses, t.i., no Krievijas.

Ko lai mēs par to visu sakām? Mūsu tautas nesenajā vēsturē ir bijuši
laika posmi, kad bija kļuvis par modeslietu latviešu valodu totāli attīrīt no jeb-

kādas svešas ietekmes un aizguvumiem. Viens tāds laikaposms bija brīvās Lat-

vijas pirmie gadi. Nesen izdotajā atmiņu grāmatā par Priekuļu lauksaimniecības

skolu lasām:

«Matemātikā vēl nebija izstrādāta latviska nomenklatūra un matēmati-

kas skolotājs, inženieris Marovskis deva matemātiskiem jēdzieniem savus, ļoti

pārspīlēti latviskus tulkojumus. Vēl tagad atceros pārbaudes uzdevumu ģeo-

metrijā. Bija jāpierāda, ka trejstūrenumā paslietenes malvidene ir

puse no paslietenes garuma. Kad viņš šo uzdevumu uzrakstīja uz tāfeles —

mums visiem palika mutes vaļā - neko nesapratām. Viņš ar to bija rēķinājies
un uzrakstīja uz tāfeles šo uzdevumu arī krievu valodā.To mēs visi sapratām.

Sis uzdevums skan šādi: Taisnstūra trijstūrī mediāne, nolaista uz hipotenūzu,

ir puse no hipotenūzas garuma'".
9

Vēlākajos gados telefonu pārvērta par tālruni, brilles par acenēm, galošas

par dublenēm. Ulmaņa laikā pie labā toņa piederēja uzvārdu latviskošana

Hochbergi kļuva par Augstkalniem, Beķerj pārdēvējās par Baltāriem un taml.

Vēl tagad sastopamas trimdā dažas šāda absolūti «tīra, nepieduļķota" superlat-
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viskuma izpausmes, kad, piemēram, kāds mudina televīziju taču beidzot saukt

par tālredzi vai kad avīzē lasām tik nevainojami latvisku vārdu virkni kā: «Lat-
visko parašu pudura Labieši Saulgriežu svētku daudzinājums notiks [tad un

tad] Saviešos". Tiem vecākās paaudzes tautiešiem, kas savus galvenos audzinā-

šanas un izglītības impulsus guva kādā no superlatviskuma uzplūdu laikiem,

sirdis noteikti gauži nosāpas par latviešu valodas pievazāšanu ar svešiem ele-

mentiem mūsdienās okupētajā Latvijā. Arī tie no mums, kas varbūt nav gluži

superlatvieši, tomēr laikam atzīs, ka latviešu valodas internacionālizēšana jeb

atlatviskošana okupētajā Latvijā aiziet druscīt par tālu. Nav jābūt malvideņu

izgudrotājam vai bluķa dzinējam Saulgriežu svētkos, lai vēlētos, ka pašreizējās
tendences okupētās Latvijas latviešu valodā pierimtu.

Beigās vēl daži vārdi par okupētās Latvijas latviešu valodas un trimdas

latviešu valodas mijiedirbes problēmām, par problēmām, kas rodas, tautas

grupām dzīvojot atšķirti. Jāatzīst gan, ka par īstu mijiedirbi ir grūti runāt, jo

iedirbe ir tikai vienā virzienā. Okupētās Latvijas grāmatas un avīzes trimdu

sasniedz, bet trimdas izdevumi latviešus Latvijā tikai retumis. Tas nozīmē, ka

tā latviešu valoda, kādu tagad lieto Latvijā, mūsu apziņu gan sasniedz, bet

mūsu valoda Latvijas latviešus ne. Ja kādu vecākās paaudzes latviešu valoda

izteiksmē, leksikā un ortogrāfijā mums rakstītajās vēstulēs stipri vien līdzinās

mūsējai, tad ne jau tas tādēļ, ka viņi būtu ietekmējušies no mums. Tas gan ir

tālab, ka viņi saglabājuši vēl to pašu neatkarības gadu valodu, ko mēs 1944.

gadā paņēmām lfdzi trimdā un pie kurlas visumā esam sīksti turējušies, vairā-

kiem apgādiem un laikrakstiem gan ignorējot „r" mīkstināšanas likumus un

«o".

Mūsu trimdā dzīvojošo valodnieku aprindās nav pilnīgas vienprātības

par to, kā mums savu valodu — it īpaši ortogrāfiju — klātos veidot nākotnē.

Divi valodnieki, zinātniskā kvalifikācija nav apstrīdama - prof. Dr.Velta

Rūķe-Draviņa Zviedrijā un Bonnas universitātes mācībspēks Austris Grasis -

domā, ka mums vajadzētu pakļauties tām normām, kādas pieņēmuši tagad

valodnieki okupētajā Latvijā. 10 Turpretim Valerija Baltiņa-Bērziņa un Aleksis

Kalniņš iestājas par turēšanos pie brīvās Latvijas normām, kā pamatos esam

darījuši līdz šim. Te varētu runāt par «progresīviem" valodniekiem un par
„konservāfiviem" valodniekiem. Mēģināsim viena virziena ieskatus -

kaut

aptuveni - nostatīt pretim otra virziena ieskatiem.

«Progresīvā" doma varētu izskatīties apmēram šāda:

1) Latvijā ir vismaz desmitreiz vairāk latviešu nekā trimdā. Latvijas lat-

viešu valoda ir faktiskā, dominējošā mūsdienu latviešu valoda.
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2) Katra valoda gadu gaitā veidojas un attīstās. Ja mēs trimdā neiesim

līdz Latvijas latviešu valodas attīstībai, bet pūlēsimies tikai saglabāt „veco"

latviešu valodu, tad mēs ar laiku Latvijas latviešu acīs kļūsim smieklīgi, jo

mūsu valoda viņiem šķitīs tikpat archaiska, cik ieceļotājiem Amerikā ap 1950.

gadu šķita tur sastapto, t.s., „veclatviešu" valoda.

3) Aiz visām valodas pārveidībām okupētajā Latvijā nav jāsaskata poli-

tiski motīvi. Valoda Latvijā gadudesmitu gaitā pārveidotos arī tad, ja tur ne-

valdītu krievi un komūnisti.

4) Pielāgojoties tai latviešu valodai, kādu patlaban runā un kādā raksta

okupētajā Latvijā, mēs mazāk atsvešinātos no tautas tur.

«Konservātīvo" pretargumenti varētu būt apmēram tādi:

1) Atšķirības valodas niansēs nav nekāda pretdabiska, bet gan gluži nor-

māla parādība, ja vienas cilmes ļaudis ilgāku laiku dzīvo dažādās pasaules ma-

lās. Kvebekas franču valoda atšķiras no Francijas franču valodas. Amerikas

angļu valodaatšķiras no Anglijas angļu valodas. Izruna bieši atšķiras pat vienas

zemes robežās, salīdzinot vienu apgabalu ar otru. Totāla valodas vienveidība

nav nedz vēlama, nedz vajadzīga.

2) Tā gluži nav, ka valodas pārvērtības okupētajā Latvijā nebūtu poli-
tisku un ideoloģisku apstākļu nosacītas. Dieva vārda un kristīgo svētku apzī-

mējumu rakstīšanai ar mazo sākuma burtu pamats ir meklējams marksistiskajā
ateismā. Vāciskā „ch" atmešanas pamatā ir vēlēšanās attālināt latviešu tautu no

rietumu kultūras loka un pietuvināt to krieviskajam.

3) Trimdas un emigrācijas sabiedrība visos laikos tiekusies būt konservā-

tīva. Pat ja visi mūsu valodnieki kādu dienuvienprātīgi nolemtu, ka mums jā-

pāriet uz okupētās Latvijas leksiku un ortogrāfiju - labi skolēni jāsāk saukt

par teicamniekiem, slimokopējas par medmāsām, kuģīši par upes tramvajiem,
satiksmes ugunis par luksoforiem, trimda par klaidu, viesmīļi par oficiantiem,

mācītāji par melnsvārčiem, fotogrāfi par fotogrāfiem — tomēr varam būt droši,

ka tikai neliela mūsu daļa šādu lēmumu atbalstītu visā pilnībā. Būtu tādi, kas

šķirotu valodas pārvērtības Latvijā politiski nosacītajās un polītiski neitrālajās,

pirmās noraidot, otras pieņemot. Mūsu valoda trimdā, resp. Klaidā kļūtu par

savstarpēju politisku cīņu lauku, atsvešinot mūs vienu no otra. Gribētās vien-

veidības vietā Latvijas un trimdas latviešu valodā būtu panākts tieši pretējais -

galīga anarchija.

4) Respektējami un uzklausāmi ir tie valodnieku pieņemtie valodas

likumi un atzinumi, kas ir pieņemti brīvā valstī un sabiedrībā, nevis tādi

likumi, kas radušies spaidu apstākļos. Mums tātad der cienīt un atzīt tos
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valodas likumus un tās tradicijas, kas izveidojās un stabilizējās mūsu brīvības

gados. Kad Latvija atkal kādreiz būs brīva, tad tā laika valodnieki varēs no

jauna kā brīvi ļaudis pievērsties mūsu valodas problēmām, brīvi izšķiroties,
kuras no okupācijas gados ieviestajām īpatībām būtu paturamas un at-

metamas. Mēs šeit trimdā vēl arvien esam brīvi ļaudis, bet nav brīvu cilvēku

cienīgi tīšu prātu pakļauties tādiem likumiem, kādus izdevuši mūsu tautieši

svešu varu kalpībā un spaidu apstākļos, lai arī cik augsta būtu viņu tīri zināt-

niskā kvalifikācija. Mēs varam sirdīs justies pateicīgi okupētajā Latvijā dzīvojo-

šajiem baltu filologiem, kas iespēju robežās cīnās pret mūsu valodas nonivelē-

šanu, pret tās īpatnību izskaušanu. Ir labi, ka viņi tur ir, un, ko var zināt, var-

būt pēcskatā pēc gadu desmitiem latviešu tauta dažus no viņiem uzskatīs pat

par nacionāliem varoņiem. Tomēr pašreizējos apstākļos, kad viņi ir nebrīvi,

bet mēs esam brīvībā, klausīsim labāk, ko saka mūsu brīvās latviešu valodas

sargātāji un tās likumu tulki kā Aleksis Kalniņš un Valerija Baltiņa-Bērziņa.
Visādu problēmu, kas mūsos dažkārt var uzvandīt pat visai stipras emo-

cijas, latviešu valodas jomā tātadnetrūkst. Bet paldies Dievam, ka to netrūkst!

Sāpes nav patīkamas, bet, kamēr cilvēkam vēl kas var sāpēt, tā ir zīme, ka viņš
ir dzīvs. Tikai mirušam vairs nekas nesāp. Tāpat problēmas valodas jomā no-

rāda, ka valoda vēl ir dzīva, un ja mēs šīs problēmas te pārrunājam, tad tas

norāda, ka ir vēl latvieši, kam šīs problēmas kaut ko nozīmē.

Lai latviešu valoda dzīvo - ja ne gluži saules mūžu, tad vismaz vēl ilgi,
ilgi!
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BALTIJAS VALSTU PAŠREIZĒJAIS STARPTAUTISKAIS

STĀVOKLIS

Jānis Ritenis un Miķelis Strīķis

levads

Starptautisko tiesību subjekti ir neatkarīgas, suverēnas valstis. Tās veido

dažādo tautu internacionālo sabiedrību, kas vismaz teorētiski savu lietu kārto-

šanā vadās no starptautiskajām tiesībām un konvencijām.
Šīs sabiedrības dzīve ir dinamiska un pakļauta biežām pārmaiņām. Pa-

laikam kāda valsts pārveido savu konstitūciju, kamēr citā valstī notiek revolū-

cija. Rodas jaunas valstis, un daļēji vai pilnīgi tiek anektētas esošo valstu ter-

ritorijas. Lai internacionālā tautu sabiedrība varētu funkcionēt bez traucēju-

miem, citām valstīm ir agrāk vai vēlāk jāreaģē uz notikušajām pārmaiņām.

Piemēram, ja kādā valstī ir notikusi revolūcija, citu valstu valdībām ir jāizšķi-

ras, vai lietas kārtot ar agrāko vai jauno valdību. Ja kāda territorija ir atdalī-

jusies no valsts, pie tā agrāk piederējusi, citām valstīm jāizšķiras, kā

reaģēt uz šīm pārmaiņām. Tā tas bija pēc Pirmā pasaules kara, kad Baltijas
valstis deklarēja savu neatkarību no Krievijas un pēc brīvības cīņām kļuva par

noteicējām katra savā territorijā. Notiek arī otrādi. Tā trīsdesmitajos gados

Itālija okupēja un pakļāva sev Abesiniju, kamēr Vācija to pašu darīja ar Austriju

un Cechoslovakiju. Sīs pārmaiņas lika atsevišķām valstīm un arī visai interna-

cionālajai sabiedrībai izšķirties, kā uz tām reaģēt. Vajadzība reaģēt radās arī

1940. gadā, kad Padomju savienība okupēja un anektēja visas trīs Baltijas
valstis.

Toreizējie notikumi vispirms prasīja, lai citas valstis pret tiem ieņemtu

polītisku nostāju, bet, to darot, bija jāņem vērā starptautisko tiesību normas.

Valstu valdībām, kam bija darīšanas ar okupētajām Baltijas valstīm vai šo

valstu pilsoņiem un viņu īpašumiem, jau drīz bija jāizšķir arī dažādi tīri juri-
diski jautājumi. Bija jānosaka, kam īsti pieder Baltijas valstu kuģi, ko jaunā

padomju vara aicināja atgriezties savās ostās. Bija jānoskaidro, kas ir tiesīgs

rīkoties ar ārzemju bankās noguldītajiem Baltijas valstu kapitāliem. Tāpat

vajadzēja izšķirties par to, kāda turpmāk būs Baltijas valstu pilsoņu pavalst-
niecība. Tas nozīmēja, ka bija jāmeklē atbilde uz šiem un citiemjautājumiem.
Tas, ko citas valstis šai ziņā ir starplaikā darījušas, nosaka pašreizējo Baltijas

valstu starptautisko stāvokli.
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Ja citas valdības pēc Baltijas valstu okupācijas būtu rīkojušas saskaņā ar

starptautisko tiesību normām, tad to pirmais un loģiskais solis būtu bijis no-

sodīt okupāciju un prasīt, lai Padomju savienībaatvelk no Baltijas valstīm savu

tur iegājušo karaspēku. Bet situācija bija neskaidra, jo daļu padomju kara-

spēka Baltijas valstis savās zemēs bija ielaidušas brīvprātīgi 1939.gada sadar-

bības līgumu ietvaros. Arī Baltijas valstu sūtņi vilcinājās protestēt pret notiku-

šajām pārmaiņām. Tas, ka prezidenti Petss (Konstantin Pats) un Ulmanis ap-

stiprināja amatos padomju sūtniecību izraudzītās valdības un parakstīja šo

valdību izdotos likumus, citās valstīs varēja radīt tikai apjukumu. Iznākumā,

kā mēs to vēlāk redzēsim, atskaitot ASV, nebija nevienas citas valsts valdības,

kas būtu protestējusi pret Baltijas valstu okupācijas sākumu. Un arī ASV val-

dība, izteicot savu protestu, neprasīja tūlītēju PS karaspēka atvilkšanu. PS

karaspēkam Baltijas valstīs paliekot, sekoja šo valstu aneksija. No toreiz pastā-

vošajām valstīm līdz šim tikai dažas ir atzinušas Baltijas valstu aneksiju dejure,

kamēr vairums valstu ir atzinušas defacto to, ka PS ir Baltijas valstis inkorpo-

rējusi.

Kad 1974.gadā arī Jaunzēlandes un Austrālijas valdība atzina Baltijas
valstu inkorporāciju dc jure, visā rietumzemju baltiešu sabiedrībā radās liels

nemiers. Reaģējot uz politisko spiedienu, nākoša Austrālijas valdība atsauca

Baltijas valstu inkorporācijas dc jure atzinumu. Tas nozīmēja ievērojamu bal-

tiešu politisko panākumu, bet gan tikai vienā tālā un samērā nenozīmīgā frontē.

Politiķu retorisko runu ietekmē, kas šo notikumu pavadīja, liela daļa mūsu

sabiedrības sākusi domāt, ka baltiešiem jāsamierinās ar inkorporācijas <fe facto

atzīšanu, toties vai viss mūsu nacionālais un politiskais darbs jākoncentrē uz

to, lai novērstu Baltijas valstu inkorporācijas atzīšanu dc jure. Tā divi mūsu

sabiedrībai joprojām visumā nepazīstami termini {dc jure un dcfacto atzīšana)

nu ir nokļuvuši mūsu politiskā darba plānošanas centrā, tādēļ šķiet lietderīgi

noskaidrot, kāda ir starpība starp šiem abiem terminiem.Pie viena der arī pa-

analizēt, vai pagājušo 45 gadu pieredzes gaismā būtu ieteicams Baltijas tautu

nākotni balstīt uz jebkādām starptautisko tiesību normām.

Dc facto un dc jure atzīšana

Abus šos starptautisko tiesību praksē lietotos atzīšanas veidus var attie-

cināt kā uz valstīm un to valdībām, tā arī uz pārmainām, kas skai; šo valstu

valdības iekārtu. Jautājumā par starpību starp dc facto un dc jure atzīšanu

daudz strādājis profesors Lauterpachts (sk.: H.Lauterpacht, Recognition m

international law, 1948, 328. lpp.).
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Viņš vispirms norāda, ka dcfacto atzīšana ir neskaidrs jēdziens, par

īsto nozīmi speciālisti ir dažādās domās. Teiktā ilustrēšanai Lauterpachts uz-

ka ir grupa speciālistu, kas domā, ka starp dc facto un dc jure atzīšanu

ir visai maz atšķirības. Sī speciālistu grupa ir pārliecināta, ka vienīgā starpība
starp abiem jēdzieniem īstenībā atrodama tīri politiska rakstura niansēs. Tālāk

Lauterpachts piemin citu speciālistu savukārt teikto, ka dcfacto atzīšana īste-

nībā nozīmē apslēptu dc jure atzīšanu. Bez tam viņš konstatē, ka vēl citi starp-

tautisko tiesību speciālisti uzskata dc facto atzīšanu par ierobežotas atzīšanas

veidu, ko var apzīmēt arī par pagaidu atzīšanu. Kā tādu to var saistīt ar zinā-

miem noteikumiem un atkal atsaukt, ja šie noteikumi netiek ievēroti.Pēc šādas

ierobežotas atzīšanas nav arī jāstājas nekādās diplomātiskās attieksmēs ar at-

zīto valdību.

Apskatot, kā šie divi jēdzieni ietekmē tiesu praksi, Lauterpachts lieto

formulu, ko vēlāk daudz citējusī citi speciālisti: „A dejure government is one

which, m the opinion of the person using the phrase, ought to possess the

powers of sovereignty, though at the time it may be deprived of them. A dc

facto
government is one which is really m possession of them, although that

possession may be wrongful and precarious" (338. lpp.).

Poļu profesore Mareka (Krystyna Marek), kas tikai pirms dažiem ga-

diem pensionējās pēc darba Starptautisko studiju institūtā Zenevā, ir sarakstī-

jusi interesantu 1968.gadā Zenevā izdotu grāmatu Identity and continuity of

states m public international law, kurp viņa apskatījusi arī Baltijas valstu pēc-

kara starptautisko stāvokli. Mareka domā, ka tiklab dc facto, kā dejure atzī-

šana ir polītisks akts (155. lpp.). Kā piemēru Mareka min faktu, ka pēc Pirmā

pasaules Savienotās valstis bez kavēšanās atzina Polijas un Somijas neat-

karību, bet polītisku apsvērumu dēļ kavējās atzīt Igaunijas un Latvijas neatka-

rību, jo prezidents Vilsons negribēja sadalīt tālāk Krievijas territoriju. Iztirzā-

jot slavenā tiesībnieka H.Kelsena teorijas, Mareka raksta, ka starptautiskās

tiesības laika tecējumā atzīst par legālu katru dcfacto valdību. Tas vien, kā to

konstatē autore, jau norādauz starptautisko tiesību vājumu, jo tām allaž jāka-

pitulē faktiem (29. lpp.). TomērMareka konstatē, ka tādas pašas vājuma pazī-

mes piemīt arī citām tiesību sistēmām.

Kā šāda kapitulēšana faktiem notiek, Mareka apraksta, analizējot star-

pību starp to, ka Lielbritānija atzinusi Baltijas valstu inkorporāciju dcfacto,

un varbūtējo šī notikumadc jure atzīšanu. Ņemot vērā faktus, ko Lielbritānija
ne grib, ne arī var mainīt, tā ir atzinusi Baltijas valstu pievienošanu Padomju
savienībai. Bet ar šo atzīšanu Lielbritānijas valdība ir gribējusi arī pasvītrot, ka
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tā neatzīst notikušo izkārtojumu. Tādēļ inkorporācija atzīta tikai dcfacto, un,

kaut gan ļoti ierobežotos apmēros, Londonā joprojām darbojas Baltijas valstu

sūtniecības (405-406. lpp.). Šāda kompromisa polītika bija noteiktā pretrunā

ar Tautu savienības paktu, kas Lielbritānijai toreiz bija saistošs. Savā grāmatā

Mareka arī atgādina, ka saistīt kādas valsts okupāciju ar valdības dcfacto atzī-

šanu patiesībā nozīmē deklarēt, ka okupētā valsts ir pievienota kādai citai

valstij. Tas, saprotams, nozīmē, ka šīs valsts pastāvēšana ir pārtraukta, tās

identitāte zaudēta, un šīs valsts internacionālā personība ir apvienota ar oku-

pantu valsts personību (83. lpp.). Sie ir pārdomu vērti vārdi, pie kurjem mēs

vēl atgriezīsimies. Pagaidām pietiek sacīt, ka Marekas pamattēze ir, ka starp-

tautiskajās tiesībās vienmēr sacenšas divi pamatprincipi: „cx injuria ius non

oritur" (no netaisnības nerodas tiesības) un „cx factis ius oritur" (tiesības iz-

riet no faktiem). Teikto pastiprinot, Mareka saka, ka starptautisko attieksmju
kārtošanā allaž notiek svārstīšanās starp „sein" un „sollen" (starp to, kas ir, un

to, kam būtu jābūt). Sīs mijiedirbes rezultātā starptautisko tiesību normu

lietošanu parasti ierobežo fakti, kas jāņem vērā, un laiks, kas aiztek (592. lpp.).
Monaša universitātes (Melburnā) starptautisko tiesību eksperts Greigs

domā, ka tiklab dc facto, kā arī dc jure atzīšana attiecas uz valdībām (sk.

D.NV.Greig, International law, London 1970, 102. lpp.). Pēc viņa ieskata, abus

atzīšanas veidus lieto tikai gadījumos, kad atzīstamā valdība tiešam pārvalda

attiecīgo territoriju. Atšķirība tomēr ir tā, ka, dodotdc jure atzīšanu, pieņem,
ka šī pārvaldība turpināsies. Sai sakarā Greigs runā arī par gadījumiem, kas

līdzinās Baltijas valstu pašreizējai starptautiskajai situācijai. Ja kādas valsts

legālā valdība ir beigusi eksistēt, tad vienīgā alternātīvā valdība ir tā, kas pār-

valda attiecīgo territoriju.

Tomēr vismaz divos gadījumos arī šai valdībai var nedot vairāk nekā dc

facto atzīšanu. Tas notiek, ja ir šaubas par šīs valdības ilgstošu pastāvēšanu,

vai arī, ja citas valstis vienkārši nevēlas atzīt notikušās pārmaiņas, uzskatot tās

par nelegālām, kā tas ir attieksmē uz Baltijas valstīm. Sādu rīcību sauc par

neatzīšanas doktrīnas lietošanu, ko Tautu savienība savā laikā ieteica visām

valstīm, lai protestētu pret kādu starptautisku nelikumību(103. lpp.). Tomēr,

kad Austrija 1938.gadā tika pievienota Vācijai, šo doktrīnu nelietoja. Greigs

arī norāda, ka šādai ierobežotai dc facto atzīšanai parasti seko arīde jure atzī-

šana (102. lpp.), ko par Baltijas valstu inkorporāciju rietumvalstis vēl nav

devušas.

Uz to, ka šāda nostāja, ja to lieto, nesakņojas starptautiskajās tiesībās,

bet gan polītiskos apsvērumos, piem., liecina Lielbritānijas rīcība Abesinijas
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gadījumā. 1936.gadā Abesiniju okupēja itāliešu karaspēks. Tomēr angļu val-

dība līdz 1938.gadam atzina Haili Selasī (Haile Selassie) par Abesinijas dc jure

valdnieku. Bet tad, „lai veicinātu vispārēju izkārtojumu, kas nodrošinātumieru

Eiropā un pārējā pasaulē" (Lauterpacht, op.cit., 356. lpp.), Lielbritānija iz-

šķīrās atzīt Itālijas karali par Abesinijas dc jure valdnieku. Tiklīdz 1940. gadā

Lielbritānija pieteica Itālijai pēc tās iebrukuma Francijā, šī atzīšana tika

atsaukta, un Haile Selasī angļu valdības acīs atkal bija Abesinijas dejure vald-

nieks, kaut gan Abesinija joprojām atradās pilnīgā itāliešu pārvaldībā.

Līdzīgi varētu secināt arī, analizējot Austrijas un Čechoslovakijas situā-

ciju Otrā pasaules priekšvakarā un šī laikā, ko jau izdarījusi Mareka.

Te gan tūdaļ jāpiezīmē, ka ASV nebija to valstu starpā, kas savu nostāju būtu

tik spēji mainījušas. Tai pašā laikā jāsaka, ka amerikāņi praksē nešķiro dc

facto un dc jure atzīšanu, bet gan vienīgi runā par atzīšanu (recognition) kā

tādu. Par amerikāņu rīcību palaikam teikts, ka tā šai ziņā nesakņojas tikdaudz

starptautiskajās tiesībās, bet vairāk izriet no vēlēšanās neatzīt komūnistu vadī-

tas vai viņu balstītas valdības. Tomēr arī šai ziņā ASV valdība pagātnē nav

rīkojusies īsti konsekventi. ASV gan gadiem liedzās atzīt komūnistiskās Ķīnas

eksistenci, bet bez kavēšanās atzina Kastro (Fidel Castro Ruz) komūnistu val-

dību Kubā.

Teiktais rāda, ka ne dc facto, ne dc jure atzīšana nebalstās uz kādām

noteiktām un skaidrām starptautisko publisko tiesību normām, kas būtu lieto-

tas ar zināmu noteiktību. Dotajos apstākļos atzīšanu kārtojot, valdības visumā

vadās no polītiskiem apsvērumiem, kuyem tad pielaiko attiecīgo terminolo-

ģiju. Sī raksta turpinājumā izsekosim, kāda šai ziņā ir bijusi Amerikas savienoto

valstu, Lielbritānijas un Austrālijas valdības nostāja attieksmē uz Baltijas val-

stīm kopš to okupācijas 1940.gadā.

Amerikas savienoto valstu nostāja

Amerikas savienotās valstis kavējās atzīt Baltijas valstu neatkarību ilgāk

par Eiropas lielvalstīm. Kad 1922.gada jūlijā atzīšanas lēmumu beidzot pie-

ņēma, tad liekas, ka tas nesakņojās tikdaudz publisko starptautisko tiesību

normās kā tīri praktiskos apsvērumos (sk.: E.Andersons, Latvijas vēsture 1920

-1940. Ārpolītika I, 1982, 68. lpp.). Attiecīgajā paziņojumā starp citu bija

teikts, ka Savienotās valstis «attiecina pilnīgu atzīšanu" uz Latviju un Igauniju

(sk.: ibid. 11, 1984, 547. lpp.). Šis paziņojums bija pilnīgā saskaņā ar ASV

normālo diplomātisko praksi, kas, kā jau minēts, nešķiro dc facto un dc jure

atzīšanu.
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1940. g. 13. jūlijā pēc tam, kad Padomju savienība bija okupējusi Balti-

jas valstis, Latvijas sūtnis Vašingtonā Alfrēds Bīlmanis kā pirmais no diplomā-

tiskajiem pārstāvjiem ārzemēs iesniedza Amerikas valsts departamentam (ār-

lietu ministrijai) stingru protestu par padomju rīcību Latvijā. Pēc protesta sa-

ņemšanas amerikāņu valdība bloķēja ASV bankās noguldītos Baltijas valstu

līdzekļus un zeltu (ibid., 503-504. lpp.). Kad stāvoklis Latvijā turpināja virzī-

ties uz sovjetizācijas pusi, sūtnis Bīlmanis savus protestus atkārtoja arī 18. un

23.jūlijā. Liekas, tas bija iemesls, kādēļ Valsts departaments uzdeva Lojam

Hendersonam (Loy Wesley Henderson), kas kādreiz bija strādājis amerikāņu
sūtniecībā Rīgā un bija precējies ar latvieti, sagatavot priekšlikumu, kā ameri-

kāņu valdībai reaģēt uz notikumiem Baltijas valstīs (sk.: Ādolfs Sprūdžs un

Armīns Rūsis, eds, Res Baltica, 1968, 8. lpp.). Savā drīz sagatavotajā memo-

randā Hendersons jautāja, vai amerikāņu valdība, nosodot vācu un japāņu

agresiju, varētu lietot vienu mērauklu un tad to pašu mērauklunelietot, runā-

jot par padomju agresiju pret Baltijas valstīm (ibid., 17. lpp.). Memoranda tur-

pinājumā Hendersons zīmīgi piemetināja: „[...] our failure to recognize Soviet

conquests just now, although not pleasant to the Soviet Government, may

possibly place another card m our hands, when, if ever, a conference regard-

ing the future of Europe takes place" (ibid., 18. lpp.).
Pēc Hendersona memoranda secinājumiem bija veidota vēlāk daudz

citētā Savienoto valstu ārlietu viceministra Samnera Velsa (Sumner NVelles)

1940. g. 23. jūlija deklarācija, kurji starp citu teikts: „During these past few

days the devious processes whereunder the political independence and territo-

rial integrity of the three small Baltie republics - Estonia, Latvia and Lithu-

ania - were to be deliberately annihilated by one of their more povverful

neighbors, have been rapidly dravving to their conclusion. [. . .] The policy of

this Government is universally knovvn. The people of the United States are

opposed to predatory activities no matter whether they are carried on by the

use of force or the threat of force. They are likevvise opposed to any formof

intervention on the part of one state, however povverful, m the domestic con-

cerns of any other sovereign state [. . .] The United States vvill continue to

stand by these principle, because of the conviction of the American people

that unless the doctrine m vvhich these principles are inherent once again

governs the relations betvveen nations, the rule of reason, of justice, and of

law - m other vvords, the basis ofmodern civilization itself - cannot be pre-

served." The Department of State Bulletin, July 27, 1940, vol. 111, no. 57,

p.48; arī: Documents on American foreign relations, vol. 3, 429-430. lpp.
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MĀJA EZERĒ (SALDUS RAJONĀ), KUR 1945.G. 8. MAIJĀ VĀCIEŠI PARAKSTĪJA

"KURZEMESCIETOKŠŅA" PADOŠANOS BEZ NOTEIKUMIEM

Jāievēro, ka Velsa deklarācija neprasīja, lai PS izbeigtu Baltijas valstu

okupāciju, bet uzsvēra principu, ka no netaisnības nevar rasties tiesības. Tomēr

savas vēlākās nostājas veidošanā attieksmē uz Baltijas valstīm amerikāņu val-

dība nav konsekventi sekojusi šim principam. To konstatēja jau Mareka (Ma-

rek, op.cit., 399. lpp.), un uz to norāda arī Andersons, pieminot prezidenta

Rūzvelta laika plānu, kas paredzēja, ka PS varētu palikt Baltijas valstīs,

ja vien tur pēc izdarītu plēbiscītu (Andersons, op.cit. 11, 506. lpp.). Pie-

ņemot, ka Baltijas valstis pēc tiks ietilpinātas PS, kā amerikāņi, tā angļi
1943.gada Teherānas konferencē akceptēja Staļina prasību, lai Austrumprū-

sijas ziemeļu daļu nodotu PS, kas Baltijas valstis pilnīgi ieslēdza PS territorijā.
So izkārtojumu vēl formāli apstiprināja 1945.gada jūlijā Potsdamaskonferencē.
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Pēc prezidenta Rūzvelta nāves un beigām uzvarētāju savstarpējās

attieksmes ne tikai sarežģījās, bet arī strauji pasliktinājās. Sai gaisotnē pirms
vācu vaininieku tiesas prāvas Nirnbergā uzsākšanas galvenais amerikāņu

prokurors Džeksons (Robert H.Jackson) 1945. g.6. oktobrī deva svarīgu pazi-

ņojumu saviem pārējiem trim kollēgām. Tajā bija teikts, ka ASV akcepts PS

prokuroram ģenerālim R.A.Rudenko uzturēt apsūdzību arī par Igaunijā, Lat-

vijā un Lietuvā izdarītajiem vācu noziegumiem nav uzskatāms, it kā

amerikāņi akceptētu šo valstu pievienošanu Padomju savienībai (Boris Meiss-

ner, Die Sowjetunion, die baltischen Staaten und das Volkerrecht, 1956,

292. lpp.). Tas nu noskaidroja ASV pēckara nostāju Baltijas valstu okupācijas

jautājumā. Tā vēlreiz apstiprināta, kad 1949. gada oktobrī ASV valsts departa-
mentam pieprasīja atsauksmi sakarā ar ASV kongresā pieņemamo pārvietoto

personu likumu (Displaced Persons Act - sk.: Marek, op. cit., 402. lpp.)
Sī nostāja, kā to vēlāk redzēsim, atspoguļojās ASV tiesu praksē, un sa-

skaņā ar šo nostāju ASV turpina brīvi darboties arī visu triju Baltijas valstu

diplomātiskās pārstāvības. Apzinoties, ka nespēja atjaunot personālu varētu

izbeigt šo pārstāvību darbību, ASV nostāja ir bijusi labvēlīga arī šai ziņā. Tā,

kad 1949. gadā nomira sūtnis Alfrēds Bīlmanis, amerikāņu valdība viņa vietā

par Latvijas sūtniecības Vašingtonā lietvedi (Charge' d'Affaires) un sūtni (Min-

istre Plenipotentiarv) pieņēma Jūliju Feldmani. So iecēlumu, Latvijas valdībai

vairs nepastāvot, atļāva izdarīt sūtnim Kārlim Zariņam Londonā uz viņam
laikā izdoto ārkārtējo pilnvaru pamata (X.Zariņš, «Drauga un kollēgas

piemiņai", P[ēteris] Lejiņš, red., Jūlijs Feldmans, 1963, 27. lpp.). Vēlāk, liekas,

uz šī paša precedenta pamata pēc Feldmaņa nāves par sūtniecības vadītāju pie-

ņēma profesoru Arnoldu Speķi. Bet, kad pēc viņa nāves par Latvijas sūtniecī-

bas vadītāju Vašingtonā pieņēma Dr. Anatolu Dinbergu, bija mirisjau arī pats

sūtnis Zariņš. Tas liek domāt, ka, pašreizējo izkārtojumu meklējot, ASV val-

dība būs vadījusies no politiskiem apsvērumiem un vēl sūtņa Zariņa dzīves laikā

izdarītajiem sūtniecības darbinieku pārkārtojumiem (Meissner, op.cit., 296.

lpp.). Vācu profesors Meisners šai sakarā par ievērības cienīgu piemin apstākli,

ka ASV nav mēģinājušas darīt savu konsulāro un diplomātisko attieksmju kār-

tošanu ar Baltijas valstīm atkarīgu no eksilvaldību dibināšanas (ibid.). Kamēr

amerikāņu valdība piecdesmito gadu sākumā sekoja, t.s., Dalesa (John Foster

Dulles) „roll back" politikai, tas varbūt būtu bijis arī iespējams. Tik ilgi, kamēr

Tis jautājums nav atrisināts, pastāv nenovēršami draudi,ka savu pašreizējo no-

stāju pret Baltijas valstīm ASV valdība nevarēs ilgstoši uzturēt. Bez tam tik ilgi,

kamēr nav alternātīvas valdības, arī labākā gadījumā var tikai runāt par Baltijas
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valstu aneksijas neatzīšanu un izteikt cerību, ka Baltijas tautas drīz atkal atgūs

pašnoteikšanās tiesības, kā to darīja jau pieminētais Daless 1953.gada novem-

brī savā izklāstā Kerstena komisijai, kas ASV kongresa uzdevumā izmeklēja

Baltijas valstu aneksijas jautājumu (ibid., 295. lpp.).

Kaut gan arī minētā komisija atzina, ka Baltijas valstu inkorporācija PS

ir nelikumīga no starptautisko tiesību viedokļa, tomēr starplaikā ir bijušas

svārstības dažādu ASV valdību pieejā šai lietā. 1975.gadā, piemēram, zināmu

neskaidrību radīja prezidenta Forda parakstītais Helsinku pakts. Sī pakta iero-

sinātāja bija PS, kas ar to gribēja iegūt savu pēckara robežu neaizkaramību.
Pēc ilgām sarunām tieši šai jautājumā, ko apraksta profesors Dunsdorfs (Ed-

gars Dunsdorfs, The Baltie dilemma, Part 11, 1982, 365. lpp.), pieņēma šādu

formulu: „The participating States regard as inviolableall one another's fron-

tiers as vvell as the frontiers of all States m Europe and therefore they will re-

frain now and m future from assaulting these frontiers. Accordingly. they vvill

also refrain from any demand for, or act of, seizure and usurpation of part or

all of the territory of any participating State". Lai gan prezidents Fords

vēl pirms došanās uz Helsinkiem, lai paktu parakstītu, bija deklarējis baltiešu

un citu Austrumeiropas tautu pārstāvjiem, ka ASV joprojām nav mainījušas

savu nostāju attieksmē uz Baltijas valstīm, minētās formulas interpretēšana

radīja neskaidrības. Tādēļ tā vēlāk ASV tautas vietnieku namātika dēvēta par

vienu no pretrunīgākajiem valsts departamenta paziņojumiem par Baltijas
valstu stāvokli (ibid., 378. lpp.).

ASV baltiešu organizācijas sāka rūpēties par šīs neskaidrības novēršanu,

un to rīcības rezultātā ASV tautas vietnieku namā 1975.g. 2. decembrīnotika

plašas debates par Baltijas valstu stāvokli. Sīs debates visā pilnībā citē Duns-

dorfs (ibid., 366-378. lpp.). Šais debatēs tika uzsvērts, ka neatkarīgi no tā, kā

Helsinku paktu interpretē PS, paktu parakstot, ASV nav mainījušas savu ilg-
stošo nostāju, neatzīstot Baltijas valstu inkorporāciju Padomju savienībā. Tau-

tas vietnieku nama pieņemtā rezolūcija (407 balsis par, neviena pret) uzsvēra,
ka ASV turpinās arī nākotnē nekādā veidā neatzīt Baltijas valstu aneksiju
(ibid., 367. lpp.).

Starplaikā ASV kongress ir pieņēmis vēl citas līdzīgas rezolūcijas, un tas

allaž ir noticis ASV baltiešu saimes ierosmē. Baltiešu ierosmē vairākas deklarā-

cijas par Baltijas valstu inkorporācijas neatzīšanu ir izdevis arī prezidents Rē-

gens (Ronald Reagan), un vienu no šīm deklarācijām ASV pārstāve Apvieno-

tajās nācijās 1983.gadā nodeva arī Apvienoto nāciju ģenerālsekretāram. Savie-

noto valstu valdības oficiālajā izdevumā Ģist 1984.gada janvārī amerikāņu
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pašreizējā nostāja ir aprakstīta šādi: „US does not recognise the unlawful in-

corporation by force of Estonia, Latvia and Lithuania into USSR m 1940. As

apart ofoverall US policy tovvard these occupied countries, the US continues

to recognise and conduct business with the diplomatic representatives of the

last independent Baltie governments. The Estonian, Latvian and Lithuanian

chiefs of mission m the US enjoy full diplomatic privileģēs and immunities.

A major part of their role is to uphold the ultimate goal of a free Estonia,

Latvia and Lithuania" (Ģist, Department of State, 1984). Minētajā dokumentā

ir arī paskaidrots, ka ASV nostāja neesot nozīmīgi ietekmējusi Savienoto valstu

un Padomju savienības attieksmes. Tas liek jautāt, kas notiktu, ja tā nebūtu

un ja Savienotajām valstīm tāpat kā Otrā pasaules laikā atkal būtu liela

vajadzība labi sadzīvot ar Padomju savienību.

levērības vērts ir arī konstatējums, ka laiku pa laikam ASV valdības

pārstāvji kārto ar padomju iestādēm lietas, kas attiecas uz to ģimeņu apvieno-

šanu, piederīgie dzīvo Baltijas valstīs, un dažādu kriminālu noziegumu

izmeklēšanu, kas nodarbina ASV tiesas (ibid.). Pēdējā, liekas, jo sevišķi attiecas

uz baltiešiem, kas, ierodoties uz dzīvi ASV, it kā snieguši nepareizu informā-

ciju imigrācijas iestādēm. So apsūdzību izmeklēšana sadarbībā ar padomju
iestādēm radījusi lielu satraukumu baltiešu saimē, un bieži to tulko kā pierādī-

jumu, ka notikusi apslēpta padomju inkorporācijas atzīšana.

Šādam skatījumam varētu būt zināms pamats, jo šī nostāja nav īsti sa-

skaņā ar šīs nodaļas sākumā minēto «pilnīgas atzīšanas" formulu. Tomēr ASV

valsts departaments savu situācijas izklāstu nobeidz, sakot, ka minētā rīcība

«does not detract from the integrity or substance of the nonrecognition

policy" (ibid.). Sai sakarā jākonstatē, ka ASV valdība neapšaubāmi atzīst, ka

PS pilnīgi noteic Baltijas valstu pārvaldes aparātu. Bet, tai pašā laikā šīs no-

teikšanas legalitāti neatzīstot, ASV valdība nonāk pie kaut kā līdzīga inkorpo-

rācijas dc facto atzīšanai. Tā kā tas nav saskaņā ar ASV parasto diplomātisko

praksi, rodas zināmas grūtības. Tādas rada arī vajadzība ASV ārpolitiku vien-

mēr pakārtot šīs valsts ikreizējām specifiskajām interesēm. Tās, kā redzējām,

ir mainīgas, un tas rada jau minēto Marekas aprakstīto situāciju, ka starptau-

tisko attieksmju kārtošanā politiskie fakti runā spēcīgāk nekā starptautisko
tiesību normas.

Liels spēks ir arī noilgumam, jo arī ar vislabāko gribu neviena valdība

nevar ilgstoši savas lietas kārtot ar tādu valdību pārstāvjiem, kas savu eksis-

tenci izbeigušas jau pirms 45 gadiem. Pēdējos gados šo situāciju sācis ietekmēt

arī kāds jauns faktors. Tas ir prāgmatisko ASV ārpolitikas veidotāju pamanīta
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labi organizētu ASV baltiešu grupu iestāšanas par status quo uzturēšanu Bal-

tijas valstu inkorporācijas jautājumā.

Lielbritānijas nostāja

Lielbritānijas sakari ar Baltijas valstīm sākās jau pirms šo valstu tapšanas

un neatkarības iegūšanas. Jau 1918.gada janvārī britu sūtniecība Pēterpilī pa-

skaidroja igauņu pārstāvjiem, ka Lielbritānija nevēlas, lai Igaunija, ko toreiz

bija okupējis vācu karaspēks, tiktu pievienota Vācijai (Edgars Andersons, Lat-

vijas vēsture 1914-1920, Stokholmā 1967, 318. lpp.). Skaidrs ir arī tas, ka

tai pašā laikā Lielbritānija nevēlējās arī Igaunijas pievienošanu atpakaļ pie

Krievijas, jo tas būtu nozīmējis jaundibinātās boļševiku valsts tālāku izpleša-

nos uz rietumiem. Šie apsvērumi mudināja angļus veicināt Baltijas valstu neat-

karības centienus. Jau mēnesi vēlāk Lielbritānijas pārstāvji Stokholmā igau-

ņiem paskaidroja, ka viņu valdībai nebūtu iebildumu atzīt Igauniju dc facto

līdz miera konferencei. Arī Latvijai jau nedēļu pirms Latvijas valsts neatkarī-

bas deklarācijas Lielbritānijas ārlietu ministrs Balfūrs (Arthur JamesBalfour)

Meierovicam ar rakstu paziņoja, ka Viņa majestātes valdība apstiprina savu

gatavību pagaidām atzīt Latvijas nacionālo padomi par dc facto neatkarīgu

orgānu (324. lpp.). Tādi paši polītiski apsvērumi bija arī galvenais faktors, kas

pamudināja Lielbritānijas valdību atzīt dc jure Igauniju un Latviju. Atzīšana

gan aizkavējās līdz 1921. g. 21. janvārim, jo līdz tam laikam antantes valstu

augstākā padome liedzās atzīt jaunās valstis dc jure.

Neatkarīgi no mūsu pašu bieži sentimentālizētāvēstures skatījuma poli-

tiskie aplēsumi allaž palika Lielbritānijas nostājas pamatā attieksmē uz Baltijas

valstīm arī to neatkarības laikā. Tomēr, savu polītiku uz tiem balstot, briti

vienmēr ņēma vērā arī starptautisko tiesību normas, jo to pārkāpšana būtu

kaitējusi Lielbritānijas prestižam. Tas bija sevišķi manāms, kad 1939.gada

vasarā notika sarunas starp Lielbritāniju un Franciju no vienas un Padomju
savienību no otras puses, lai radītu pretvācu fronti arī Austrumeiropā. Sīs

sarunas izjuka un paradoksālā kārtā beidzās ar Molotova un Ribentropa paktu,

jo briti, turoties pie starptautisko tiesību normām, nebija gatavi dot PS brīvas

rokas Baltijas valstīs netiešas agresijas gadījumā. So apstākli izmantoja Hitlera

Vācija un, akceptējot Baltijas valstu iedalīšanu PS ietekmes sfairā, kļuva par

pēdējās sabiedroto. Sis stāvoklis turpinājās vēl tad, kad 1940. gada jūnijā PS

okupēja Baltijas valstis.

Tomēr, par spīti tam, pec šī notikuma Anglija nebūt nesteidzāsprotestēt

pret padomju rīcību Baltijas valstīs. Te gan jāatceras, ka Tis bija laiks, kas
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saistīts ar Denkerkas vārdu. Tas atgādina, cik lielās briesmās toreiz bija pati

Lielbritānija, kas cīņā pret Vāciju bija palikusi viena. Jāatceras, ka pirms tam

briti bija jau atzinuši Austrijas, Abesinijas un Albānijas aneksiju, kas britu

domāšanu šai ziņā bija, droši vien, jau zināmā mērā notrulinājis. Tā, kad

1940.g. 23. jūlijā Baltijas valstu sūtņi Londonā nodeva ārlietu ministram

Helifeksam (Edward Frederick Halifax) formālu protestu par Baltijas valstu

okupēšanu, Helifekss tikai norādīja, ka viņš personiski gribētu noraidīt tik

blēdīgi organizētu notikumu rezultātus, bet oficiāli, pretēji amerikāņiem,

viņš padomju akciju nenosodīja (Andersons, op. cz'r., Ārpolitika 11, 509. lpp.).

Profesors Andersons labi aprakstījis tālākos notikumus tikko citētās grāmatas

16. nodaļā, balstoties uz attiecīgo angļu valdības dokumentu studijām (508-

--513. lpp.).
Andersons norāda, ka jau 1918.g. 18. jūlijā angļu ārlietu ministrijas pa-

stāvīgais sekretārs Orme Sārdžents (Sargent) bija bažījies, ka drīz nāksies at-

bildēt uz nepatīkamo jautājumu, vai atzīt Baltijas valstu iekļaušanu Padomju

savienībā. Ar šo jautājumu nodarbojās arī pats ārlietu ministrs Helifekss, kas

26.jūlijā savukārt mēģināja noskaidrot, kādus labumus briti varētu iegūt no

Padomju savienības, ja viņi atzītu Baltijas valstu aneksiju. Saprotams, viņš

arī mēģināja apsvērt, kādas nepatikšanas britiem būtu gaidāmas, ja viņi pa-

domju aneksiju neatzītu. So kalkulāciju laikā padomju iestādes Baltijas val-

stīs bija jau konfiscējušas tur ieguldītās britu vērtības. Tādēļ Lielbritānijas

ārlietu ministrija, lai iegūtu sviru angļu saimniecisko interešu aizstāvēšanai,

bija savukārt pasteigusies apķīlāt Baltijas valstu īpašumus Lielbritānijā. Bet

britu impērijas ostās bija arī Baltijas valstu kuģi, kas britiem viņu pašu kuģu

zaudējumu dēļ bija ļoti vajadzīgi. Tādēļ viņi šos kuģus gribēja paturēt savā

rīcībā, vismaz pa laiku. Tomēr tas nebūtu bijis iespējams, ja tūdaļ dc

jure atzītu Baltijas valstu aneksiju, kas par kuģiem saimnieka tiesības pie-

šķirtu Padomju savienībai.

Lai izšķiršanos vismaz uz laiku novilcinātu, angļu valdība 29.jūlijā

nolēma lietot amerikāņu formulu, kas paredzēja, ka laikā notikušās

territoriālās pārmaiņas netiks atzītas dc jure līdz miera sarunām (510. lpp.).

Baltijas valstu sūtņiem Londonā tomēr nekādas rakstveida atbildes nedeva.

Pēc Helifeksa ierosinājuma sūtņiem paskaidroja: ja viņi grib palikt diplomā-

tiskajā sarakstā, tad viņu interesēs nebūtu prasīt oficiālu angļu valdības

deklarāciju inkorporācijas jautājumā (509. lpp.).

1940.g. 8. augustā britu atkal apsprieda Baltijas valstu

aneksijas jautājumu. Problēma radās tādēļ, ka aneksijas neatzīšana draudēja
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saniknot Padomju savienību. No otras puses, britu valdība baidījās atzīt anek-

siju dc facto, jo negribēja vājināt savu prestižu ASV. Bez tam

bažījās, ka, akceptējot Baltijas valstu aneksiju, Lielbritānija varētu izprovocēt

padomju spēku iebrukumu arī Somijā, iekarošana britiem tad arī būtu

jāatzīst. Šo, kā redzams, ļoti prāgmatisko apsvērumu dēļ atkal nolēma anek-

sijas atzīšanu atlikt (511. lpp.). Kad 4. septembrī Padomju savienības sūtnis

Londonā Maiskis (Ivan M. Maiskij) ārlietu ministrijā apjautājās par Baltijas

valstu inkorporācijas atzīšanu, ārlietu ministra vietnieks Batlers (Richard Aus-

ten Butler) atgādināja ASV nostāju. Batlers piebilda, ka Anglija nav ieņēmusi

asarainu nostāju Baltijas valstu nāves gadījumā, bet tām ir tiesības sagaidīt no

Lielbritānijas pieklājīgu izturēšanos to bērēs.

Tomēr jau 10. septembrī Maiskis prasīja Anglijā esošo Baltijas valstu

vērtību 4 miljonu mārciņu apmērā nodošanu Padomju savienībai. Reaģējot uz

šo prasību, Helifekss pieprasīja no Padomju savienības 5,5 līdz 6 miljonu mār-

ciņu maksājumu par Baltijas valstīs PS pārņemtajiem britu īpašumiem. Bez

tam viņš arī paziņoja, ka Anglija līdz beigām izmantos tās rīcībā esošos

Baltijas valstu kuģus un maksās par šo kuģu lietošanu pēc Kad izrādījās,

ka šis priekšlikums radījis spēcīgu Padomju savienības pretreakciju un sašu-

tumu, britu karakabinets uzdeva Anglijas vietniekam Maskavā Kripsam (Sir

Stafford Cripps) paziņot padomju valdībai, ka Lielbritānija ir ar mieru atzīt

Austrumeiropā notikušās pārmaiņas dc facto. Šo paziņojumu Kripss nodeva

padomju valdībai 22. oktobrī un apstiprināja 15. novembrī. Dc jure atzīšanu

notikušajām pārmaiņām britu valdība izšķīrās nedot, jo tas būtu radījis nepa-

tikšanas attieksmēs kā ar Polijas eksilvaldību, tā ar ASV valdību.

Visa šī notikuma apraksts jo skaidri rāda, ka Baltijas valstīm tik izšķirīgā

laikaposmā britu valdība maz interesējās par to, kas notika pašas padomju

okupētajās Baltijas valstīs un pavisam nemēģināja uz šiem notikumiem attieci-

nāt kādas starptautisko tiesību normas. Tas liecina, ka attieksmē uz Baltijas

valstīm angļi bija atgriezušies pie reālpolītikas. turpinoties, šī pieeja

kļuva vēl noteiktāka, un to varbūt ietekmēja arī zināmu personu uznākšana

vai noiešana no angļu politiskās skatuves.

Kad 1940. gada decembrī par Lielbritānijas ārlietu ministru kļuva Idens

(Anthony Robert Eden), viņš nepieņēma Baltijas valstu sūtņus Londonā to

pieteiktajās apsveikuma vizītēs. Tai pašā laikā Idens ārlietu ministrijas darbi-

niekiem norādīja, ka sakari ar Baltijas valstu sūtņiem ir atļauti tikai privātu

vēstuļu veidā (512. lpp.). Vēlāk īdens mēģināja pārliecināt arī amerikāņus, ka

jāatzīst Baltijas valstu inkorporācija Padomju savienībā, norādot, ka Baltijas
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zemes ir ilgi bijušas krievu varā. 1942.gada janvāri pēc viesošanās Maskavā

Fdens atkal iestājās par Baltijas valstu aneksijas atzīšanu, aizrādot, ka Anglijas

interesēs ir redzēt Krieviju stiprās pozicijās Baltijas jūrjī. Pēc ne briti, ne

amerikāņi krieviem tik un tā neko Baltijas valstu lietā nevarēšot teikt (513.

lpp.). Angļu valdības tālāku rīcību aizkavēja Cerčils (Sir Winston Churchill),

norādot, ka PS savas 1941. gada robežas ieguvusi, slepeni vienojoties arHitleru.

Ja Anglija tās akceptētu, tad tas būtu pretrunā ar principiem, par kubiem tā

cīnās. Tā Baltijas valstu jautājums 1942. gada maijā Anglijas un Padomju savie-

nības alianses līgumā palika neskarts.

Kad Otrais pasaules karj; bija beidzies, rietumu sabiedroto un Padomju

savienības starpā sākās ievērojamas domstarpības. To rezultātā tad nu citāda

kļuva arī Anglijas nostāja Baltijas valstu jautājumā. Tā atspoguļojas angļu

ārlietu ministrijas paziņojumā 1945.gada oktobrī, ka Anglijas valdībai nav

iebildumu ļaut padomju prokuroram uzturēt apsūdzību Nirnbergas tribunālā

arī par Baltijas valstīs izdarītajiem noziegumiem, bet tas nenozīmē, ka

Lielbritānija atzītu, ka Baltijas valstis ir kļuvušas par Padomju savienības sa-

stāvdaļu (Marek, op.cit., 405. lpp.). Sis paziņojums gan bija ļoti līdzīgs jau

minētajam attiecīgajam ASV paziņojumam, tā ka ir pamats šaubām, vai tas

īstenībā neradās amerikāņu ietekmē.

Tai paša 1945.gadā arī kāda angļu tiesa sakarā ar prāvu par igauņu

kuģiem prasīja ārlietu ministrijai norādi par Igaunijas toreizējo stāvokli.

Atbildot uz šo aptauju Lielbritānijas ārlietu ministrija norādīja: „H.M. Gov-

ernment recognize that Estonia has dc facto entered the Union of Soviet

Socialist Republics, but have not recognized this dc jure". Minētajā norādī-

jumā tālāk arī ir teikts: „H. M. Government recognize that the Republic of

Estonia as constituted prior to June, 1940 has ceased dc facto to have any

effective existence". Kādas tam ir juridiskās sekas, to ministrija atstāja attie-

cīgās tiesas izšķiršanā, kā tas tādos gadījumos ir pieņemts.

1947.g. 10. februārī angļu parlamentā tika jautāts par Baltijas valstu

stāvokli. Atbildēja ārlietu viceministrs MekhDs (McNeil); „H. M. Government

recognize that the Baltie States have dc facto been absorbed into the Soviet

Union, but have not recognized this dejure". Sis paskaidrojums vēl tika papil-

dināts 1954.gadā, kad ārlietu ministra pārstāvis parlamentā piebilda: „Her

Majesty's Government are not prepared to take any steps vvhich vvould imply
or constitute dc jure recognition ofthe Soviet annexationof the Baltie States"

(Meissner, op.cit., 299. lpp.). Starplaikā bijuši citi līdzīgi paziņojumi, un vēl

1984.gadā britu ārlietu ministrija ar rakstu paziņoja Latvijas atjaunošanas
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komitejas Eiropas centra priekšsēdim Jānim Rankam, ka Anglija neatzīst dc

jure Baltijas valstu inkorporāciju Padomju savienībā.

Minētie citāti rāda, ka Lielbritānijas pēckara nostāja attieksmē uz Bal-

tijas valstīm ir noteiktāka nekā tās laika nostāja. Tie arī rāda, ka Lielbri-

tānija šai ziņā vienmēr uzsvērusi, ka ir formāla starpība starp inkorporācijas

dc facto un dc jure atzīšanu. Jautājums tomēr ir, cik lielā mērā visa šī rīcība

izriet no vēlēšanās saskaņot Lielbritānijas rīcību ar Amerikas savienoto valstu

nostāju.

Pieminams arī, ka zināmas neskaidrības radīja Anglijas valdības rīcība ar

tur esošajiem Baltijas valstu līdzekļiem, ko mēs mēdzam dēvēt par „zeltu". Par

šo jautājumu runājot, Archīva XI sējumā Kārlis Gulbis rakstīja: „[...] Anglijas
valdības rīcība, patvarīgi piesavinoties Latvijai piederošo zeltu un ignorējot

atzīto Latvijas pārstāvi līguma slēgšanas brīdī, neliecina, ka Anglija turpinātu
atzīt Latviju 'dc jure'" (Archīvs XI, 1971, 62. lpp.). Tomēr šī paša izdevuma

citā rakstā Inārs Brēdrichs aizrāda, ka saskaņā ar 1968. gada angļu un padomju

varasvīru nolīgumu „nekāda Baltijas valstu līdzekļu izdošana Padomju savienī-

bai formāli nav notikusi" (ibid. ,
24. lpp.). Tas gan neizskaidro, kādēļ, līdzekļus

sadalot, netika konsultēti arī Baltijas valstu diplomātiskie pārstāvji Londonā,

ja turpināta tikai padomju aneksijas dc facto atzīšana. Ka tas tā bija, norāda

Brēdricha pieminētās debates par šo jautājumu angļu parlamentā 1969. gadā,
kad toreizējās (strādnieku) valdības pārstāvji sacījuši, ka līdzekļu sadalīšana

nebūt nenozīmējot Baltijas valstu aneksijas dc jure atzīšanu (ibid., 25. lpp.).

Visumā no augšējā formāli svarīgo notikumu izklāsta, kas ir kļuvuši par

stūrakmeņiem Lielbritānijas nostājā attieksmē uz Baltijas valstīm, kopš Pa-

domju savienība tās okupēja, manāma britu valdības vēlēšanās samierināties

ar notikušo. Tas atspoguļojas jau pašā inkorporācijas dc facto atzīšanā, ko

briti vienmēr mācējuši pastiept tik tālu, lai tā viņiem dotu vajadzīgo rīcības

brīvību. Diezgan droši var sacīt arī to, ka inkorporācijas dc jure atzīšana līdz

šim nav notikusi, ne tādēļ, lai ar šādu rīcību briti nosodītu Padomju savienības

rīcību un paši turētos pie starptautisko tiesību būtiski svarīgākajām normām,

bet gan tādēļ, ka britiem samērā nesvarīgo Baltijas valstu jautājumu allaž nā-

cies pakārtot citiem svarīgākiem polītiskiem apsvērumiem.

Austrālijas nostāja

Kad 1901.gadā, Austrālijas kolēnijām apvienojoties, radās Austrālijas

kopvalsts, ārlietu kārtošana joprojām palika britu karaļnama un Anglijas valdī-

bas ziņā. 1931.gadā pieņemtais Vestminsteras statūts gan paredzēja, ka britu
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dominijas var uzsākt ārlietas kārtot patstāvīgi, tomēr tam Austrālijā vēl ilgi

trūka vajadzīgās mašinērijas, un tikai 1954. gadā Anglijas karaliene deva Aus-

trālijas ģenerālgubernatoram tiesības iecelt Austrālijas diplomātiskos pārstāv-

jus un konsulus citās zemēs. Tai pašā laikā generālgubernātoru arī pilnvaroja

piešķirt eksekvātūru (exequatur) ārzemju konsuliem Austrālijā (Leslie Zines,

cd., Commentaries on Australian constitution, Sydney etc, 1977, 31. lpp.).

Tādēļ, kad Lielbritānija 1921.gadā atzina Baltijas valstu patstāvību dc jure,

visa britu impērija, starptautiskās lietas kārtojot, toreiz funkcionēja kā viena

vienība, līdz ar ko Igauniju un Latviju bija dc jure atzinusi arī Austrālija. Ka-

mēr tas tā turpinājās, eksekvātūru bija saņēmuši arī sākotnējie četri Latvijas

godakonsuli dažādās Austrālijas valstīs. Lai gan Austrālija un Baltijas valstis

bija Tautu savienības locekles, liekas, ka Baltijas valstu brīvības gados Austrā-

lijai nebija nekādu tiešu diplomātisku darījumu ar šīm trim valstīm.

Nav arī informācijas, kas liecinātu, ka pēc Baltijas valstu okupācijas

1940. gadā Austrālija būtu uz šo notikumu jebkādā veidā reaģējusi. Lielbritā-

nijai Baltijas valstu inkorporāciju Padomju savienībā dc jure neatzīstot, Latvi-

jas godakonsuli Austrālijā varēja savu darbību netraucēti turpināt. Nekādas

ievērojamas pārmaiņas neradīja arī baltiešu masveidīgā pēckara imigrācija, kas

sākās 1947.gadā. Baltieši uz Austrāliju devās saskaņā ar līgumu, ko Austrālijas

valdība bija nolīgusi ar IRO, un (ar dažiem izņēmumiem) ceļoja nevis ar Balti-

jas valstu pasēm, bet gan apgādāti ar speciāliem ceļojuma dokumentiem.

1952. gadā sūtnis Kārlis Zariņš pārcēla darbā uz Austrāliju Latvijas sūtniecības

Londonā sekretāru Oļģertu Rozīti. Joprojām nav drošu ziņu, kāds bija Rozī-

tim paredzētais uzdevums Austrālijā, bet zināms ir tas, ka viņš sāka strādāt par

Latvijas godakonsula Melburnā Mekomasa (Robert Galbraith McComas) sek-

retāru. Acīm redzot, Austrālijas valdība nekādu citu izkārtojumu neakceptēja.

Tā Austrālijas nostāja attieksmē uz Baltijas valstīm palika neskaidra vēl

daudzus gadus, un liekas, ka Austrālijas polītiskās aprindas par to sāka domāt

tikai tad, kad Austrālijā iebraukušie baltieši kļuva polītiski aktīvi un allaž atgā-

dināja, ka Baltijas valstu inkorporācija nav atzīstama. Pirmais uz to oficiāli

reaģēja toreizējais strādnieku partijas vadītājs Kolvels (Arthur August Calvvell),

kas, būdams pēckara imigrācijas ministrs, arī sākotnēji rūpējās par baltiešu

ielaišanu Austrālijā. Kolvels 1960.gadā deklarēja: „The Australian LaborParty

has not recognised, and doesnot intend to recognise, the incorporation of the

Baltie States into the Soviet Union" (Dunsdorfs, op. cit., 31. lpp.).

1965. g. 26. martā arī toreizējais Austrālijas ārlietu ministrsHeslaks (Paul

Hasluck) vēstulē Latviešu apvienības Austrālijā prezidija priekšsēdim Ādamam
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Dukātam deklarēja: „Australia does not recognise the incorporation dejure or

dc facto of Latvia into the USSR [. . .]" (Latviešu apvienības Austrālijā kultū-

ras daļas apskats, 1966, 1. lpp.). Runājot par šo deklarāciju, ir jākonstatē, ka

tā bija saskaņā ar toreizējās Austrālijas valdības koalicijas izteikti pretkomū-
nistisko nostāju. Bet vēl jo vairāk, runājot par šo deklarāciju, ir jānorāda arī,

ka 1965. gadā, pirmo reizi savu nostāju ieņemot, Austrālijas valdība inkorporā-

ciju neatzina arī dc facto. 1969. gada Austrālijas parlamenta vēlēšanu laikā

bija bažas, ka šī nostāja varētu mainīties. Tādēļ Austrālijas baltiešu padome

(ABP) toreiz sāka attīstīt iespējamo polītisko spiedienu, kas plaši atbalsojās arī

Austrālijas dienaspresē. Iznākumā, ārlietu ministram prom esot, ABP saņēma
aizsardzības ministra Fērhola(Fairhall) parakstītu paskaidrojumu, ka Austrālija

neatzīst un neatzīs Baltijas valstu inkorporāciju Padomju savienībā (ibid., 1975,

5. lpp.).
Tomēr jau 1974.gada maijā pēcnākamo vēlēšanu laikā ministru prezi-

dents Vitlams (Edward Gough Whitlam) rakstīja Austrālijas lietuviešu kopības

priekšsēdim V.Bukevičam (Vytautas Bukevičius): „The policy of the present

Australian Government is that while not formally recognising the incorpora-

tion of Lithuania, Latvia and Estonia into the Soviet Union, it must be cogni-

sant of the dc facto situation and deal with the governmentvvhich haseffective

control of the territory m question. This was also the attitude taken by all

our predecessors on this matter" (Dunsdorfs, op.cit., 42. lpp.). No šai pa-

skaidrojumā aprakstītās Austrālijas valdības rīcības izriet, ka 1974. gada maijā

Austrālijas valdība jau atzina Baltijas valstu inkorporāciju Padomju savienībā

dc facto. Tāpat paskaidrojumā redzams, ka tāda esot bijusi arī iepriekšējās

valdības nostāja, bet joprojām nav skaidrs, kad notika inkorporācijas facto

atzīšana.

Lai gan priekšvēlēšanu laikā Vitlama valdība bija mēģinājusi radīt ie-

spaidu, ka tā šo politiku arī turpinās, pēc strādnieku partijas valdības ievēlē-

šanas no jauna, tikai divus mēnešus vēlāk Vitlams, īsu laiku aizstājot ārlietu

ministru, izšķīrās nokārtot šo jautājumu uz visiem laikiem. Ir pamats pieņemt,

ka Vitlamu pamudināja domāt par Baltijas valstu jautājumu Jaunzēlandesval-

dības lēmums atzīt Baltijas valstu inkorporāciju Padomju savienībā dc jure.

Vitlams pats šo gadiem ilgi nenokārtoto lietu uzskatīja par anachronismu un

domāja, ka tās nokārtošana neradīs valdībai nekādas iekšpolītiskas grūtības un

tai pašā laikā uzlabos attieksmes ar Padomju savienību. Tātad Vitlama lēmums

šai lietā bija tīri politiskas dabas, ko, kā to vēlāk konstatēja profesors Duns-

dorfs, pēc tam vajadzēja juridiski pamatot (ibid., 318. lpp.). Sādu uz tiesību
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normām nebalstītu rīcību, saprotams, var ietekmēt ar politiskam akcijām, un

tas pierādījās jau drīz vien sekojošajos notikumos, kuņi dzinējspēks bija bal-

tiešu sašutums par Vitlama rīcību.

Baltiešu politiskais spiediens turpinājās līdz laikam, kad 1975. gada

decembra vēlēšanās vairākumu ieguva koalicijas partijas un par Austrālijas
ministru prezidentu kļuva Frēzers (John Malcolm Fraser). Viens no viņa valdī-

bas pirmajiem soļiem bija atsaukt Vitlama valdības nepopulāro lēmumu par
Baltijas valstu inkorporācijas atzīšanu. Sī notikuma priekšspēli aprakstījis kād-

reizējais opozicijas vadītāja sekretārs, vēlākais senātors, nelaiķis Naits (John
William Knight; sk.: John W.Knight and Emīls Dēliņš, Baltie States. A domes-

tic issue, an international problem, Stockholm 1980, 12. un 13. lpp.). Pēc mi-

nētā apraksta redzams, ka toreizējā opozicija, inkorporācijas dc jure atzīšanas

atsaukumu gatavojot, nemaz nedomāja par starptautiskajām tiesībām. Tā gri-

bēja ar ātru rīcību šādā strīdus jautājumā vēlētājiem rādīt, ka tā spēj rīkoties

ātri un noteikti. Atsaukšanas lēmuma plānotāji arī pielaida, ka šāda noteikta

rīcība varētu radīt grūtības attieksmēs ar Padomju savienību. Ir pazīmes, kas

liecina, ka tādā gadījumā viss plāns būtu vienkārši atmests. Tas nu neliecina

par turēšanos pie kādiem principiem, bet Frēzeram ļoti palīdzēja Dunsdorfa

radītā formula. Tā paredzēja, ka, lai atgrieztos pie status quo ante, valdībai

bija jādara tikai divi lietas: jānorāda Austrālijas sūtnim Maskavā, ka viņš ne-

drīkst doties turpmākās vizītēs uz Baltijas valstīm, un jāatzīst Latvijas goda-
konsula Melburnā eksekvātūra (Dunsdorfs, op.cit., 318. lpp.). Dunsdorfa for-

mulas stiprums bija apstāklī, ka abas lietas varēja izdarīt bez pārmērīgas Pa-

domju savienības provocēšanas.
Malkolms Frēzers kā prāgmatisks politiķis šo iespēju ātri uztvēra un,kad

profesors Dunsdorfs viņam 1975. g. 20. augustā publiski pasniedza grāmatu
The Baltie dilemma, savā atbildes runā starp citu teica (kā minēts pēc tam

publicētajā preses biļetenā): „[. ..] Professor Dunsdorfs says that he thinks

the way of reversing the decision is a simple one. There were no exchanges of

notēs betvveen the Soviet Union and Australia. An ambassador was told that

he could or should or must go to the Baltie States anda Consulate m Australia

had recognition taken away from it. The Professor suggests that those two

decisions be reversed. I believe they ought to be reversed and the next Gov-

ernment vvill reverse them" (ibid., 321. lpp.).
Sis bija pirmais konkrētais toreizējās opozicijas solījums atcelt Vitlama

lēmumu par Baltijas valstu inkorporācijas dc jure atzīšanu, un to bija ierosinā-

jusi Dunsdorfa grāmata The Baltie dilemma. No ši viedokļa ir savādi, ka viens
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no šīs grāmatas pasniegšanas ceremonijas dalībniekiem par grāmatas TheBaltie

dilemma lomu zina tikai to, ka grāmatā sniegta „daļēja preses komentāru iz-

lase" - sk.: Emīls Dēliņš, «Austrālijas latviešu politiskā darbība", Latvju encik-

lopēdija 1962-1982(1983), 118. lpp.
Šī notikuma nozīmi precīzi kvalificēja sākotnējais Frēzera valdības

spēkavīrs, senātors Viterss (Reginald Greive NVithers): „lt should be observed

that the question of recognition m this connection is not one of the recogni-

tion of statehood or of a government, but simply one of title to territorv.

This Government is thus saying no more than that it does not accept the legal-

ity of the Soviet annexation of the Baltie States" (Knight, op.cit., 13. lpp.).

Ar vārdu sakot, Frēzera valdība bija izdarījusi tikai simbolisku žestu, un nāko-

šajos gados pierādījās, ka, par spīti visiem ar šo notikumu saistītajiem vārdu

plūdiem, tā tālāk par šo žestu arī nevēlējās iet.

Jo spilgti to pierādīja tas, ka Austrālijas iestādes neatzina Melburnā

atjaunotā Latvijas konsulāta izdotās Latvijas pases kā ceļojuma dokumentus.

Tai paša laikā, kā tas redzams no Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē

(LAAJ) prezidija priekšsēža Eduarda Voitkuna 1976.g. 28. oktobra ārlietu

ministramPīkokam (Andrevv Sharp Peacock) adresētāsvēstules (LAAJ arehīvs),

Latviešu centrālā organizācija Austrālijā tieši pasu izsniegšanu un pagarināšanu

uzskatīja par vienu no atjaunotā konsulāta svarīgākajām funkcijām. Kad Aus-

trālijas igauņu organizācijas izteica vēlēšanos, lai kādā no Austrālijas valstīm

pieņemtu arī Igaunijas konsulu, ārlietu ministrija lūgumu noraidīja. Pat, atbil-

dot uz lūgumu akceptēt arī jauna vicekonsula iecelšanu toreiz jau 75 gadus

vecā Mekomasa vadītajā konsulātā Melburnā, ārlietu ministrs Pīkoks 1976.g.

17. decembrī LAAJ prezidijam rakstīja, ka tā ir komplicēta lieta (LAAJ ar-

ehīvs). Vēlāk Pīkoks tomēr izšķīrās sekot Kanādā rastajam izkārtojumam,

saskaņā ar par Latvijas godakonsulu Toronto tika pieņemts latviešu orga-

nizāciju un Latvijas diplomātiskā dienesta vecākā Anatola Dinberga izraudzī-

tais Dr. Eduards Upenieks. Sim precedentam Austrālijas ārlietu ministrija

sekoja arī 1982. gadā, kad pēc R.G.Mekomasa nāves par Latvijas godakonsulu

Melburnā pieņēma Emīlu Dēliņu. 1985.gada Austrālijas ārlietu ministrijas kon-

sulāro pārstāvju sarakstā E.Dēliņš ir minēts kā Latvijas godakonsuls ar juris-

dikciju Viktorijas un Tasmānijas valstī.

Te jāpiebilst, ka godakonsuli nav diplomāti, un viņu darbalauks ir visai

ierobežots. Vispār konsuli nenodarbojas ar polītisko jautājumu kārtošanu, bet

rūpējas par tirdzniecības un abu attiecīgo valstu pilsoņu satiksmes veicināšanu.

To galvenais uzdevums tādēļ ir pasu izdošana, dokumentu apstiprināšana,



73

juridiskās palīdzības sagādāšana un jūrnieku disciplinārlietas. Pēdējos gados
šiem uzdevumiem vēl nācis klāt informācijas darbs. Tikai atsevišķos gadījumos
kādas valsts konsulam var uzticēt arī diplomātiskā pārstāvja pienākumus, bet

par tādiem var iecelt tikai pilna darbalaika konsulārā dienesta darbiniekus un

ne godakonsulus. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ar konsuliem var ap-
mainīties tikai valstis, kas viena otru atzīst, un konsuli personiski bauda zinā-

mas privilēģijas, kas tomēr ir krietni vairāk ierobežotas nekā diplomātu privi-
lēģijas (Golo Mannund Harry Pross, Aussenpolitik, 1958, 142-143.lpp.).

Varētu pieņemt, ka teiktais pats par sevi apliecina, ka, pieņemot E.Dē-

liņu par Latvijas godakonsulu Melburnā, Austrālijas valdība būtu atzinusi to,
ka Latvijas valstseksistence joprojām turpinās, bet izrādās, ka Austrālijas ārlietu

ministrija uzskata, ka arī Latvijas konsula pieņemšanai Melburnā ir tikai sim-

boliska nozīme. Tas redzams no ministrijas Eiropas nodaļas vadītāja vietnieka

Loida (P.J.Lloyd) 1985.g. 6. maija vēstules, sacīts: „There is an honorary
Latvian Consul (Mr. Delins) m Melbourne, but as the Australian Government

does not recognise any government m exile, it doesnot seem the Consul could

legally represent the interests ofnon-Australian citizens. Ina purely symbolic
sense, of course, the Consul might be said to represent a link betvveen non-

citizens of Baltie origin and the pre-1940 Baltie republics (vēstule ABP arehīvā).
Vēstule rāda, ka, lietu kārtotājiem Austrālijā novirzoties uz propagandistu

ceļa, esam nonākuši pavisam neloģiskā situācijā, Latvijas godakonsuls

Melburnā nevar legāli pārstāvēt nevienu latviešu grupu, bet tai pašā laikā it kā

veic kādas funkcijas visas baltiešu sabiedrības labā. Lieki teikt, ka tāds izkārto-

jums nav saskaņā ar konsulāro praksi un padara nedefinējamu konsulāta patieso
stāvokli. levērojot, ka jau 1943.gadā Viktorijas valsts augstākā tiesa pilnā sa-

stāvā ir atzinusi, ka „The office of consul has no diplomatic signifieance what-

ever" (sk.: „Anglo Czechoslovak & Parague Credit Bank v. Jansen", The Argus
law reports, 1943. 434. lpp.), nevar arī sacīt, kā tas ir darīts, ka Latvijas goda-

konsula pieņemšana jau pati par sevi nozīmē Latvijas valsts neatkarības atzīša-

nas turpinājumu.

Sim jautājumam pieskartas arī ministru prezidenta Frēzera ar 1981. g.

16. februāri datētais paskaidrojums ABP. Tajā ir teikts: „The government has

publicly stated that m Australia's view the Baltie States are, and remam, in-

dependent countries. From this standpoint what is at issue is not decolonisa-

tion but the expulsion of occupying forces" (vēstule ABP arehīvā). So paskaid-
rojumu varētu uzskatīt par starptautisko tiesību pozitīvisma paraugu, ja vien

darbi nerunātu skaļāk par vārdiem. Kad pie tiem pienāca, tad Frēzera valdība
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starptautiskajos forumos atturējās no iestāšanās par Baltijas valstu un tautu

tiesībām. Kad Austrālijas politiskajā arēnā bija sākušās debates par Baltijas

valstīm šai līmenī, tad 1983.gada martā izšķirīgajām vēlēšanām tuvojoties,

Frēzera ēnā nevarēja palikt arī nākošais ministru prezidents Hoks (Robert

James Lec Hawk). Viņš sacīja: „My predecessor, Bili Heyden indicated that

we vvould recognise the independence of the Baltie States. He said that un-

equivocally, and I have no reason, nor desire, to alter that clear and unequi-

vocal statement" (vēstule LAAJ arehīvā). Tomēr tikai sešus mēnešus vēlāk,

kad Bills Heidens (William George Hayden) bija kļuvis par Austrālijas ārlietu

ministru, viņš pašreizējās valdības patieso nostāju vēstulē savam partijas bied-

ram, kreisā spārna Dienvidaustrālijas senātoram N.Bolkusam izskaidroja šādi

„The government [. . .] shares the view held by its predecessor, namely that

Australia does not contest dc facto that the Soviet government exercises

effective control over the former Baltie States. Nor does the government re-

cognise independent states or governments m exile, and avoids actions which

vvould imply such recognition" (vēstule ABP arehīvā).

Savas valdības laikā dotajās attiecīgajās deklarācijās arī ministru prezi-

dents Hoks ir atkārtoti sacījis, ka Austrālija neatzīst vienīgi dc jure Baltijas
valstu inkorporāciju Padomju savienībā (sk., piemēram, Hoka 1985.g. 15.n0-

v

deklarāciju: Baltießulletin
,
February 1986). Sada Austrālijas valdības

nostāja ir prāgmatiska un saskan ar Austrālijas baltiešu saimes joprojām vēl

labi nedefinētām vēlmēm.

Tiesu lēmumi

Atsevišķu valstu tiesas neizlemj, kā attiecīgajai valstij būtu jāizturas pret

okupētajām Baltijas valstīm. Tādu lēmumu gan varbūt varētu pieņemt starp-

tautiskā tiesa Hāgā, bet tā nodarbojas tikai ar lietām, kurjīs parti ir neatkarīgas

valstis, un dara to tikai tad, kad tās visas ir gatavas pakļauties tiesas jurisdikci-

jai. Tā nu tiesu lēmumi, kas mūs interesē, ir atrodami vienīgi starptautisko

privāttiesību jomā.

Visas tiesas, kas ASV, Lielbritānijā un Austrālijā darbojas šai jurisdikcijā,

vadās no savas valsts izpildu varas kompetento orgānu atzinumiem attieksmē

uz Baltijas valstīs notikušajām pārmaiņām. To darot, allaž ka šo pār-

maiņu atzīšana vai neatzīšana ir politiskas dabas jautājums, ko tiesas nav kom-

petentas izšķirt.
Šai ziņā sagādā grūtības valsts izpildu varas pārstāvji, kas bieži ir polītiķi.

Viņiem ir paradums savos paskaidrojumos par valdības nostāju lietot nevis
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STRATĒĢISKIE KAŖA LIELCEĻI SATEK RĪGĀ PIE JAUNĀ DAUGAVAS TILTA

vārdus un frāzes, kas to vislabāk apraksta, bet gan izvēlēties tādus, kas vēlētā-

jiem varētu būt vislabāk pieņemami. Kā tikko redzējām, labs piemērs te ir

dažādo Austrālijas valdības un opozicijas runātāju paskaidrojumi, kur juku

jukām viens otra vietā tiek lietoti vārdi „valstis", „zemes", „territorijas" un

«republikas", it kā šie vārdi nozīmētu vienuun to pašu. Lai izvairītos no poli-

tiķu „divkāršas runāšanas" grūtībām, visu triju mūsšeit interesējošo valstu tiesu

praksē ir iegājusies kārtība, ka prāvās, kurais ir jāizšķiras par viena vai otra

režīma izdoto likumu piemērošanu, jau pirms lietu skata cauri, tiesa pieprasa

no savas valsts valdības atsauksmi, lai noskaidrotu izpildu varas viedokli

attieksmē uz režīmu maiņu vai okupācijas sekām.

Piemēram, kad okupētās Latvijas valsts kuģniecības līnija Savienoto

valstu apellācijas tiesā 1951. gadā mēģināja panākt sev labvēlīgu tiesas lēmumu

par kādai Latvijas pilsoņu grupai kādreiz piederējušiem kuģiem, tiesa no valsts

departamenta bija izprasījusi trīs atsauksmes. Pirmā no tām apliecināja, ka

ASV valdībaneatzīst Latvijas inkorporāciju Padomju savienībā. Otra atsauksme

vēstīja, ka tādēļ visi līgumi, kas ir līgti starp Latvijas republiku un Savienota-

jām valstīm, ir uzskatāmi par spēkā esošiem. Trešā atsauksme norādīja, ka
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ASV valdība nav atzinusi padomju varas Latvijā izdotosīpašumu nacionalizā-

cijas likumus (sk.: „Latvian State Cargo & Passenger S. S. Line v. McGrath,

Attornev General of U.S.A.", Federal Reporter, vol. 188, 2nd Series, 1000).

Saņemot šādu skaidru informāciju, tiesa sprieda, ka, rīkojoties pretēji šiem

norādījumiem, tā ierobežotu valsts izpildu varas neierobežoto noteikšanu

ārlietās.

Divi gadus vēlāk šī pati padomju varas nodibinātākuģniecības līnija zau-

dēja arī prāvu par Lietuvas kuģi „Denny". Sai gadījumā tiesa savā lēmumā

konstatēja arī to, ka nevienam likumam, ar ko tiek konfiscēta manta kādā

anektētā territorijā, nav spēka attieksmē uz īpašumiem, kas likuma izdošanas

laikā atradās ārpus anektētās territorijas. Tādēļ tiesa uzskatīja, ka īstenībā nav

svarīgi, kāds spēks tiek piešķirts okupācijas varas izdotajiem nacionālizācijas
likumiem („Latvian State Cargo & Passenger S.S. Line v. United States et ai.",

Federal Supplement, vol. 116, 717. lpp.).
Šie lēmumi ilustrē amerikāņu tiesu viedokli, ka tikai valsts izpildu vara

var atzīt citu valstu rašanos un bojā eju. Kamēr tā to nav darījusi, tikmēr arī

tiesām ir jāuzskata līdzšinējais stāvoklis par nemainītu, un kādai valstij reiz

dotā atzīšana turpinās tik ilgi, kamēr amerikāņu valdība nav to anullējusi.

Diplomātisko sakaru neuzturēšana vien vēl nevar būt par šķērsli kādas valdības

suverenitātes atzīšanai (sk.: American Jurisprudence, v01.45, 2nd cd., Roch-

ester etc. 1969, 361.lpp.). Ja Savienoto valstu valdība izšķiras neatzīt kādas

citas valsts valdības pastāvēšanu, tad šī izšķiršanās attiecas arī uz amerikāņu

tiesām, kam tā bieži vien ir jāiedzīvina (ibid., vol. 77, 2nd cd., Rochester etc.

1975,47. lpp.).
Lai novērstu neskaidrības, ļoti principu, ka amerikāņu tiesas ne-

kādos apstākļos nedrīkst sankcionēt kādas neatzītas valdības rīcību, ja šāda

atzinuma dēļ varētu rasties ieskats, ka minētā valdība tomēr tiek atzīta (sk.

ibid., vol. 45. 358. lpp.). Amerikāņu tiesas sevi neatzīst par kompetentām
izteikties par kādas citas valsts varas rīcību tās pārvaldītajā territorijā, bet, ja

attiecīgā valdība nav ASV valdības atzīta, tad tiesas nekad nevadās no šīs val-

dības likumdošanas. Tas, kā redzējām, it īpaši attiecas uz lietām, kas skai; īpa-
šumu konfiskāciju (sk. :ibid., 360. lpp.).

Visi minētie principi tiek lietoti arī, kārtojot mantojumu lietas. Ja nav

testamenta, mantojumu lietas kārtojamas saskaņā ar likumiem mirušā dzīves-

vietā vai vietā, kur manta atstāta. Tomēr ir zināmi gadījumi, kad Padomju

savienības valstsiestādes uzsāk mantojumu lietu kārtošanu it kā mirušā Bal-

tijas valstīs esošo radu vārdā.
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Tā, kad ASV nomira Džons Mickels (John Mitzkel), viņa divas māsas,

kas dzīvoja Lietuvā, bija Maskavā ASV konsula klātienē parakstījušas pilnvaru.

Saskaņā ar to kādai advokātu firmai Ņujorkā, kas tur allaž pārstāvēja PS inte-

reses, bija jārūpējas par mantojuma pārvešanu uz Lietuvu. Sai lietā iejaucās

Lietuvas ģenerālkonsuls Ņujorkā, kas varēja tiesai pierādīt, ka par mantojuma

lietu šī advokātu firma uzzinājusi nevis no abām māsām, bet gan no PS advo-

kātu kollektīva „Iniurcolleguia". Ģenerālkonsuls Budris (Budrvs) varēja arī

pierādīt, ka minētā Ņujorkas advokātu firma bija ieteikusi padomju juristu

kollekfīvam, ka pilnvaras parakstāmas Maskavā un nevis okupētajā Lietuvā. Tās

advokātiem Ņujorkā bija piesūtījis minētais kollektīvs un nevis māsas pašas,
kas šo Ņujorkas advokātu firmu vispār nepazina, jo viņām ar to nekad nebija

bijusi darīšana. No visiem šiem faktiem amerikāņu tiesa izlobīja, ka abu māsu

īstenais pilnvarotais bija padomju juristu kollektīvs. Tiesa to atzina par pa-

domju ierēdņiem.
Pēc tam, kad tiesa bija iepazinusies ar Valsts departamenta atsauksmi

ka ASV valdība nav atzinusi Lietuvas inkorporāciju Padomju savienībā, tā kon-

statēja, ka padomju ierēdņiem nebija tiesību šai lietā iejaukties. Tiesas motī-

vācija bija, ka padomju juristu kollēgijas pilnvaru atzīšana nepieļaujamā kārtā

vājinātu ASV izpildu varas lēmumu neatzīt Baltijas valstu inkorporāciju. Pār-

liecībā, ka bez padomju juristu iejaukšanās šai lietā nebūtu radušās ne māsu

parakstītās pilnvaras, nedz mantojuma pieprasījums, tiesa mantojuma piepra-

sījumu noraidīja (sk.: „ln re Mitzkel's Estate", 233 N.Y.S. 2d 519). Pieprasī-

jumu noraidot, tiesa arī konstatēja, ka ar savu rīcību padomju iestādes bija

mēģinājušas panākt apslēptā veidā to, ko tās nedrīkstēja darīt atklāti - rīko-

ties okupēto Baltijas valstu pilsoņu vārdā.

Gadu vēlāk amerikāņu tiesās izšķīra divas citas lietas, kas augša minēto

lēmumu kvalificēja (sk.: „In the matter of the Estate of Joseph Alexandra-

vicus, deceased", 199 Atlantic Reporter, 2d Series 662, un „In re Lubergs

Estate", 243 N.Y.S. 2d 747). Abās šais lietās tiesa lēma, ka kādas neatzītas

valdības ierēdņi nedrīkst iejaukties lietās, kurjis tie vadās no kādiem politis-
kiem motīviem. Tas tika pamatots, sakot, ka tad, ja ir runa tikai par kādas

neatzītas valdības pārvaldītā territorijā dzīvojošas personas patiesi privātām
interesēm un tiesībām, palaikam ir jāatzīst arī neatzītas valdības iestāžu rīcība.

Piemēram, padomju iestāžu dokumentus nevienā gadījumā neatzīstot, ASV

tiesas nekādi nevarētu noskaidrot, kad Baltijas valstīs kāda persona piedzimusi,
salaulājusies vai mirusi. Tāpat okupēto Baltijas valstu iedzīvotāji var ceļot uz

ASV, lai tur apciemotu savus radus, tikai ar padomju iestāžu izdotām pasēm.
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Aleksandraviča mantojuma lietā tiesa savā 1964.g. 17. aprīļa lēmumā

bez tam konstatēja, ka, ja tiesai izšķiramais strīdus jautājums attiecināms tikai

uz kādas personas privātajām tiesībām un pienākumiem, tad ir pieļaujama arī

neatzītas valdības (šai gadījumā: Lietuvas PSR) likumu piemērošana.

Luberga prāvā strīdus ābols atkal bija ASV atstātais mantojums, ko gri-

bēja saņemt mirušā divas māsas, kas dzīvoja Igaunijā. Izmantojot padomju
iestāžu palīdzību, abas māsas bija sagādājušas pilnvaras, kas uzdeva kādai ASV

advokātu firmai šīs lietas kārtot. Šauboties, vai amerikāņu tiesa atzīs pirmo

pilnvaru, kas bija parakstīta Igaunijā, māsas bija devušās uz Ļeņingradu un tur

dabūjušas apstiprinājumu vēl otrai pilnvarai. Sai prāvā tiesa nevarēja saskatīt,

ka lieta ir uzsākta, lai Luberga mantojumu varētu saņemt padomju valsts un

nevis mirušā māsas. Tādēļ tiesa neņēma vērā Igaunijas konsula iebildumu, ka

lietas patiesie kārtotāji ir okupācijas varas ierēdņi. Lietu izlemjot, tiesa pie-
bilda, ka, lai novērstu nevajadzīgas neērtības, tā būtu atzinusi arī okupētās

Igaunijas iestāžu apliecinātās pilnvaras. Bez tam tiesa konstatēja, ka, ja kāda

persona nevar derīgas pilnvaras parakstīt vienā vietā, tad tai ir tiesības doties

uz citu vietu, lai šādas pilnvaras parakstītu.

Nepilnu gadu vēlāk 1965. gada janvārī citas amerikāņu tiesas pieņemtais
lēmums anullēja Aleksandraviča un Luberga prāvā pielaisto kvalifikāciju attiek-

smē uz okupācijas iestāžu izdoto likumu un dokumentu neatzīšanu. Sis tiesas

lēmums bija attiecināts uz trim prāvām (sk.: „In re Estates of Luks, Timothy

Kask and Mihkel Tiit", 256 N.Y.S. 2d 194). Minētās prāvas uzsāka Latvijas,

resp. Igaunijas ģenerālkonsuls tiesa dēvēja par „the Consuls General of

the governments m exile of Latvia and Estonia"), kas apstrīdēja Latvijā un

Igaunijā parakstītas pilnvaras, lai varētu saņemt ASV mirušo radinieku manto-

jumu. Sīs pilnvaras visos gadījumos bija parakstījuši vietējie notāri, stā-

vokli savukārt bija apliecinājuši Latvijas un Igaunijas PSR augstākās tiesas

ierēdņi. Pēc tam šo ierēdņu autoritāti bija apliecinājusi kāda PSRS ārlietu

ministrijas amatpersona. Tās parakstu bija apliecinājis ASV konsuls Maskavā,

savam parakstam pievienojot paskaidrojumu, ka viņa apliecība nav uzskatāma

par akceptu padomju varas uzturēšanai Latvijā un Igaunijā.

Pēc konstatējuma, ka „full recognition is given to the Legations of

Estonia and Latvia established and maintained here by the governments m

exile of those countries [...]" tiesa apskatīja vairākas agrāk izlemtas lietas,

ieskaitot jau pieminēto Mickela un Luberga prāvu. Tiesa nolēma, ka spriedums

Luberga lietā varētu radīt neskaidrības turpmākajā tiesu praksē, un tādēļ ap-

svēra vajadzīgo nostāju attieksmē uz likumiem, ko izdevušas ASV neatzītas
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valdības. Beidzot tiesa atzina, ka, lai nerastos iespaids, ka neatzītas valdības ir

tomēr atzītas, ASV tiesas nedrīkst nekādos apstākļos iedzīvināt kādas neatzī-

tas valdības izdotus likumus vai akceptēt šādas valdības administratīvos darī-

jumus. Pamatojoties uz šī principa, tiesa noraidīja apstrīdētās pilnvaras, jo tās

bija sagatavotas saskaņā ar Latvijas un Igaunijas republikas tiesu praksi. Ne-

kādu nozīmi tiesa nepiešķīra padomju amatpersonu dokumentu apliecināju-

miem, jo tā neatzina, ka šīs amatpersonas ir likumīgi ieceltas.

Saskaņā ar šo lēmumu, kas labi ilustrē amerikāņu tiesu vispārējo nostāju,

amerikāņu tiesas nedrīkst nekādos apstākļos atzīt par akceptējamu okupantu
radīto Baltijas valstu tagadējo administratīvi juridisko iekārtu un vadīties no

padomju iestāžu rīcības vai padomju valdības izdotajiem likumiem. So skaidri

deklarēto principu lietošanu ievērojami atvieglina jau pieminētā amerikāņu

prakse nelietot dc jure un dc facto atzīšanu, bet tikai vienu nekvalificētu un

absolūtu atzīšanas veidu.

Lielbritānijas tiesu pieeja starptautisko privāttiesību jautājumos funda-

mentāli atšķiras no amerikāņu tiesu prakses. Tas tādēļ, ka britu tiesas uzskata,

ka tām ir jāvadās tikai no to suverēno valdību izdotajiem likumiem, kam attie-

cīgajā territorijā attiecīgajā laikā ir politiska un administrātīva vara. Britu tiesu

pieeja ir atstājusi neizdzēšamas pēdas kā Austrālijas, tā citu britu kopvalsts
dalībnieču tiesību sistēmā. Apskatāmās lietas analizējot, tādēļ būtu lieki runāt

atsevišķi par Liebritaniju un Austrāliju.
Kādā prāvā, ko 1943.gadā izšķīra Viktorijas valsts (Austrālijā) augstākās

tiesas tiesnesis Obraiens (O'Brian) un ar ko pēc tiesas lēmuma pārsūdzēšanas

nodarbojās Viktorijas augstākā tiesa pilnā sastāvā, ir pamatīgi izanalizēti kā

Lielbritānijas, tā Austrālijas tiesu praksē lietojamie starptautisko privāttiesību

principi (sk.: „Anglo-Czechoslovak & Prague Credit Bank v. Jansen" 427, The

Argus law reports, 1943). Sai lietā ir definēts arī toreiz vācu okupētās Cecho-

slovakijas konsula stāvoklis, kam līdzīgā situācijā ir Baltijas valstu konsuli, kas

turpina darboties Lielbritānijā un Austrālijā. Tādēļ izvēlējāmies šo lietu, lai

ļautu lasītājam izprast Lielbritānijas un Austrālijas tiesu lietotos principus un

pie viena, gaidām ejot, pievērstu uzmanību arī problēmām, kas varētu rasties

mūsu konsulātu darbā. Minētajā prāvā lieta grozās ap jautājumu, vai ir uzska-

tāms, ka kāda Cechoslovakijā saskaņā ar tās likumiem inkorporēta firma turpi-

nāja savu tiesisko eksistenci arī pēc tam, kad Cechoslovakijā bija nonākusi pil-

nīgā vācu pakļautībā, kas tur bija izdevuši arī savus likumus.

Skatot lietu cauri, tiesa atzina, ka vispirms ir noskaidrojams jautājums,
vai Vācija bija sev efektīvi pakļāvusi visas šīs zemes administrāciju. To skaid-
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rojot, lai novērstu iespēju, ka Austrālijas izpildu vara saka vienu un tiesas kon-

statē kaut ko citu, pieprasīja atsauksmi no ārlietu ministrijas, lai noskaidrotu,

vai Austrālijas valdība ir atzinusi, ka Cechoslovakijā ir pakļauta Vācijas dc

facto valdīšanai. Dodot savu atsauksmi, ārlietu ministrija paziņoja, ka uz šādu

jautājumu ir grūti dot skaidru atbildi, jo Austrālijai nekad nebija bijušas dip-

lomātiskas attieksmes ar Cechoslovakiju. Tomēr savā atsauksmē ārlietu mi-

nistrija pieminēja, ka Sidnejā joprojām turpina darboties Austrālijas valdības

atzīts konsuls, kas lika domāt, ka nav atzīta Cechoslovakijas valsts likvidēšana.

Kad tas bija noskaidrots, tiesa ķeras pie centrālās problēmas risināšanas
_

v

vai šādos apstākļos tai būtu jāatzīst, ka ir spēkā Cechoslovakijā vācu noteiktie

likumi. Pirmās instances tiesnesis Obraiens domāja, ka atbilde uz šo jautājumu

izrietētu no tā, vai karaliskā valdība ir atzinusi, ka okupantiem Cechoslovakijā

ir dc facto vara, vai arī ne. Ja šāda atzīšana būtu dota, tad valdībabūtuatzinusi

okupantus par suverēno varu Cechoslovakijā. Sakarā ar to tiesnesis konstatēja,
ka nav nozīmīgas atšķirības starp šādas okupantu valdīšanas dc facto un dc

jure atzīšanu, jo kā no starptautisko publisko tiesību, tā no starptautisko privāt-

tiesību viedokļa abu atzīšanas veidu tiesiskās sekas ir vienādas. Savu konstatē-

jumu tiesnesis pamatoja, norādot uz britu tiesu lēmumu divās prāvās - sk.

„Banco dc Bilbao v. Rey" un „Banco dc Bilbao v. Sancho" (1938) 2 K.B. 176,

195-6. Sai lēmumā teikts: „This court is bound to treat the acts of the govern-

ment which His Majesty's Government recognise as the dc facto government

of the area m question as acts which can not be impugned as the acts of an

usurping government, and conversely the court must be bound to treat the

acts of a rival government claiming jurisdiction over the same area, even if the

same government is recognised by His Majesty's Government as the dc jure

government of the area asa mere nullity, andas matters which can not be

taken into aceount m any way m any of His Majesty's Courts". Balstoties uz

šī lēmuma, tiesnesis sacija, ka, lai izšķirtu, kādi likumi attiecināmi uz zināmu

territoriju zināmā laikā, kā britu, tā austrāliešu tiesai jāvadās no savas valdības

atzinuma par to, kurlai no dažādajām iespējamām valdībām ir dc facto noteik-

šana attiecīgajā territorijā.

Kad pēc pārsūdzības šo jautājumu apskatīja tiesa pilnā sastāvā, tā sacīja,

ka, pieprasot atsauksmi no valdības par stāvokli okupētajā Cechoslovakijā,

nebija jājautā: „Vai Austrālijas valdība ir atzinusi, ka Vācijas valdībai ir dc

facto noteikšana Cechoslovakijā?
"

bet gan: „Vai Vācijas valdībai ir dcfacto

noteikšana Cechoslovakijā?" Pēc šī konstatējuma tiesa nolēma, ka daudzos

gadījumos tādēļ nekāda valdības atsauksme vairāk nebūs vajadzīga, jo esošais
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stāvoklis būs jau tāpat zināms. Kā piemēru šī tiesa minēja divas citas prāvas

Lielbritānijā, kurjis tiesas bija pieņēmušas, nemaz neprasot valdības atsauksmi,

ka Otrā pasaules laikā Vācijai bija neierobežota vara Holandes un Polijas

territorijā - sk.: „Fibrosa Spolkā Akcvjna v. Fairbairn, Lavvson Combo Bar-

bour Ltd" (1943), A.C. 32, 39, un „In re an Arbitration" (1942), 1 K.B. 222.

Apellācijas tiesa uzskatīja, ka tāpat tas Otrā pasaules laikā bija ar Cecho-

slovakiju.
Par Čechoslovakijas konsulāta Sidnejā nepārtraukto darbību apellācijas

tiesa teica: „We do not think that the recognition by the governmentaccorded

to the Czechoslovak consul m Sydney can be given the significance vvhich

O'Brian was inclined to give to it, or indeedany relevant significance. We see

it at mostas evidence ofa possible recognition of a dejure governmentof the

Czechoslovak territory or of its resident servant m Australia."

Apellācijas tiesa pievienojās tiesneša Obraiena lēmumiem. Tas rāda, ka

tik ilgi, kamēr Baltijas valstu territorijā atrodas Padomju savienības faktiskajā

pakļautībā un šo faktu atzīst kā Austrālijas, tā Lielbritānijas tiesas, tām ir

jāakceptē par spēkā esošu arī Baltijas tautām tagad uzspiestā padomju admi-

nistratīvi juridiskā iekārtaun likumdošana.

Kā to minējusi Mareka un Meisners, vismaz vienā gadījumā tiesa Lielbri-

tānijā tomēr neatzina Padomju savienības Igaunijā izdotos nacionalizācijas

likumus, kaut arī tika atzīta PS dc facto valdīšana Igaunijā (sk.: „A/S Tallina

Laevauhisus and Others v. Tallina Shipping Co. and Another" 79, Lloyds list

law reports 245, 258. lpp.). Meisners domā (op.cit., 299. lpp.), ka šī prāva

panāk ievērojamu vienveidību starp britu un amerikāņu tiesu lēmumiem, kas

mūs interesē, bet, analizējot tiesas argumentus, ko abi pieminētie autori nav

darījuši, redzam, ka šī tiesa bija vienkārši pieņēmusi, tāpat kā to bieži dara

mūsu sabiedrība, ka priekšroka dodama kādas dc jure atzītas valdības liku-

miem, un nav veltījusi vērību precedentiem, it īpaši tās pašas tiesas apellācijas

nodaļas septiņus gadus agrāk pieņemtajam lēmumam jau pieminētajās „Banco
dc Bilbao" prāvās.

Secinājumi

Šī raksta sākumā minējām, ka Baltijas valstu pašreizējo starptautisko
stāvokli nosaka tas, ko šai ziņā citas neatkarīgās valstis ir darījušas kopš Balti-

jas valstu okupācijas 1940. gadā. Izsekojot ASV, Lielbritānijas un Austrālijas

valdības rīcībai, redzējām, ka neviena no šo valstu valdībām nav starplaikā
stingri un noteikti prasījusi, lai no Baltijas valstīm izvāktu Padomju savienības

karaspēku un atjaunotu okupēto valstu tiesisko un faktisko eksistenci.
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No teiktā izriet, ka šīs valdības, tāpat arī citas, nav darījušas nekā pozi-
tīva, lai panāktu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Šāda neaktīvitāte pati

par sevi pierādījusi, ka starptautiskā sabiedrība nevēlas lietot starptautisko

tiesību sankcijas, lai restaurētu Baltijas valstu stāvokli. Tā okupācijai jo drīz

sekoja Baltijas valstu pievienošana Padomju savienībai.

Vēl pirms šī notikuma pret Baltijas valstu iznīcināšanu bija protestējusi

vienīgi ASV valdība, kas joprojām neatzīst Baltijas valstu inkorporāciju Pa-

domju savienībā. No pozitīvo starptautisko tiesību viedokļa ar to vien ir no-

drošināta Baltijas valstu turpmākā tiesiskā eksistence. Tomēr laika tecējumā
arī ASV valdība ir kļuvusi atturīga, kad būtu jārunā ne tikai par inkorporācijas

neatzīšanu, bet arī par pašu Baltijas valstu valstiskās eksistences turpinātu atzī-

šanu, kas nebūt nav viens un tas pats.

Lielbritānija Baltijas valstu pievienošanu Padomju savienībai dc facto

atzina jau 1940. gada beigās. Otrā pasaules laikā tās ārlietu ministrija vai-

rākkārt vēlējās notikušajām pārmaiņām dot arī savu dc jure atzinumu, bet šo

rīcību novērsa citi polītiski apsvērumi. Tas, ka šī rīcība nenotika, tomēr Baltijas
valstīm bija tikai niecīgs ieguvums, jo, dodot arī tikai dcfacto atzīšanu kādas

valsts okupācijai, atzinēja valdība līdz ar to deklarē, ka šī valsts ir pievienota
kādai citai valstij, ka tās pastāvēšana ir pārtraukta un okupētās valsts starptau-

tiskā identitāte ir izbeigusies. ka praktiskās polītikas terminos runā-

jot, Baltijas valstu okupāciju dc facto atzīstot, līdzīgas deklarācijas ir izdarī-

jušas arī daudzas citas valdības, ieskaitot Austrāliju, par kurjim mēs tādēļ vairs

nevaram teikt, ka tās turpina Baltijas valstu neatkarības atzīšanu.

Baltijas valstu inkorporācijas Padomju savienībā neatzīšana atspoguļojas
ASV tiesu lēmumos. Arī Baltijas valstu inkorporācijas dc facto atzinumam ir

svarīgas juridiskas sekas kā Lielbritānijā, tā Austrālijā, jo tur tāpat kā daudzās

citās valstīs tas liek tiesām atzīt okupācijas varas izdotos likumus un tās admi-

nistrācijas sistēmu. Bažas sagādā arī tas, ka kāda režīma dc facto atzīšanai

laika tecējumā parasti seko arī šf režīma dc jure atzīšana.

Tas ir ievērojams drauds, jo no visām starptautisko tiesību normām paš-

reiz Baltijas valstu tiesisko eksistenci turpina vienīgi ASV liegšanās atzīt Balti-

jas valstu inkorporāciju dc jure, kas balstās uz doktrīnas, ka šo valstu pievie-

nošana PS bija nelegāla un ka tādēļ okupanti no tās nedrīkstētu iegūt nekādas

tiesības. Šīs doktrīnas lietošana pauž pārējai pasaulei, ka Baltijas valstu jautā-

jums vēl nav galīgi nokārtots. Pašiem baltiešiem tā dod zināmu gandarījumu

un rada pienākumu rūpēties nevis par iedomāta mums it kā labvēlīga status

quo paturēšanu, bet gan par labāka atrisinājuma meklēšanu.
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STRĀDNIEKU APSPIEŠANAS APARĀTS OKUPĒTAJĀ

LATVIJĀ

Arvīds Plukšs un Kārlis Sātiņš

«Padomju nelietības pret sim tautām [igauņiem, latviešiem un lietuviešiem] turpi-
nās ar masu deportācijām no dzimtās zemes uz Sibirijas koncentrācijas nometnēm un

citurieni. Tai paša laikā krievu masas ir izrautas no savām mājām unpārvietotas starp Bal-

tijas tautām, tā cenšoties iznīcināt šo tautu kulturālo un tautisko mantojumu."

Ronalds Rēgens (Rcagan), ASV prezidents

1986. g. 12.jūnijā (proklamācija Baltijas brīvības dienā)

BURKĀNS UN PĀTAGA

Zemēs, kur darbalopi ir ēzeļi, to mudināšanai ēzeļa priekšā mēdz iesiet

burkānu. Ēzelītis tiecas pēc burkāna un tā virzās uz priekšu. Ja ēzelis sadum-

pojas un negrib iet, viņu mudina ar pātagu. Padomju savienībā strādnieku

mudina izredzes tikt par deputātu. Tos komunistu partija izrauga no iespējami

neinteliģentām profesijām, piemēram, okupētajā Latvijā no sovchozu cūkkop-

jiem vai slaucējām. Inteliģento profesiju burkāns ir «nopelniem bagātā" darbi-

nieka nosaukums. Strādniekus mudina arī izredzes atvaļinājumu pavadīt Krimā

vai kādā sanatorijā Latvijā. Tagad pēc Černobiļas atomspēkstacijas eksplozijas

gan latviešiem mazākas izredzes tikt atpūtas vietās, jo tās rezervētas eksplozijā

cietušajiem. Visbiežāk tomēr apbalvojums ir sarkans karodziņš uz darbagalda,
ko maz iekāro.

Pātaga ir darbagrāmatiņas atņemšana, kam seko apsūdzība par parazī-

tismu un klaidonbu, jo bez darbagrāmatiņas nelaimīgais nekur nevar dabūt

darbu un dzīvokli, un pēc tam koncentrācijas nometne, cietums un deportā-

cija.

Deportācijas, koncentrācijas nometnes un cietumi

Pirmā masveidīgā deportācija okupētajā Latvijā notika 1941.gadā (sk.:

Arvīds Plukšs, «Tūkstoš deviņi simti četrdesmit pirmais gads", Archīvs XIV,

un: «Deportētie 1941.gadā", Archīvs XXIII). Pēc šīs pirmās plašas deportāci-

jas sekoja vēl vairākas.

Par koncentrācijas nometnēm un cietumiem okupētajā Latvijā 1979.

gadā ziņas sniedz ĀbrahamsSifrins: Avraham Schifrin, The firstguidebook to

prisons and concentration camps of theSoviet Union(1980).



84

UZ SIBĪRIJU

Pārņemot varu Krievijā, boļševiki turpināja cariskās Krievijas deportāciju tradiciju. Attēls

ievietots angļu satīriskajā žurnālā Judy (1880). Krievijas lācis žandarma formastērpā nes

civīlizācijas lāpuunvelk deportētos uz Sibiriju

Rīgā 1979. gadā bija trīs koncentrācijas nometnes: 1) Krustpils ielā 53

(vadītājs čekas pulkvedis Aleksejs Antonovs, palīgs Aleksandrs Denisovs) ar

2000 2300 iemītniekiem; 2) Braslā ar 2000cietumniekiem; 3) Iļguciemā ar

1500 cietumniecēm. Cietumi: 1) Šķirotavā ar 1500 cietumniekiem; 2) Ļeņina
un Engelsa ielas stūrī ar 500 cietumniekiem (čekas cietums). Bez tam koncen-

trācijas nometne bija Olainē ar apmēram 2000 cietumniekiem.

Ventspils koncentrācijas nometnē bija ap 800 ieslodzīto, bez tam tur

bija arī cietums. Daibē bija cietums ar 500 apcietinātajiem. Jelgavā divās kon-

centrācijas nometnēs bija ap 2000 cietumnieku un cietumā ap 1000 iemīt-

nieku. Valmierā bija divas koncentrācijas nometnes ar 2000 cietumniekiem un

cietums ar 500—600 ieslodzītajiem, Cēsīs - bērnu koncentrācijas nometne ar

1800 iemītniekiem (gatavo virtuves piederumus un sanaglo kastes). Rēzeknē

- koncentrācijas nometne ar 1200 cietumniekiem un cietums ar 500 iemīt-

niekiem, Daugavpilī - sevišķā režīma koncentrācijas nometne ar 800-1000

notiesātajiem un cietums ar 1000 cietumniekiem. Koncentrācijas nometne

bija arī Liepājā.



Par dzīvi Krustpils ielas koncentrācijas nometnes barakās sniegtas šādas

ziņas: Katram cietumniekam ir 0,7 kvadrātmetru telpa. Cietumnieki nodarbi-

nāti fabriku būvdarbos. Darbalaiks 8 stundas, bet cietumnieki šai laikā nespēj

veikt izstrādes normas, tādēļ viņiem jāstrādā ilgāk. Čekas uzraugi pastāvīgi

piedzērušies un izturas brutāli pret cietumniekiem. Nespējot smago režīmu

panest, daudzi izdara pašnāvību.

Cietumnieku skaits ir mainīgs, bet, ņemot tikai minimālos skaitļus, da-

būjam kopā pāri par 20 000 koncentrācijas nometņu un cietumu iemītnieku.

Čekas galvenais nolūks ir latviešus iebaidīt, un šai ziņā tā guvusi zināmus panā-

kumus.

1984.gadā neatkarīgi no Šifrina L. Niedre publicēja Latvijas karti ar no-

saukumu „Darba-soda nometnes okupētajā Latvijā 1984.gadā". Pēc Niedres

ziņām, Rīgā ir 3 cietumi (to skaitā divi „izolātori") un divas sodanometnes.

Viņš min arī sodanometnes Šķirotavā un Iļguciemā. Niedres karte rāda arī

sodanometni Valmierā un jauniešu sodanometni Cēsīs, un bez tam sieviešu

nometniLiepājā, kur ir arī cietums. Minētaarī sodanometne Jēkabpilī, Kup-

ravā un Pitalovā (Latvijas patstāvības laikā to sauca par Abreni). Jelgavā iezī-

mētas divas sodanometnes un cietums, Dobelē -
cietums. Daugavpilī atzīmēta

jauniešu sodanometne, cietums un stingrā režīma nometne.

Šifrina un Niedres sniegtie dati ir apvienoti šeit publicētajā Latvijas

kartē.

CIETUMI UN KONCENTRĀCIJAS NOMETNES OKUPĒTAJĀ LATVIJĀ
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Strādnieku apspiešanas organizācijas

Lai gūtu ieskatu par strādnieku apspiešanas aparātu okupētajā Latvijā,

šī raksta pirmais autors ir apstrādājis Latvijas 1975. gada telefona grāmatu, un

otrais autors, apzīmējot datus ar attiecīgiem simboliem, tos ievietojis 1978. g.

Latvijas kartē. Saprotams, nedz koncentrācijas nometņu, nedz cietumu tele-

fona numuru apstrādātajā telefona grāmatā nav. Tajā ir tikai iestādes,

eksistence nav noslēpums.
Strādnieku apspiešanas aparātu okupētajā Latvijā, kā tas atspoguļojas

telefona grāmatā, var iedalīt deviņās grupās: I - komūnistu partijas organizā-

cijas, II
- policija, 111

- bruņotie spēki un to palīgorgani, IV
- tiesas, V -

strādnieku kontroles orgāni, VI - arodbiedrības, VII - obligātās laucinieku

organizācijas, VIII - propagandas («smadzeņu mazgāšanas") organizācijas,

IX - obligātās pilsētnieku organizācijas.

I grupā ietilpst 1) komūnistu partijas komitejas, 2) lokālās komitejas,

3) t.s.,darbaļaužu deputātu padomes, 4) komūnistiskās jaunatnes organizācijas

(Ļeņina komūnistiskā jaunatnes savienība, pionieri). II grupā ietilpst 1) valsts

drošības komitejas, 2) tautas kontroles komitejas, 3) milicija, 4) ārpusresoru

apsardzības nodaļas, 5) tautas «brīvprātīgie" kārtības sargi, 6) atskurbtuves.

111 grupā ir 1) 2) armijas un flotes veicinātājas «brīvprātīgās"
biedrības. IV grupā - 1) tautas tiesas, 2) prokurātūra. V grupā ir kadru noda-

ļas, VI grupā - arodbiedrības. VII grupā ietilpst 1) kolchozi, 2) sovchozi,

3) zivjsaimniecības un zvejnieku kolchozi, 4) mežsaimniecības. VIII grupā -

avīzes uc. periodiskie izdevumi. IX grupā 1)rūpniecības uzņēmumi, fabrikas,

2) kombināti, 3) rūpniecības apvienības, 4) tresti.

Par brīvajā pasaulē mazāk pazīstamām iestādēm un institūtiem ir noderīgi
no Latvijas PSR mazās enciklopēdijas (turpmāk: LME) ņemtie paskaidrojumi.
Mazās enciklopēdijas I sējums iznāca 1967.gadā, II

- 1968, 111
- 1970. un

alfabētiskais rādītājs 1972.gadā.

I, 1: Latvijas komūnistiskā partija - LPSR darbaļaužu cīņas avangards.
LKP savā darbībāvadās no marksisma-ļeņinisma mācības, partijas programmas

un partijas statūtiem, un tās galamērķis ir komūnistiskās sabiedrības uzcelšana

(LME 11, 266. lpp.). Komūnisti Padomju savienības «bezšķiru sabiedrībā" ir

augstākā šķira.

I, 2: Vietējās komitejas — vada partijas darbu visos lielākos Latvijas uz-

ņēmumos.

I, 3: Darbaļaužu deputātu padomes - «padomju valsts politiskais pa-

mats, visas tautas ievēlēti valsts varas orgāni" (LME I, 345. lpp.). Ar to, ka



1975. GADA LATVIJAS TELEFŌNA GRĀMATAS VĀKS
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CENZŪRAS ATZĪME 1975.GADA LATVIJAS TELEFONA GRĀMATā

noteicēja kandidātu izvirzīšanā šais un citās vēlēšanās ir komūnistu partija,

kļūst ilūzisks augšējais apgalvojums par „visas tautas ievēlētajiem valsts varas

orgāniem".

[, 4: ĻKJS - Ļeņina komūnistiskās jaunatnes savienība - aktīvs komū-

nistiskās partijas palīgs un rezerve; pašdarbīga sabiedriskā organizācija, kas pa-

līdz partijai veikt jaunatnes audzināšanu (LME 11, 275. lpp.).

I, 4: Pionierj - «PSRS brīvprātīga bērnu komunistiska masu organizācija,

kas apvieno skolēnus 10—15 gadu vecumā [. . .] Tiešo vadību partijas uzde-

vumā veic [. . .] Ļeņina komunistiskā jaunatnes savienība" (LME 111, 31. lpp.).
Ka pionieru organizācija būtu «brīvprātīga", protams, ir viena no daudzajām

okupētajā Latvijā izplatītajām pasaciņām.
11, 1: Valsts drošības komitejas pasākumu sistēma padomju sociālis-

tiskās valsts polītisko un ekonomisko pamatu un valsts robežu aizsargāšanai

(LME 111, 623.lpp.). Latvieši šo iestādi sauc par «čeku". Zīmīgā kārtā LME

šķirkļa „Ceka" nav.

11, 2: Tautas kontroles komitejas - viens no sociālistiskās kontroles

veidiem. Tautas kontroles orgānos apvienojas valsts kontrole ar darbaļaužu
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sabiedrisko kontroli uzņēmumos, kolchozos, iestādēs un organizācijās (LME

111, 494. lpp.).

11, 3: Milicija (= policija) - Padomju valsts administrātīvs izpildu orgāns

sabiedriskās kārtības un sabiedriskās drošības sargāšanai. Milicija veic krimi-

nālizmeklēšanu, cīnās pret sociālistiskā īpašuma izlaupīšanu, veic autoinspek-
ciju, kārto pasu izsniegšanu un patrulē ielās (LME 11, 575. lpp.).

Pases (un darbagrāmatiņas) ir spēcīgs strādnieku apspiešanas līdzeklis.

Pases izsniedz milicija, un to ir četri veidi: beztermiņa, desmitgadu, piecgadu
un pagaidu pases (pēdējās izsniedz uz laiku līdz 6 mēnešiem (sk.: LME 11,

744. lpp.).

Milicija kontrolē pasu pierakstīšanu un izrakstīšanu dzīvokļu mājās.

11, 4: Ārpusresoru apsardzības nodaļas. Tās pakļautas milicijai ēku, no-

liktavu un citu objektu apsargāšanai (LME šī šķirkļa nav).

11, 5: Tautas brīvprātīgie kartības sargi - Milicijas palīgi (LME šī šķirkļa

nav).

11, 6: Atskurbtuves - lereibušo dzēruma izgulēšanas un medicīniskās

palīdzības vietas (LME šī šķirkļa nav).

111, 1: - PSRS aizsardzības ministrijas militārās «uzskai-
tes" un mobilizācijas orgāns PSRS republikās, apgabalos, novados, pilsētās un

rajonos (LME 11, 39. lpp.). Latvijas pilsoņu iesaukšanu PSRS bruņotajos spēkos
un jauniesaucamo iepriekšējo apmācību pārzina LPSR (LME

HI, 99. lpp.). Termins «uzskaite" paskaidrots LME 111, 593. lpp. Tā

reģistrāciju, grupējumu un analizi - šai gadījumā karaspēka mobilizācijai. Čer-

nobiļas atomspēkstacijas eksplozijas seku likvidēšanai iesauc

karaklausību beigušos jauniešus, kam jāstrādā bez aizsargtērpiem.

111, 2: Armijas un flotes veicināšanas brīvprātīgās biedrības - «Latvijas

darbaļaudis vieno cieša draudzība ar PSRS sauszemes un jūras karaspēka ka-

reivjiem un virsniekiem, ar robežsargiem un lidotājiem" (LME 111, 99. lpp.).

IV, 1: Tautas tiesas - Padomju tiesu sistēmas pamatposms, kas darbojas
katrā rajonā. Tautas tiesas sastāvs: tautas tiesnesis un 2 tautas piesēdētāji. Tau-

tas tiesnešus ievēlē rajonā (pilsētā) dzīvojošie pilsoņi uz 5 gadiem. Tautas pie-

sēdētājus ievēlē uz 2 gadiem strādnieku, kalpotāju un zemnieku kopsapulcēs
un karavīru kopsapulcēs karaspēka daļās (LME 111, 502.lpp.).

IV, 2: Prokurātūra - Valsts orgāns, kas īsteno uzraudzību par likumu

precīzu izpildi un valsts vārdā uztur apsūdzību tiesā. LPSR prokurātūra darbo-

jas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jūrmalā, Jelgavā, Rēzeknē, Ventspilī, 5 Rīgas

pilsētas rajonos un 23 lauku rajonos (LME 111, 90. lpp.).
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V: Kadru nodaļas - Visu strādnieku pieņemšanu darbā kārto kadru no-

daļas, kas pārbauda katra kandidāta politisko pārliecību un viņa agrāko darba-

vietu atsauksmes. To vadība ir komūnistu partijas biedru rokās.

VI: Arodbiedrības. Brīvajā pasaulē arodbiedrības aizstāv strādnieku inte-

reses pret darbadevēju. Tā kā Padomju savienībā vienīgais darbadevējs ir valsts

un jebkāda pretvalstiska darbība ir kriminālnoziegums, loģiskā kārtā arodbied-

rības aizstāv darbadevēja intereses. Tas, ka arodbiedrības organizē atvaļināju-
mus Krimā un citur, ir tikai kosmētisks līdzeklis, kas arī kalpo darbadevēja

interesēm.

LME [, 103. lpp. minētas 18 dažādas arodbiedrības («arodkomitejas").

Telefona grāmatā Rīgā vien atrodamas 20 dažādu nozagu darbinieku arodbied-

rības. Pēc telefona grāmatas, visvairāk vietās (kopā 25) darbojas saimniecības

un sagādes strādnieku un kalpotāju arodbiedrība. Liepājā ir 6 dažādas arod-

biedrības, Rēzeknē 5, Jelgavā 4, Daugavpilī, Cēsīs un Ventspilī 3, pa divi Do-

belē, Jēkabpilī, Jūrmalā un Valmierā, pārējās pilsētās pa vienai, bet Limbažos

neviena.

VII, 1: Kolchozi - Sociālistiskā tipa brīvprātīga darba zemnieku apvie-

nība sabiedriskās lielražošanas organizēšanai (LME 11, 98. lpp.). «Brīvprātību"

padomju valsts panāca ar nodokļu polītiku, deportācijām un ar radikālāko

līdzekli - likvidējot tos, kas nevēlējās iekļauties kolchozos.

Kolchozos pēc izdevumu atskaitīšanas un pēc nodevām valstij pārpa-

likumu sadala kolchozniekiem proporcionāli viņu darbam. Tomēr no šī pār-

palikuma zemnieki nevar dzīvot. Tādēļ viņiem atļautas individuālas piemāju

saimniecības ceturtdaļhektara līdz pushektara apmērā. Produkcija šais indivi-

duālajās saimniecībās ir ļoti ievērojama (sk.: Edgars Dunsdorfs, «Sarkanās mui-

žas", Muižas, Melburnā 1983, 146-154.lpp. Viena un tā paša kolchoza no-

saukums dažādos okupētās Latvijas avotos ir dažāds.

VII, 2: Padomju saimniecība, sovchozs - Lauksaimniecības ražošanas

uzņēmums, ražošanas līdzekļi un ražotā produkcija ir valsts īpašums

(LME 11, 695. lpp.).
Ar šo definīciju ir mēģināts radīt fikciju, it kā kolchozos ražošanas

līdzekļi un ražotā produkcija nav valsts īpašums, bet pieder kolchozā apvieno-

tajiem zemniekiem.

VII, 3: Zivjsaimniecības un zvejnieku kolchozi ietilpināti kolchozu

grupā VII, 1.

VII, 4: Mežsaimniecības. No LPSR territorijas 37 % aizņem meži. To

kopplatība 1966.gadā bija 2,69 miljoni ha ar 278 mežsaimniecībām - mežu
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izstrādāšanas iecirkņiem. Ikgadējā izcirtuma vidējā platība ir 10000 ha, bet

apmežo 12700 ha.

IX, 1: Fabrikas - Rūpniecības uzņēmumi, kas pamatojas uz mašīnu sis-

tēmas lietošanu (LME I, 495. lpp.).

IX, 2: Kombināti - Dažādu rūpniecības nozagu apvienošana vienā uz-

ņēmumā (LME 11, 103. lpp.).

Tālāk mūsu rakstā no 92. līdz 99. lpp. ievietota okupētās Latvijas 1978.

gada karte, papildināta ar strādnieku apspiešanas aparāta simboliem. Lielo

apmēru dēļ arī šī karte sagriezta astoņos fragmentos (tāpat kā 28-36. lpp.
ievietotā karte). Kartes originālsimbolu paskaidrojums redzams zem tās

II fragmenta (93. lpp.).

Karte papildināta ar šādiem simboliem:

* Partijas komitejas

Ļeņina komūnistiskās jaunatnes organizācijas

± Valsts drošības komitejas

A Tautas kontroles komitejas

° Milicija

& Ka^akomisāriāti

■ Prokurātūras

□ Kadru nodaļas

� Kolchozi

0 Padomju saimniecības

*®
Zivjsaimniecības, zvejnieku kolchozi

Atsevišķa sarkano muižu (kolchozu un sovchozu) kartogramma ievie-

tota 104-105.lappusē. Simboli tajā iezīmēti pēc L.Andersones sakārtotajā

brošūrā Latvijas PSR administratīvi teritoriālais iedalījums uz 1978.g. I.jan-

vāri (Rīgā 1978) sniegtajiem datiem.

Kartogramma 102-103.lpp. rāda Latvijas tagadējo periodisko izde-

vumu iznākšanas vietas.
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STRĀDNIEKU APSPIEŠANAS INSTITŪTI
-

KARTES 1. FRAGMENTS
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STRĀDNIEKU APSPIEŠANAS INSTITŪTI - KARTES 2.FRAGMENTS
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STRĀDNIEKU APSPIEŠANAS INSTITŪTI - KARTES 3.FRAGMENTS
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STRĀDNIEKU APSPIEŠANAS INSTITŪTI
- KARTES 4. FRAGMENTS
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STRĀDNIEKU APSPIEŠANAS INSTITŪTI - KARTES 5. FRAGMENTS
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STRĀDNIEKU APSPIEŠANAS INSTITŪTI - KARTES 6. FRAGMENTS
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STRĀDNIEKU APSPIEŠANAS INSTITŪTI - KARTES 7.FRAGMENTS
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STRĀDNIEKU APSPIEŠANAS INSTITŪTI - KARTES 8. FRAGMENTS
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LATVIEŠU SMADZEŅU MAZGĀŠANA

Okupētajā Latvijā visi iespiedumdarbi (grāmatas un periodiskie izde-

vumi), kā arī poligrāfijas materiālu (papīra, iespiedumkrāsas un taml.) un

ierīču ražošana ir valsts monopols kopš 1940. gada, kad nacionālizēja apgādu
firmas un nodibināja VAPP (Valsts apgādu un poligrāfisko uzņēmumu pār-

valdi). Sākot ar 1964.gadu, nodibināti vairāki speciālizēti apgādi: Liesma,

Zinātne, Zvaigzne, Avots uc.

Ir interesanti iepazīties ar to, ko Latvijas padomju enciklopēdija (turp-

māk: LPE) raksta par cenzūru (11, 253. lpp.): Cenzūra ir «preses un citu masu

inform[ācijas] līdzekļu valsts pārraudzības sistēma, kas izveidota valdošo šķiru

interešu sargāšanai". Okupētajā Latvijā valdošo šķiru (komūnistu partijas

biedru) interešu sargāšana ir izveidota pilnīgāk nekā jebkad vēsturē piedzīvots.
Ka iespiedumdarbi kalpo tautas smadzeņu mazgāšanai, nepārprotami

teikts PSKP CX (komūnistu partijas centrālkomitejas) 1960.gada lēmumā par

grāmattirdzniecību, kur uzsvērts, ka grāmattirdzniecība ir «svarīga darbaļaužu
komunistiskās audzināšanas sastāvdaļa" (LPE 111, 594. lpp.).

Cenzūras atzīmes (un dati bibliogrāfijai) ir iespiestas visu grāmatu un

brošūru beidzamās lappusēs. Latviešu grāmatām un brošūrām vispirms krievu

valodā minēts autors vai autori, tituls, apgāds, izdošanas vieta, gads un, ka

publikācija ir latviešu valodā. Pēc tam seko latviskajā tekstā cenzūras numurs,

autors vai autori, grāmatas vai brošūras tituls, vāka zīmējuma autora vārds

(krievu tekstā par to ir atzīme, ka mākslinieks ir tāds un tāds). Seko redaktora

(ari mākslinieciskā un techniskā redaktora) vārds un korrektora (vai korrek-

trises) vārds.

Tālāk seko divi datumi: kad izdevumsnodots salikšanai un kad parakstīta

iespiešanas atļauja, minotatļaujas numuru. Atzīmēts iespiedumdarba formāts,

papīrs, kādā technikā iespiests, apgāda šifrs, metiens, pasūtinājuma numurs,

cena. Tālāk nāk apgāda vārds un adrese, apgāda numurs, spiestuves nosaukums

un adrese. Reizēm tituls un autors (vai autori), kā arī apgāds ir atkārtoti līdz

ar numuru, nozīmi nav iespējams atšifrēt. Daudzie numuri liecina par vai-

rākkārtēju cenzūru.

Paraugam šeit sniegta cenzūras atzīme Liesmas 1978.gadā izdotajai

61 lpp. biezajai brošūrai 1979.gada Vissavienības tautas skaitīšana Latvijas

PSR.

Kartogramma 102. lpp. ir paradītas vietas okupētajā Latvijā, kur iznāk

periodiskie izdevumi, un minēti šo izdevumu nosaukumi. Kaut visi šie izdevumi
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CENZŪRAS ATZĪME BROŠŪRĀ PAR 1979.GADA TAUTAS SKAITĪŠANU

pakļauti stingrai cenzūrai un turklāt tie parasti atgremo Padomju savienības

valdības izdevuma Izvestija (Zinas) un komūnistu partijas laikraksta Pravda

(Patiesība) informāciju, tomēr, lai novērstu varbūtību, ka kādas lokālas ziņas,
ko gan cenzūra atzinusi par publicējamām, tomēr ārzemju acīgo analizētāju

izvērtējumā varētu radīt negātīvu iespaidu, lokālie izdevumi ārpus to izplatī-
šanas rajona nav piesniedzami.
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PERIODISKIE IZDEVUMI
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OKUPĒTAJĀ LATVIJĀ
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GRĀMATU DEDZINĀŠANA OKUPĒTAJĀ LATVIJĀ

Kopš viduslaikiem aizmirstā grāmatu dedzināšana okupētajā Latvijā atkal

atjaunota. „Inkvizītori" pārbauda pastā no ārzemēm saņemtās grāmatas un ik

mēnešus sastāda aktu par grāmatām, kas iznīcināmas. Faksimilā reproducēts
1974. gada augusta akts, kas aiz pārskatīšanās nokļuvis brīvajā pasaulē.
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PUBLIKĀCIJU IEVEDUMA UN IZVEDUMA AIZLIEGUMS OKUPĒTAJĀ LATVIJĀ

Kā konkrēts pierādījums par ieveduma aizliegumu šeit sniegts 1974.g.

3. septembra akts, kas norāda, ka E.Dunsdorfa grāmatu Latvijas vēsture 1710

-1800, bībeli, Andreja Eglīša dzejoļu krājumu Audiet mani karogā sarkan-

balti sarkanā un 16 sīkdarbus ir aizliegts ievest okupētajā Latvijā un ka tie

sadedzināmi.

lESPIEDUMDARBU IZVEDUMA ATĻAUJAS PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA

lespiedumdarbus atļauts izvest tikai ar speciālu kultūras ministrijas

atļauju. Šeit reproducēta 1984. gada atļaujas veidlapa, kurji piesardzības dēļ
dati izdzēsti.

Ziņas, kas atļaujas pieprasītājam bija jāsniedz, ir šādas: Pieteicējs (jā-
sniedz pilnīgas ziņas). Pieteicēja pavalstniecība. Pases dati. Pieteicēja profesija
un nodarbošanās. Uz kurieni publikāciju sūta, kam un kādā nolūkā.Publikā-

cijas tituls. Publikācijas autors, tituls, cik sējumu, izdošanas vieta, gads, izde-

vējs. Muita.

Atļauja izdota Rīgā (datums, paraksts). Anketa pavairota ar rotātoru

2000 eksemplāros.
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OBLIGĀTAS VELĒŠANAS

Strādnieku apspiešanas līdzeklis okupētajā Latvijā ir arī obligātā piedalī-

šanās vēlēšanās. Seit publicēts aicinājums piedalīties vēlēšanās 1941.g. 12. jan-

vārī. Visiem, kas vēlēšanās piedalījās, iespieda pasē zīmogu. Līdz ar to radās

iespēja vēlāk kontrolēt, kas vēlēšanās nav piedalījies un tāpēc kvalificējams par

«tautas ienaidnieku".

«Paziņojums" iespiests 1 300 000 eksemplāros.



SPĒKU SAMĒRS BALTIJAS JŪŖĀ
Edgars Dunsdorfs
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KĀ BALTIJAS JŪŖĀ SĀKĀS TAGADĒJAIS STĀVOKLIS

MASKAVĀ 1939. GADĀ
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Maskavā 1939. gada 23. augustā un 28. septembrī Hitlera Vācija un Pa-

domju savienība sadalīja savā starpā Baltijas valstis. Attēlā: PS ārlietu ministrs

Vjačeslavs Molotovs paraksta vienošanos. Trešais no labās puses: Vācijas ārlietu

ministrs Joachims Ribentrops. Josips Staļins (baltā tērpā) ar smīnu vēro šo

ainu.

Kā 1939.g. 23. augusta, tā 28. septembra līguma teksts vairākkārt publi-

cēts. Sk., piemēram: Dietrich Loeber, Diktierte Option (NeumUnster 1972),
35. un sek. lpp. un 39. un sek. lpp. Sī līguma un līguma slepenā protokola
anglisko tulkojumu sk.: Edgars Dunsdorfs. The Baltie dilemma (New York,

N.V. 1975), 7. un sek. lpp. Līguma iznākuma karti sk.: ibid., 6. lpp.

Potsdamā 1945.g. 22. jūlijā trīs lielie (Apvienotās karalīstes Vinstons

Cerčils, ASV 33. prezidents Harijs Trumens un Padomju savienības Josips
Staļins) pēc Staļina pieprasījuma, ka PS vēlas Baltijas neaizsalstošo ostu

Karaļaučos, vienojās, ka šo ostu un daļu Austrumprūsijas pievienos Padomju
Krievijai. Galīgajā nokārtojumā robežu vilka aptuveni no Kalvarijas Lietuvā uz

Braunsbergu Prūsijā - to piešķīra Polijai kopā ar atlikušo Prūsijas daļu, un poļi
to pārdēvēja par Branevo (Branievvo). Padomju savienība Karaļaučus (Konigs-

berg) pārdēvēja par Kaļiņingradu, Pilavu par Baltisku, Insterburgu par Cerno-

chovsku, Gumbinenu par Gusevu. Arī citas apdzīvotās vietas Prūsijā pārdēvēja
krievu vārdos. Pirms tam jau Hitlers bija licis prūsiskos baltu vietvārdus pār-
dēvēt vāciskos vārdos.

Par 1945. g. 22. jūlija vienošanos Karaļauču jautājumā sk. Trumena

memuāros: Harry S.Tmman, Memoirs I. Year of decisions (Garden City, N.V.

1955), 378.lpp.
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lEVADS

Raksts sniedz datus par NATO, Varšavas pakta un neitrālo valstu

spēkiem Baltijas krastos: par Baltijas piekrastes bāzēm,

skaitu, karakuģu skaitu un spēku samēru. Tā kā

Baltijas militārie ir tikai daļa no kopējiem militārajiem spēkiem,
tad plašākā kontekstā iztirzāts: 1) samērs starp ASV un Padomju

savienību un 2) kodolenerģijas raķešu samērs. Rakstu noslēdz aplēsums par

bruņoto spēku izdevumiem Padomju savienībā un vērtējums, kādas ir šo izde-

vumu nemitīgā pieauguma sekas Latvijā.

NATO un Varšavas pakts

Baltijas ir ziemeļu robeža starp divām naidīgām koalicijām: Ziemeļ-

atlantika līguma organizāciju, ko apzīmē ar saīsinājumu NATO(North Atlantic

Treatv Organization) un Varšavas pakta jeb (oficiāli) Austrumeiropas savstar-

pējās palīdzības līguma valstīm.

1949.gadā NATO kā militāru aizsardzības organizāciju pret Padomju
savienību ASV prezidenta Harija Trumena ierosmē nodibināja valstis, kas

atrodas pie Atlantijas okeāna krastiem vai to tuvumā. Pirmie dalībnieki bija

(alfabēta kārtībā): Amerikas savienotās valstis, Apvienotā karalīste, Beļģija,

Dānija, Francija, Islande, Itālija, Kanāda, Luksemburga, Nīderlandes, Norvē-

ģija un Portugāle. Grieķija un Turcija pievienojās 1952. gadā un Rietumvācija

(Vācijas federālā republika) 1955. gadā. Spānija pievienojās 1982.gadā. Fran-

cija galliskajā spītībā 1966.gadā atteicās no dažiem militārajiem pienākumiem.
Kā PS lenc Franciju, sk.: Marie Mendras, „The French connection: An uncer-

tain factor m Soviet relations with \Vestern Europe", TheAnnals (September

1985), 29—40. lpp. Tāpat kā Francijas bruņotie spēki neietilpst NATO spēkos,

arī Spānija ir atturīga. Tikai ja Spānija atzīs, ka tās pastāvēšana ir apdraudēta,
tās bruņotie spēki iekļausies kopējos NATO spēkos.

Varšavas paktā 1955.gadā vienojās Albānija (1962. gadā to nepielaida

sanāksmēs, un 1968.gadā tā izstājās), Austrumvācija (Vācijas demokrātiskā

republika), Bulgārija, Cechoslovakija, Padomju savienība, Polija, Rumānija un

Ungārija. Der atcerēties, ka nekas nav mūžīgs, un,ja uz trīsdesmit gadiem pa-

nāktā Varšavas pakta vienošanās kaut neformāli nav pagarināta, tas nomirs

dabiskā nāvē.

Tātad NATO ir apvienotas demokrātiskās valstis, bet Varšavas paktā —

diktātūras. Par to, ka NATO tik ilgus gadus kopš 1949. gada spējusi pastāvēt,

Džons Mors (John Moore) raksta, ka tas dod gandarījumu tiem valstsvīriem,



DIVU BALTIJAS JŪŖAS METROPOĻU VĒSTURISKIE SKATI 16. GADSIMTENĪ

RĪGA 1547.GADĀ

KARAĻAUČI (vāciski: KÖNIGSBERG, latīniski: MONS REGIUS) 1574. GADĀ
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SKATS UZ EIROPU NO BRISELES (NATO GALVENĀS MĪTNES)
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SKATS UZ EIROPU NO VARŠAVAS (MASKAVAS SATELĪTA)
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PĒTERPILS 1753. GADĀ

Parvenu Baltijas jurtas krastos -
dibināta 1703. gadā ar nosaukumu „Sanct Petersburg",

pārdēvēta 1914. gadā par „Petrograd"un 1924. gadā par „Leningrad"

kas pūlas šo savienību uzturēt, un sagādā vilšanos kremlī. (Msrs ir gadagrāma-

tas Jane's fighting ships 1983-84, London 1983, redaktors, un šī pati gada-

grāmata par nākošo - 1984-85.gadu — ir sekojošā raksta galvenais avots.) Viņš

turpina (137. lpp.): «Izplatot maldinātāju informāciju, organizējot rūpniecībā
streikus un meklējot atbalstu daudzajās 'miera' organizācijās, Padomju savie-

nība ir spējusi aizplīvurot savus nolūkus sašķelt [brīvo pasauli]. Nesen kādu

britu mieragrupu sagaidīja kāds smaidošs KGB ģenerālis. Tas atgādina kādas

jaunas Rīgas dāmas kļūmīgo likteni:

Bij' Rīgā reiz lēdija daiļa.
Jāt tīģeri nebij' tai baiļu.

Šis atgriezās mājās

Ar lēdiju māgā
Un ar saldu smaidu uz purna."

Šo īru limeriku latviskā tulkojumā publicēja tagadējā raksta autors

1955.gadā grāmatā Senie stāsti.

Ja, salīdzinot ar diktātūrām, demokrātijām ir lielas priekšrocības civilajā

dzīvē, jo tās nodrošina pilsoņu personisko brīvību, tad diktātūru priekšrocības

ir, ka tās spēj mērķtiecīgi izveidot militāro aparātu. Saprotams, sastingušais

centrālisms un individuālās iniciātīvas ierobežojumi gan šīs priekšrocības ievē-

rojami samazina.
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BALTIJAS JURAS LAIMĪGĀKAS DIENAS:

IGAUNIJAS GALVASPILSĒTA TALLINA (vāciski: REVAL)

igauniskais nosaukums nozīmē „Dāņu pilsēta", jo Tallinu dibināja dāņi 13. gadsimtenī

Salīdzinot ar diktatūrām, NATO demokrātiskajām valstīm ir grūti pār-
varēt nacionālās tendences, un tas kaitē šo valstu militāro ieroču un būvju

programmām. Piemēram, NATO valstīs būves programmas nav

saskaņotas, un tā pēdējā laikā, būvējot iznīcinātāju fregates, to ir

divpadsmit dažādu modeļu, kas jau miera laikā, nemaz nerunājot par

laiku, traucē sabiedroto sadarbību. NATO valstīm ir arīgrūtības atvēlēt pietie-
kami līdzekļu militārām vajadzībām, jo tās dod priekšroku kultūras, tautas

izglītības un labklājas veicināšanai.

No NATO valstīm Baltijas piekrastē atrodas Dānija un Rietum-

vācija, bet no Varšavas pakta valstīm pirmkārt tā ierosinātāja un noteicēja —

Padomju savienība. Tās pirmatnējā territorijā sniedzas līdz Baltijas jurtai pie
Somu Sai līcī, apmēram 3 km no Ļeņingradas, atrodas Kotlina sala,

kurji ir flotes bāze un Kronštate. Ļeņingrada ir agrākā Krievijas

galvaspilsēta Pēterpils, komūnistu pārdēvēta tagadējā vārdā, kamēr Kronštatei

palika agrākais nosaukums. Otrkārt Padomju savienība robežo ar Baltijas

okupētajās Baltijas valstīs - Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Treškārt Padomju
savienība Otrajā pasaules piesavinājās daļu no bijušās Austrumprūsijas ar

Kēnigsbergu (pārdēvēta par Kaļiņingradu) un Pilavu (pārdēvēta par Baltisku).
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BALTIJAS JURAS LAIMĪGĀKAS DIENAS:

SKATS UZ TALLINU AR SVĒTĀ OLAVA BAZNĪCU

Nākoša Varšavas pakta valsts, kam ir robežas ar Baltijas jūr/u, ir Polija.

Otrā pasaules iznākumā Polija ieguva Dancigu, ko pārdēvēja par Gdaņsku.
Pirms Pirmā pasaules Danciga bija Vācijas pilsēta, bet pēc brfvpilsēta
Tautu savienības protektorātā. Kad Polija 1945. gadā ieguva Dancigu (Gdaņ-

sku), tā ievērojami paplašināja agrāko, t.s., koridoru, ieskaitot Gdiņu, un

ieguva arī Pomerāniju, kas arī agrāk piederēja pie Vācijas.

Pēdējā Varšavas pakta valsts ar pieeju pie Baltijas ir Austrumvācija.

Otrā pasaules iznākumā šī agrākā Vācijas valsts daļa nonāca Padomju

savienības okupācijā, un tai uzspieda komunistisku, nedemokrātisku valsts

iekārtu, oficiāli nosaucot par Vācijas demokrātisko republiku (Deutsche
Demokratische Republik).

No NATO valstīm Baltijas piekrastē ir divas - Dānija un Rietum-

vācija. Dānijai kā NATO loceklei teorētiski ir svarīga loma tai ziņā, ka tā
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BALTIJAS JURAS LAIMĪGĀKAS DIENAS:

HAPSALU IGAUNIJĀ

14.gadsimtenīceltā ordeņa pils bija Sāmsalas un Vīkas bīskapa valdījums. 17. gadsmtenī

pils nodega

atrodas sarga lomā pie izejas no Baltijas Tas tā teorētiski, bet kā ir praksē,

rādīs turpmākais pārskats par Dāniju.

Rietumvācija, ko oficiāli sauc par Vācijas federālo republiku (Bundes-

republik Deutschland), ir ne vien Baltijas valsts, bet arī Ziemeļu

valsts, un ĶHes kanālis Rietumvācijas territorijā savieno abas šīs jūr^as.

Bez iepriekš minētajām valstīm, kas formāli iekļautas divās naidīgās

savienībās, ir vēl divas valstis Baltijas jūras krastos, kas sevi uzskata par neit-

rālām. Pirmkārt Baltijas austrumu krastā atrodas Somija, un otrkārt

rietumu krastā ir Zviedrija.

Somijai pēc pazaudētā kara pret Padomju savienību ir noteikti bruņo-

šanās ierobežojumi. Pirmajā un Otrajā pasaules Zviedrija saglabāja neitrā-

litāti. Kaut gan tā neitrālitāti pārkāpusi, atzīstot Baltijas valstu inkorporāciju

Padomju savienībā un izdodot Zviedrijā pārbēgušos latviešu un pārējo Baltijas
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BALTIJAS JURAS LAIMĪGĀKAS DIENAS:

KURESĀRE SĀMSALĀ

valstu karavīrus Padomju savienībai, tā tomēr sevi labprāt uzskata par neitrālu

valsti, tā slēpjot savu gļēvulību. Pretēji abām Skandināvijas valstīm - Somijai

un Zviedrijai - pārējās divas Skandināvijas valstis - Dānija un Norvēģija -
ir

NATO dalībnieces.

Turpmākajās lappusēs apskatīsim bāzes un perso-

nālu, karakuģus un jurtas aviāciju. Noslēgumā veltīsim vērību Baltijas

bruņojumam plašākā kontekstā pasaules mērogā un analizēsim, ko tas nozīmē

Latvijai un kā tas ietekmē Latvijas neatkarības atgūšanas izredzes.

BĀZES UN KARAFLOTE

109. lappusē ievietotajā kartē vietas, kur atrodas bāzes, apzī-

mētas ar versaļiem (lielajiem) stāvajiem burtiem.

Padomju savienībā

Vislielākā flote Baltijas jūr,ā un prāvākās bāzes ir Padomju savienībai.

Baltijas t.s., „sarkankarogotās flotes" galvenais štābs atrodas bijušajā

Austrumprūsijas pilsētā Pilavā (Pillau), kas tagad pārdēvēta par Baltisku.
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BALTIJAS JURAS LAIMĪGĀKAS DIENAS

PERNU IGAUNIJĀ

Tuvumā atrodas agrākā Kēnigsberga, ko latvieši mēdza saukt par Karaļaučiem

un kas tagad saucas Kaļiņingrada. Tur sākts izbūvēt flotes bazi. Viena no lielā-

kajām Padomju savienības flotes bāzēm atrodas okupētajā Latvijā - Liepāja,

kur flotes bazi izbūvēja jau cara laikos un kur flotes bāze bija arī Latvijas pat-

stāvības gados. Angļu avīze The Guardian 1978. g. 19. aprīlī ziņoja, ka Liepājā

novietotas kodolenerģijas dzītas un ar kodolieročiem apbruņotas zemūdenes.

Liepājā flotes bazi cara laikos izbūvēja tādēļ, ka te visu cauru gadu

ir brīva no ledus, kamēr tālāk ziemeļos, sevišķi Rīgas jūraslicf, tajā tikai retos

gados nav ledus, un Somu gandrīz katru ziemu ledus apstākļi traucē

kuģu kustību. Kā Rīgas, tā Somu navigācijai ziemā ir nepieciešami

ledlauži.

No Liepājas uz ziemeļiem flotes bāze ir Rīgā, bet liela bāze tagad izbū-

vēta Tallinā. Vēl tālāk uz ziemeļiem ir jau minētāKotlina sala ar Kronštati, ko

jau Krievijas cars Pēteris I bija iecerējis izbūvēt par flotes bazi un ko viņš torei-

zējiem apstākļiem piemērotā veidā arīpaveica.

Vēl pieminama Paldiski flotes bāze Igaunijā. 1976.gada rudenītur bija ze-

mestrīces epicentrs. Šo Igaunijāpavisam neparasto „dabaskatastrofu" izskaidro
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BALTIJAS JURAS LAIMĪGĀKAS DIENAS:

RĪGAS JŪRMALA

tā. ka tur noticis nelaimes gadījums ar kodolenerģijas (sk.: R.Mi-

siunas & R.Taagepera, The Baltie States, years of dependence 1940-1980.

Berkeley & Los Angeles 1983. 216. lpp.).

Polijā

Kad Pirmā pasaules iznākumā Polija atjaunoja neatkarību, tā centās

pēc pieejas pie Baltijas jurtas un ar uzvarētāju gādību ieguva, t.s., koridoru,

kas šķērsoja Prūsiju. Pie Dancigas līča poļi izbūvēja pilsētu, ko nosauca par

Gdiņu, un šeit arī" pietauvojās jaundibinātās Polijas kuģi. Pēc Otrā

pasaules uzvarētāji piešķīra Polijai plašus Vācijas apgabalus, no tiem izrai-

dot vāciešus. Kamēr Gdiņa palika par nozīmīgu flotes bazi, tādas izbūvēja ari"

Helas pussalā un agrākajā Pomerānijas pilsētā Svinemindē. ko nepārdēvēja,
bet nosaukumu tikai pārtulkoja par Svinoujsci (Svvinoujscie).

Austrumvācijā

Kaut Austrumvācijai ir mazāka nekā Polijai, tai ir vairāk bažu.

Galvenais štābs atrodas pie Rostokas Gēlsdorfā (Gehlsdorf). Turpat

tuvumā ir bāze Varnemindē (VVarnemūnde), kur ir ceturtās flotiles štābs un

baze. bāze vēl ir Pēnemindē (Peenemūnde), kur Hitlera laikā notika
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BALTIJAS JURAS LAIMĪGĀKAS DIENAS:

RĪGAS JŪRMALA

V-l un V-2 tipa raķešu izmēģinājumi. Tur atrodas pirmās flotiles bāze un

štābs. Rīgenes salā ir bāze Zasnicā (Sassnitz). Netālu no Štrālzundes atrodas

Volgastes (VVolgast) bāze, un bez tam ir vēl divas bāzes - Dranske-

bugā (Dranske-Bug) ar sestās flotiles štābu un Tarnevicā (Tarnevvitz).

Rietumvācijā

Rietumvācijas galvenais štābs neatrodas kādā Baltijas

bazē, bet gan zīmīgā kārtā Ziemeļjūras bazē Vilhelmshāfenē (VVilhelmshaven).

Baltijas jūgi gan ir šādas bāzes: Flensburgā, Ķīlē, Ekernfērdē (Eckernforde).

Neištatē notiek apmācības, un te atrodas robežas aizsardzības štābs

(Bundesgrenzschutz See). Borkumas salā pie Emsas ietekas jūrā notiek jūr-

nieku apmācības.

Dānijā

Minēju, ka izeju no Baltijas sargā Dānija. Ir tomēr jākonstatē, ka

ST sardze ir gaužām vāja. Stevnsā (Stevns) un Langlandē (Langeland) pie
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BALTIJAS JURAS LAIMĪGĀKAS DIENAS

LIEPĀJA

dienvidu pieejas Zundam un Lielajam Beltam ir forti, kas apbruņoti ar 150 mm

un 40 mm lielgabaliem. Sāds apbruņojums raķešu laikmetā ir smieklīgs.

Dānijas bāzes atrodas Zēlandes salāKopenhāgenā un Korsērā

(Korsor). Bāze atrodas arīFrederikshavnā Dānijas pussalas smailē pret zviedru

Gēteborgu, bet galvenais štābs atrodas Orhusā (Aarhus). Dānijas
bez tam ir bāzes Grendalē (Gn/>nnedal), Grēnlandē (Greenland) un

Torshavnā (Thorshavn) Farē salās (Faeroerne).

Somijā
Par spīti ciešajām simpātijām, kas Somiju saista ar Skandināvijas valstīm,

tā dzīvo piespiestā neitrālitātē. Saskaņā ar 1947. gada Parīzes līgumu Somijai

atļauti karakuģi ne vairāk kā 10000 tonnu kopējā tilpuma, bet zemūdenes un

torpēdu kuģi nav atļauti. Somijai tāpēc ir tikai divas bāzes
- Hel-

sinkos, kur atrodas galvenais štābs un kur notiek apmācības, un

galvenā karaflotes bāze, kas atrodas Turku ostā.
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LIEPĀJA (ROŽU LAUKUMS)

Kaut Zviedrijas brālīgās Skandināvijas valstis -

uanija un - v

pievienojušās NATO, Zviedrija to nav darījusi, acīm redzot, aiz bailēm no

Padomju savienības. Zviedrijas valstsvīri nav izpratuši PS mentalitāti, ka tā

respektē tikai varu (sk. informātīvo Oldberga rakstu: Ingmar Oldberg, „Peace

propaganda and submarines - Soviet policy tovvard Svveden and Northern

Europe", The Annals, September 1985, 51 -60. lpp.).

Zviedrijai ir trīs karafiotes bāzes - Baltijas jūras piekrastē Stokholmā un

Karlskrūnā (Karlskrona) un Kategata Gēteborgā (Goteborg).

Bez tam ir maza flotes bāze Hernesandā (Hārnosand).

PERSONĀLS

Par Padomju savienības karafiotes virspavēlnieku un aizsardzības vice-

ministru noturējies un ilgus gadus kopš 1956. gada darbojies flotes admirālis

Sergejs G.Gorškovs. Padomju savienībai ir vairākas karafiotes - Ziemeļu flote,

Klusā okeāna flote, Melnās flote, Baltijas flote, Kaspijas jūps flo-

tile, Indijas okeāna eskadra, Vidusjūras eskadra un ar atsevišķu komandējošo

aparātu Ļeņingradas karafiotes baze.
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VENTSPILS OSTA

Varšavas pakta valstu 1983.gadā komandēja admirālis

V.V.Michailovs, bet 1984/85. gadā viņa vietnieks admirālis N.l.Kovrins. 1984.

gada pārskatā visās padomju skaitīja pusmiljona vīru. No tiemkuģos

bija 200000, jurtas aviācijā 68 000, apmācībā 57000, 15 000.

krastu aizsardzībā 14000 un aizmugures atbalstā 146 000. Sadalījums pa

flotēm: Ziemeļu flotē 119000. Baltijas flotē 107 000, Melnās jurtas flotē

101 000, Klusā okeāna flotē 134000 un citur 39 000 vīru.

Baltijas karafiotes komandieris 1984 gadā bija viceadmirālis I.M.Kapita-

ņecs, štāba priekšnieks - viceadmirālis K.V.Makarovs. Polftiskā departamenta
komandieris bija viceadmirālis I.F.Aļikovs, aviācijas komandieris - ģene-

rālis A.l.Pavlovskis, palīgs aizmugures dienestā - viceadmirālis P.P.Belouss.

Kā redzams, Baltijas jurtas ir vairāk nekā piektdaļa (21 %) no visas

Padomju savienības karafiotes personāla.
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RĪGAS PILS

Polijā

Polijas karafiotes virspavēlnieks 1984/85. gadā bija admirālis Ludviks

Jančišins(Janscyszyn). 1984.gadā karotē bija 22 500 kārumnieku, no tiem

7500 kuģos, 5000 krastu aizsardzībā, 2000 apmācībā, 2000 juras aviācija,

6000 aizmugures atbalstā. Obligātais dienests karaflotē ir trīs gadi.

Austrumvācijā

Tautas (Volksmarine) galvenais komandieris pārskata gadā

bija admirālis Vilijs ĒmsfVVilli Ehm), Viņa palīgs politiskajā direktorātā kontr-

admirālis Hanss Hess (Hans Hess). Karaflotē ir 1800virsnieku (12 %)un 12800

vīru. Šai skaitā ietilpst 4100 vīru lielais krastu apsardzības personāls.

Rietumvācijā

Vācijas federālās republikas karafiotes šefs bija viceadmirālis Ansgars

Betge(Bethge), flotes virspavēlnieks viceadmirālis Ginters Fromms. 1983.gada

karafiotes personāls bija 38 500, no tiem 5640 virsnieku (15%) un 32 860 vīru.
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ROŅUSALAS BAZNĪCA



BALTIJAS JŪRAS LAIMĪGĀKAS DIENAS:

MERJAMĀ BAZNĪCA SĀMSALĀ
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NACIONĀLAIS TEĀTRIS RĪGĀ

Šai ēkā 1918. g. 18.novembrīproklamēja Latvijas neatkarību

Dānijā

Karafiotes inspektors bija kontradmirālis N.F.Lange. Flotē 1984. gadā

bija 1300 virsnieku, 3200 virsdienesta jūrnieku, 1300 iesaukto jūrnieku (die-

nests ilgst deviņus mēnešus) un 2600 civilistu. Rezervistu bija 10000

aizsargu 5200.

Somijā

Somijas karafiotes virspavēlnieks bija kontradmirālis Tika (Juha Tikka).

Personālā 1984. gadā bija 2500 vīru, no tiem 200 virsnieku un 2300 karajūr-

nieku, ieskaitot 600 robežsargus. Saskaņā ar 1947.gada Parīzes līgumu maksi-

mālais Somijai atļautais karajūrnieku skaits ir 4500.

Zviedrijā

Zviedrijas karafiotes virspavēlnieks bija viceadmirālis Nengts Šubaks

(Schuback), karafiotes štāba priekšnieks un krastu artilērijas šefs - ģenerāl-

majors Bu Varenijs (Bo Varenius). 1984.gadā karaflotē un krastu artilērijā

bija 10000 virsnieku un karajūrnieku. To skaitā bija 3500 virsdienesta vīru un



6500 karadienestā iesaukto. Karadienesta ilgums ir septiņi ar pus līdz piecpad-

smit mēnešu.
. , v

.
.

Personāla samēru Baltijas jūrā, salīdzinot NATO valstis ar Varšavas pakta

valstīm, uzskatāmi rāda diagramma.

BALTIJAS JŪŖAS KAŖAFLOTES PERSON ĀLS 1984. G.
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KARAKUĢI

Padomju savienība

Kamēr par Padomju savienības karakuģiem visās novietnēs ar satelitu

fotogrāfijām ir iegūti ļoti precīzi dati, par atsevišķām zemāk minētie dati

ir tikai aptuveni, jo kuģi pastāvīgi pārvietojas. Izdevuma Jane's fighting ships

redaktors aizrāda, ka normāli kāda desmitā daļa Padomju savienības karakuģu

atrodas ne vien ārpus savas parastās pietauvošanās bāzes, bet pat tālajās jū^ās.

Baltijas Padomju savienības 1984.gadā vērtēja šadu

vienību skaitu: 6 zemūdenes ar ballistiskajām raķetēm, 5 zemūdenes ar vadī-

tām raķetēm, 20 uzbrukuma zemūdenes, 1 kodolenerģijas darbināta zem-

ūdene, 7 iznīcinātāji ar vadītām raķetēm, 6 fregates ar vadītām raķetēm, 2

vieglie kreiseri, 4 iznīcinātāji, 25 fregates, 50 raķešu korvetes, 110 vieglie kara-

kuģī, 130 vidējie karakuģi, 1 transporta doks (amfibija), 5 lielie desantakuģi,

16 vidējie desanta kuģi, 10 depo un atbalsta kuģi, 3 papildinājuma kuģi, 5 at-

balsta tankkuģi un 22 hidrofoili. Sal. arī: Andris Trapāns, „Der Militārbezirk

Baltikum und Aspekte sovvjetischer Militārpolitik m den baltischen Staaten",

Acta Baltica XXII (Konigstein im Taunus 1983), 171. lpp.

Polija

Polijas karaflotē ietilpst arī krastu aizsardzības peldošie līdzekļi. 1984.

gadā bija 4 zemūdenes, viens iznīcinātājs, 13 raķešu ātrlaivas, 8 torpēdlaivas,
23 lielie patruļkuģi, 47 piekrastes patruļkuģi, 24 okeāna mīnutrāleri, vismaz

2 piekrastes mīnutrāleri, 23 jūras mīnutrāleri, 41 desanta laiva un kuģis, 6

hidrogrāfiskie kuģi, 3 izlūklaivas, 8 mācībkuģi, 6 glābšanas kuģi, 7 tankkuģi,

2 transporta kuģi, 19 velkoņi, 3 iznīcinātāji, 9 nirēju kuģi, 1 ledlauzis.

Austrumvācija

Austrumvācijas karaflotē 1984.gadā bija 2 fregates, 13 korvetes, 6 lielie

patruļkuģi, 15 raķešu ātrlaivas un 49 torpēdu ātrlaivas, 12 desanta kuģi, 46

piekrastes mīnutrāleri, 3 izlūkkuģi, 5 hidrogrāfiskie kuģi, 4 piegādes kuģi, 10

atbalsta tankkuģi, 4 transporta kuģi, 12 boju tendey, 2 ledlauži, 13 velkoņi,
3 tenderi, 1 apmācības kuģis, 2 torpēdu zvejaskuģi, 2 valsts jachtas, 2 glābša-

nas kuģi, 3 nirēju 11 kazarmju kuģi un 2 zvejas aizsardzības kuģi.

Rietumvācija

1984.gadā Rietumvācijas karaflotē bija šadi peldošie līdzekļi: 24 patruļ-

zemūdenes, 7 iznīcinātāji, 8 fregates (2 vēl būvēja), 6 korvetes, 40 raķešu ātr-

laivas, 5 torpēdu ātrlaivas, 22 desanta laivas, 6 mechanizētas desanta laivas,
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RĪGAS TILTI

39 piekrastes mfnutrālerj, 20 iekšējo ūdeņu mīhutrālerj, 10 depokugi, 2 re-

monta kuģi, 2 flotes apgādes kuģi, 6 papildu tankkuģi, 1 apgādes tankkugis,
1 ostas_ tankkugis, 2 municijas transportkugi, 2 minu transportkugi, 1 mācīb-

kugis, 2 burinieki - mācībkugi, 8 piekrastes patruļlaivas, 8 atbalsta kuģi, 8

okeāna velkoņi, 16 piekrastes un ostu velkoņi, 2 ledlauži (un vēl 2 civilajam
dienestam), 9 krastu aizsardzības kuģi, 6 hidrogrāfiskie kuģi, 24 palīgkugi, 12

transportkugi, 9 zvejas aizsardzības kuģi.

Dānija

1984. gadā Dānijai bija 4 piekrastes zemūdenes (vēl 3 bija plānotas vai

arī tās jau būvēja), 10 fregates, 10 raķešu ātrlaivas, 6 torpēdu ātrlaivas, 22 (un
2 vēl plānoti) lielie patruļkuģi, 8 piekrastes patruļkuģi, 7 mīnulicēji, 6 piekras-
tes mīnutrāleri, 2 mazie tankkuģi, 4 ledlauži, 1 karaliskā jachta, 35

sargu kuģi, 9 hidrogrāfiskie kuģi un laivas un 8 dažādi kuģi.

Somija

Somijas karaflotē 1984. gadā bija 2 korvetes, 6 raķešu ātrlaivas (3 vēl

plānotas), 10 artilērijas ātrlaivas, 5 lielie patruļkuģi, 1 piekrastes patruļkuģis,
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RĪGAS TILTI SASPRIDZINĀTI

3 mīnulicēji. 6 mīnutrāleri (un 6 vēl plānoti) iekšzemes ūdeņiem, 1 galvenā

štāba kuģis, 1 velkonis, 6 atbalsta kuģi, 11 transportkugi, 14 desanta tran-

sportkugi, 1 kābeļu licējs, 9 ledlauži. Jau minēts, ka Somijai ir noteikts kuģu

maksimālais tilpums 10000 tonnu.

Zviedrija

1984.gadā Zviedrijai bija 12 patruļas zemūdenes (4 būvēja), 2 iznīcinā-

tāji (rezervē), 30 raķešu ātrlaivas (un vēl 6 plānotas). 6 torpēdu ātrlaivas, 7

lielie patruļkuģi, 25 piekrastes patruļkuģi (un 3 vēl plānoti), 1 atbalsta kuģis,

3 mihulicēji, 11 piekrastes mihulicēji (plānoti vēl 2), 22 mazie mīnulicēji. 12

piekrastes mīhutrālerj (plānoti vēl 4), 23 iekšējo ūdeņu mīnutrāleri, 13 mecha-

nizētas desanta laivas, 81 desanta laiva, 54 amfibiskie kuģi, 2 mīnu transport-

kugi, 5 hidrogrāfiskie kuģi, 3 atbalsta tankkuģi, 1 apgādes kuģis, 18 velkoņi,

1 glābšanas kuģis, 2 burinieki - mācībkugi, 7 ledlauži, 17 tenderi, 1 ūdens-

piegādes kuģis un 131 robežsargu kuģis.

Tā kā Zviedrija, ja vien tās valstsvīriem būtu drosme, varētu būt Baltijas

jūrā galvenais Padomju savienības pretspēks, der raksturot Zviedrijas karafloti

sīkāk. 4 zemūdenes «Vāstergotland" klasē katra ir 990 tonnu tilpuma stan-

darta līmenīun 1140 tonnu zemūdens stāvoklī. Tās apbruņotas ar torpēdām
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UPSALAS UNIVERSITĀTE

Neatkarības laikā latvieši studēja Zviedrijā

un spēj izlikt mīnas. Ātrums ir 17 mezgli virsūdens līmenī un 20 mezgli zem

tā. Apkalpe: 21 vīrs.

Trīs zemūdenes „Nā'cken" klasē ir 1030 tonnu tilpuma virsūdens līmenī,

1125 tonnu zemūdens stāvoklī, apbruņotas ar torpēdām, spēj izlikt minas.

Ātrums ir 20 mezgli, apkalpē 19 vīri.

5 zemūdenes «Sjoormen" klasē - 1075 t standarta tilpuma, 1400 t zem-

ūdens stāvoklī. Ātrums ir 15 mezgli virsūdens līmenī, 20 mezgli zemūdens stā-

voklī. Apkalpē 23 vīri.

4 zemūdenes „Draken" klasē ir 770 t standarta, 835 t virsūdens līmenī,

1110t zemūdens stāvoklī. Ir torpēdas, ātrums 17 mezgli virsūdens limenī, 20

mezgli zemūdens stāvoklī. Apkalpē 36 vīri.

Divi iznīcinātāji būvēti 1952.gadā un ieskaitīti karaflotē 1955. un 1956.

gadā, tātad novecojušies. 2800 t standarts, 3400 t ar pilnu kravu. Artilērija

40, 57 un 120 mm lielgabali. Divi četrstobru Buforša raķešu raidītāji. Torpē-
das. Var izlikt mīnas. Ātrums 35 mezgli. Apkalpē 18 virsnieki un 272 vīri.

Bez Tiem un citiem vecajiem karakuģiem ir divas 1984.gadā karaflotē
ieskaitītas 310 tonnu raķešu ātrlaivas ar 6 raķetēm, diviem 40 un 57 mm

lielgabaliem un diviem stiepļu vadītu torpēdu stobriem. Ir radars un sonārs.
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LEĢIONĀRU IZDOŠANA PADOMJU SAVIENĪBAI 1946. GADĀ

Apkalpē 30 vīru. Vecākās ātrlaivas gan pakāpeniski modernizē, bet šāda lāpī-

šanās flotes līmeņa uzturēšanai ir maznozīmīga.

Arī lielie patruļkuģi, kas ieskaitīti flotē 1952. un 1953. gadā, ir noveco-

jušies. To lielums ir 1 15-275 tonnas, un tie apbruņoti ar 20 un 40 mm liel-

gabaliem. Piekrastes patruļkuģi ir 12-40 tonnu tilpuma. Jaunākie ieskaitīti

flotē no 1977.līdz 1982.gadam. Tie bruņoti ar raķetēm un 40 mm lielgabaliem.

Amfibiskie kuģi -
mazie 6-31 tonnu, lielie 325-340 tonnas - ir

moderni. No hidrogrāfiskajiem kuģiem lielākais ir „Johan Nordenankar", kas

ieskaitīts flotē 1980. gadā. Tas ir 2000 tonnu tilpuma, ar helikopteru klāju,

bet bez angariem. Ir astoņas izlūklaivas. Apkalpē 59 vīri.

JŪRAS KARA AVIĀCIJA

Padomju savienība. No kopējā skaita - 430 bumbvedējiem un 130 iznī-

cinātājiem un reizē bumbvedējiem - Baltijas jurtas piekrastē stacionēti 140.

No kopskaitā 250 taktiskā atbalsta lidmašīnām Baltijas jūra darbojas 40. No

470 zemūdeņu apkarošanas lidmašīnām Baltijas flotes iecirknī ir 50. No kopā

280 apmācības un transporta lidmašīnām 40 ir Baltijas jurtas piekrastē.
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SKATS UZ RĪGU

Polija. Jūras aviācijā ir 40 ~MIG 17" tipa lidmašTnu, 10 ~11-28 Beagle"

tipa lidmašTnu un 25 „Mi 4 Hound"helikopteri.

Austrumvācijā ir viena eskadriļa ar 8 „Mi - 14" tipa helikopteriem.

Rietumvācija. aviācijā ir 6700 viru, viena eskadriļa jūraslido-

tāju (Marinē Flieger Geschvvader), divas trieciena bumbvedēju eskadriļas (pār-

veidošanas stadijā) un viena izlūklidmašihu eskadriļa. Ķīlē novietota helikop-

teru eskadriļa. Bez tam ir divdesmit „Do 28" - Dornjē (Dornier)

vertikāllidmašīnu ar vertikāla starta un nolaišanās spējām.

Dānija. Vērlesē (Vārlose) pie Kopenhāgenas stacionēti 8 „Lynx" heli-

kopteri. Dānijas gaisaspēkos ir trīs „Gulf Stream" tipa lidmašīnas.

Zviedrija. Ir 5 „Alouette II" helikopteri apmācībām, 10 „Jet Ranger"

helikopteri un 10 „Verto 107"lidmašīnas.

Šai pārskatā acīs, ka, neskaitot Padomju savienību, vienīgi Rietum-

vācijas ir kaut cik ievērojami, un šai zinā ir liels kontrasts ar Aus-

trumvāciju. Vai šie dati liecina, ka Padomju savienība neuzticas saviem Var-

šavas pakta sabiedrotajiem, jo aviācija ir kustīgs ka^aierocis?

JŪRASSPĒKU BILANCE BALTIJAS JŪRĀ

Kaut pretējo pušu personāla kaujasspējas nav zināmas, jo tās atkarīgas

no pārāk daudziem nezināmiem faktoriem, aptuvenu ieskatu dod katrā pusē
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RĪGA DEG

esošo spēku skaitliskais samērs. Skaitot kopā, vienā pusē novietojam komunis-

tiskās diktatūras valstis, otrā pusē demokrātiskās valstis. Saprotams, komunis-

tiskās valstis turas kopā Varšavas paktā tikai ar tā lielākā partnera - Padomju

savienības - spaidiem, un, ja nonāktu līdz nevar zināt cik efektiva si

kopā turēšanās būtu. No otras puses, arī demokrātisko valstu kopa turēšanas

ir problemātiska, jo šais gados, kamēr pastāv NATO, Padomju savienības neat-

laidīgie kurmju rakumi ir krietni iedragājuši tautu apņēmību aizstāvēt savu

brīvību Devīze „Better red than dead" ir atstājusi savu ietekmi. Turklāt vel

Zviedrija kaut demokrātiska valsts, nemaz nevēlas iet kopsolī ar pārejam

demokrātiskajām valstīm. Tomēr Zviedriju varam pieskaitīt pie brīvās pasaules

vienkārši tādēļ, ka Padomju savienība to skaita par savu pretinieku.

Tādā veidā salīdzinot (nekur neskaitot Somijas vājos spēkus), diktatūras

valstīm Baltijas bruņotajos spēkos ir 144 100 vīru, bet brīvās pasaules spe-

ķos 44 300 vīru. Samērs tātad ir kā 100 pret 307 par labu diktatūrām.

Ja atzīstam ka personāla salīdzinājums ir tikai virspusējs, jo nav iespē-

jams salīdzināt pretējo pušu kvalitāti, tad vēl grūtāk ir salīdzināt pretējo pušu

materiālos spēkus. Salīdzinājumu šai ziņā traucē dažādo kuģu tipu atšķirīgais

lielums Arī izsakot lielumu tonnās, kā to mēdz darīt attieksmē uz tirdzniecības
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1938. g. 18. jūnijā no Vienības laukumauz Uzvaras laukumu

un pasažieru kuģiem, nebūt neiegūstām salīdzināmus datus, jo karakuģu ton-

naža neizsaka kuģu kaujasspējas. Tās atkarīgas no apbruņojuma, manevrēšanas

spējām un no personāla prasmes.

Lai tomēr gūtu kautkādu priekšstatu par to, kāda ir materiālā bilance,

saskaitām kaujaskuģus vienā un otrā pusē neatkarīgi no tipa, apbruņojuma,
ātrumaun manevrēšanas spējām.

Baltijas Padomju savienībai ir 428 peldošas vienības (neskaitot re-

zervi), Polijai 250, Austrumvācijai 222, kopā 900. Brīvās pasaules pusē ir

šāds peldošo vienību skaits: Rietumvācijai 299, Dānijai 132, Zviedrijai 491,

kopā 872. Tātad materiālā ziņā diktātūras spēkiem Baltijas ir neliels pār-

svars, kā 102 pret 100. Sis pretī nostādījums uzskatāmi rāda Zviedrijas lomu

Baltijas Saprotams, vēlreiz, ka šāds vienkāršs salīdzinājums,

skaitot kopā tikai peldošās vienības neatkarīgi no kvalitātes, dodtikai vispārēju
ieskatu. To pašu tomēr var teikt arī par personāla skaitlisko salīdzinājumu.

PADOMJU SAVIENĪBAS BRUŅOJUMS OKUPĒTAJĀS BALTIJAS VALSTfS

lepriekšējās lappusēs aprakstītā karaflotē ir tikai daļa no bruņojuma Bal-

tijas jūrjī. Pasaules presē palaikam parādās okupēto Baltijas zemju (Igaunijas.

Latvijas, Lietuvas un Austrumprūsijas) kartes, kas rāda nevien karafiotes bāzes



MILITĀRĀS IERĪCES OKUPĒTAJĀS BALTIJAS VALSTĪS
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LAIMĪGĀKAS DIENAS LATVIJA:

DEVĪTO VISPĀRĒJO DZIESMU SVĒTKU KOŖU KAROGI

(turklāt vēl citas bez izdevumā Jane'sfighting ships minētajām), bet arf tanku

bāzes, aviācijas lidlaukus un vēl nozīmīgākās raķešu bāzes. Mūsu kartē ir

reproducēta šī" informācija. Kā redzams, tieši Latvijā ir novietots visvairāk

raķešu bažu un aviācijas lidlauku. Arf Igaunijā ir daudz šo bruņojumu,
bet vismazāk Lietuvā. Igaunijā ir arī vairāk karafiotes bažu nekā citās Baltijas
valstis.

Saskaitot zināmās militāro ierīču bāzes, konstatējam, ka flotes bažu

skaits Igaunijā ir 4, Latvijā 3, Lietuvā l. Militāro lidlauku ir: Igaunijā 7, Lat-

vijā 18, Lietuvā 4. Tanku bāzes: Igaunijā 6, Latvijā 4, Lietuvā 2. Raķešu bāzes

Igaunijā 12, Latvijā 20, Lietuvā 1.

Kā redzams, vislielākais skaits militāro ierīču bažu ir zināmas Latvijā

(45), seko Igaunija (29), un pavisam mazs skaits zināms Lietuvā (8). Tomēr,ja

Lietuvai pieskaita militāro bažu skaitu okupētajā Prūsijā, to kopskaits pieaug

(13).

Lielais raķešu bažu skaits Latvijā un Igaunijā nekādi nav izskaidrojams
ar vajadzību aizstāvēties, jo raķetes ir uzbrukuma ieroči. Jāuzsvej, ka kartē

iezīmētās militārās ierīces ir tikai tās, kas ārpasaulei zināmas. Padomju savie-

nība nepārtraukti būvē klāt jaunas militārās bāzes un ierīces. Ar piespiestu

vergudarbu tas iznāk lēti, katrā ziņā daudz lētāk nekā brīvajā pasaulē.
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POSTA DIENAS LATVIJA:

KOMŪNISTU DEMONSTRĀCIJA 1940. G. 5. JŪLIJĀ RĪGĀ, ANTONIJAS IELĀ

BALTIJAS JURASSPEKI PLAŠĀKA KONTEKSTA

lepriekšējā salīdzinājumā esam izolējuši Baltijas no pārējās pasaules.

Baltijas piekrastē atrodas tikai samērā nenozīmīga daļa NATO spēku.

Tāpat tur atrodas ari" tikai neliela daļa Varšavas pakta spēku, kaut arīrelātīvi

lielāka nekā NATO spēkiem.
Lai gūtu plašāku skatu par NATO un Varšavas pakta valstu spēkiem,

salīdzināsim piesniedzamos datus. Pēc avota: RuthLegerSivard, Worldmilitarj

and social expenditures 1985 (Washington, DC 1985), 1982. gadā NATO val-

stīs karaspēkā formastērpos bija 5,5 miljoni vīru (no tiem ASV 2,2 milj.), bet

Varšavas pakta valstīs 4,8 milj. vīru (no tiem PS 3,7 milj.). Pēc mūsu iepriekš
lietotā avota, ASV 1984.gadā bija 772000 vīru, Padomju savie-

nībā 500000. ASV bija 18 lidmašīnu bazeskugi un 99 zemūdenes, Padomju

savienībai 4 lidmašīnu bazeskugi un 354 zemūdenes.

Redzam, ka karavīru formastērpos PS ir vairāk, salīdzinot ar ASV. To-

mēr jāņem vērā, ka PS karaspēkā ir iesauktie, kamēr ASV karaspēkā ir vairums

profesionālo karavīru. ASV ir vairāk vīru nekā PS. tāpat ASV ir

arīvairāk lidmašīnu bazeskugu, bet mazāk zemūdeņu.

Karakuģu kopskaits 1984.gadā ASV bija 1913 pret 2108 PS. Šikāku

salīdzinājumu traucē tas, ka abās pusēs liels procents ir pēc kuģu tipa nespeci-

ficēti karakuģi (ASV 71,6 %, PS 82,3 %).
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Salīdzinājums starp NATO un Varšavas pakta sauszemes spēkiem un

gaisaspēkiem (helikopteriem) par 1984.gadu ir sniegts ari izdevumā Informa-

tion please, The 1986 almanac (Boston 1986), 355. lpp.

Ar šai rakstā (sk. 133. lpp.) ievietotajiem attēliem (kuģu siluetiem) izda-

rīts salīdzinājums starp ASV un padomju kai;afioti. ASV pusē izcelti lidmašīnu

bazeskuģi. So lielo un svarīgo karakuģu tipos ASV vēl skaitliski dominē Nimica

lidmašīnu bazeskugis - tā nosaukts, godinot ASV flotes admirāli Nimicu

(Chester Nimitz), kas dzīvoja no 1885. līdz 1966.gadam.

Padomju savienības pusē ir parādīts Maskavas tipa helikopteru bazes-

kuga siluets. Ar šo tipu sarkankarogotās flotes admirālis Gorškovs sāka meklēt

atbildi ASV lidmašTnu bazeskugiem. Tam sekoja Kirova klases kuģi. Tie ir ne

vien helikopteru, bet arī vertilidmašīnu (spārnotas lidmašīnas, kas spēj pacel-
ties un nolaisties bez ieskriešanās platformas vai lidlauka) nesēji. Turpinot

Padomju savienība 1980. gadā Severodvinskā sāka būvēt

80 000 tonnu lielo lidmašīnu bazeskugi ar kodolenerģijas dzinējspēku, kas

izšauj lidmašīnas ar katapultiem. Reizē ar lidmašīnu bazeskuģiem Padomju
savienība sāka būvēt Kirova klases 22 000 tonnu lielos kreiserus un 36 000

tonnu lielos Berezinas klases atbalsta kuģus, kā arī 13000 tonnu lielos Ivana

Rogova klases amfibiskos kuģus. No zemūdenēm Padomju savienība sākusi

būvēt, t.s., Alfa klases zemūdenes, par materiālu izmantojot titānu. Šādas

zemūdenes ASV pagaidām nespēj būvēt, jo nav izveidota attiecīgā technika.

Padomju savienības flotesbūves programmā ir panākt, lai šfflote varētu

sasniegt visas pasaules un tām piegulošos krastus un tā nostiprināt vēl

tālāk savu tagadējo pārākumu par ASV jūr^asspēkiem.

Speciālisti (un viņu skaitā arī kontradmirālis Henkss
-

Robert J.Hanks)
ASV karafiotes atpakaļpalicībā lielā mērā vaino prezidenta Kārtera (James
Earl Carter) svārstīgo polītiku un sagaida, ka prezidents Ronalds Rēgens liks

pamatus ASV karafiotes renesansei. Ir jautājums, vai šis cerības attaisnosies un

vai prezidents Rēgens tiks galā, sadalot līdzekļus starp četriem pretendentiem

karafloti, sauszemes karaspēku, kara aviāciju un raķešu spēkiem. Turklāt

līdzekļu gribētāji ir arī ārpus militārās pasaules.

RAĶETES

Tieši pēdējā modernā bruņoto spēku nozare, kas saistās ar kodolenerģi-

jas lādiņiem, rada vislielākās domstarpības. Ir tiesa, ka kodolenerģijas raķešu
abās naidīgajās pusēs ir tik daudz, ka to daudzkārt pietiek, lai iznīcinātu visu

pasauli. Ir arī tiesa, ka šādos apstākļos ir pilnīgi lieki šo kodolenerģijas arse-
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nālu vēl palielināt. Nav taču nozīmes, vai pasauli var iznicināt desmit vai

divdesmit reizes, ja tā jau reiz ir iznīcināta ar pirmo reizi. Tomēr sovjetologi

tagad atzinuši, ka kremlim šais jautājumos ir cita pieeja (sk.: Uri Ra'anan,

„Soviet strategic doctrineand the Soviet-American global contest", The Annals,

September 1981). Padomju doktrīna ir, ka 1) katrs karj;, kas sācies starp ASV

un Padomju savienību, beigsies ar kodolieroču 2) kodolieroču prin-

cipā var uzvarēt, un Padomju savienība to uzvarēs, ja tā paturēs ofensīvas ini-

ciātīvu kā stratēģijā, tā taktikā, lietos pārsteigumu un īstā reizē un brīdī mal-

dinās pretinieku. Praktiski šāds viedoklis nozīmē, ka padomju doktrīna paredz

Padomju savienības gatavību dot „pirmo kodolieroču triecienu". Saprotams,

Padomju savienība to katēgoriski noliedz - maldināšanas nolūkā. Norādot vēl

kādu piemēru literātūrā par skārto jautājumu, minams Teksasas universitātes

docenta Levija raksts (sk.: Jack S.Levv,„The offensive/defensive balance of

militarv technology" International studies quarterly XXVIII, 2, 1984). Viņš

norāda uz starpību starp agrākajiem vēstures periodiem un tagadējās pasaules

militāro situāciju ar tās kodolieročiem. Tomēr viņa norādītās atšķirības ir

paviršas, un tām trūkst analitiska dziļuma.
Katrā ziņā abas puses meklē priekšrocības, un šai ziņā veltī vērību kā

stratēģiskajām starpkontinentu raķetēm, tās visu laiku uzlabojot precizitātes

ziņā, tā taktiskajām, uz vidējā un tuvā attāluma mērķiem tēmētajām raķetēm.

Taktiskās kodolraķetes Eiropā 1983. gadā bija šādas (iekavās minēta

sniedzamība kilometros):

NATO valstīs - ASV ieroči Eiropā: Peršinga IA ballistiskās raķetes

(SRBM) 108 (720 km), Lansa SRBM 36 (110 km), 203 mm artilērijas 56 (16

km), 155 mm artilērijas 252 (18 km). ASV ieroči kopīgi ar NATO spēkiem:

Peršinga IA SRBM 62 (720 km), „Honest John" SRBM 90 (40 km), Lansa

SRBM 61(110 km), 203 mm artilērijas 231 (16 km), 155 mm artilērijas 1454

(18 km). Franču ieroči: Plutona SRBM 42 (120 km). Kopskaitā 2392.

Varšavas pakta valstīs - PS ieroči: SRBM/12/SS-22: 70 (1000 km),

SRBM/SS-l/SS-23: 460 (350 km), virsmas raķetes SRBM/SS-21: 482 (120

km), S-23 artilērijas 168 (30 km). Citu Varšavas pakta valstu ieroči: SRBM/

SS-l/SS-23: 143 (150 km), virsmas raķetes 3-7: 205 (120 km). Kopskaitā

1528.

lepriekšējā pārskatā daži termini jāpaskaidro. Ballistiskās raķetes, ko

saīsināti apzīmē ar „SRBM", ir raķetes, kas lido ar iebūvētu dzinējspēku, tās iz-

šaujot cauri atmosfairai, un pa brīva kritiena trajektoriju atgriežas atmosfairā,

lai trāpītu mērķi. Spēcīgākās ballistiskās raķetes ir starpkontinentālas.
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Virsmas raķetes (angliski: „cruise missiles"), ko latviski mēģināts tulkot

ar terminu „kreisējošās raķetes" (sk. Technikas apskata 101. nr.), ir tāla lido-

juma kodollādiņu raķetes, kas nelido pa trajektoriju, bet gan tuvu zemes

virsmai. Sis raķetes vada iebūvēts dators, kam iepriekš dota programma par

lidojuma ceļu. Sīs raķetes lido ar ļoti lielu ātrumu, un tās nevar konstatēt

radaraekrānā. Turklāt to ražošana ir nesalīdzināmi lētāka nekā „SRBM".

Kamēr „SRBM" palīdzēja attīstīt uz ASV un PS aizvestie agrākie Hitlera

Vācijas raķešu speciālisti, kas Otrā pasaules laikā darbojās Pēnemindē un

citās vietās, virsmas raķetes pirmā attīstīja Padomju savienība. Kad 1984. gadā
šTs raķetes attīstīja arī ASV, PS atbildēja ar protestu, pārtraucot sarunas par

kodolieroču un bruņošanās ierobežošanu. Tikai, kad ASV nenobijās, PS at-

griezās pie sarunu galda.

Pārskats par taktiskajām kodolraķetēm Eiropā ir aizgūts no autoritātīvā

žurnāla The Annals 1983.g. septembra numura. Sis sējums veltīts bruņošanās

jautājumam ar kodolieročiem un atbruņošanās problēmai. Attiecīgā raksta

autors ir Tomass Hiršfelds (Thomas J.Hirschfeld), pensionēts ASV ārlietu

ministrijas ierēdnis. Viņa raksta virsraksts: „Samazinot tuvā attāluma kodol-
v

ieročus Eiropa, būs izdevība astoņdesmitajos gados panākt stabilitāti". Sis

virsraksts ir simptomatisks visam sējumam, ko ievada atvaļinātā četru zvaigžņu

admirāļa Geilera (Noel Gavler) raksts „Opozicija pret kodolieročiem". Kontr-

admirāļa Zēna Laroka (Gene R. La Rocque) raksts radītais ne-

miers Amerikā: iespējas pārmaiņām", tāpat kā citi daudzo universitāšu mācīb-

spēku raksti šai krājumā, iet tai pašā virzienā. lespēja izteikties krājumā dota

arī bijušajam Padomju savienības pirmajam sekretāram ASV un tulkam Apvie-

notajās nācijās Jevgeņijam Kočetkovam. Sējuma tendence ir nepārprotama -

brīvajai pasaulei ir no kodolieročiem jāatsakās. Te der atgādināt iepriekšminēto
Mora citātu par Rīgas lēdiju, kas jāja uz tīģera, un,ka tīģeris atgriezās mājās ar

smaidu uz purna un Rīgas lēdiju māgā.

Pārskatā minētie taktiskie kodolieroči ir izvietoti NATO pusē Beļģijā,
Nīderlandēs, Rietumvācijā, Itālijā, Grieķijā un Turcijā, bet Francijā izvietotie

nav pakļauti NATO virspavēlniecībai. Varšavas pakta valstīs izvietotās taktiskās

kodolraķetes atrodas Padomju savienībā, tās okupētajās Baltijas valstīs, Aus-

trumvācijā, Polijā, Cechoslovakijā un Ungārijā.
Ja analizējam sīkāk pārskatā minēto raķešu skaitu, tad sabrūk šķietamais

NATO pārsvars. Atskaitot artilēriju, kas var izšaut kodolieroču lādiņus, t.i.,

tuvā attāluma ieročus, NATO pusē paliek 459 vai 369 raķetes, bet Varšavas

pakta valstu pusē var saskaitīt 1360 raķetes. Nav tādēļ pārsteigums, ka šo
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līdzsvara trūkumu ASV kā galvenais NATO partneris cenšas novērst, izvietojot

virsmas lidojuma raķetes.
Techniskus datus par raķetēm latviešu lasītājiem ir sniedzis E.Ģērmanis

rakstu sērijā žurnālā Technikas apskats, sākot ar 101. numuru.

Rems Tāgepera (Rem Taagepera) 1985. gadā ir publicējis karti par PS

raķešu sniedzamlbu. Kartē iezīmētās raķetes var sasniegt tikai Zviedriju, Dāniju

un Rietumvāciju. Tomēr šfkarte maldina, jo ir iezīmētas tikai tuvās un vidējās

sniedzamības raķetes. Autors gan rakstā vienā teikumā norāda, ka Padomju

savienībai Kolas pussalā un Baltkrievijas pierobežā ir raķetes ar tālāku sniedza-

mību. Tomēr tās kartē nav iezīmētas - sk.: Rem Taagepera, „Inclusion of the

Baltie republics m the Nordic nuclear-free zone", Journal of Baltie studies

XVI. 1 (Spring 1985), 33-51. lpp.

Starpkontinentālās raķetes

Kamēr tuvā un vidēji tālā lidojuma raķetes ir taktiskie ieroči, tālā lido-

juma starpkontinentālās raķetes ir stratēģiski ieroči. Tie ir konstruēti ar vairā-

kiem kodolenerģijas lādiņiem, pie kam katru no šiem lādiņiem var novirzīt uz

citu mērķi. Starpkontinentālās raķetes novieto vai nu bruņotos silosos, vai arī

ar kodolspēku darbināmās zemūdenēs. Raķetes, kas novietotas silosos vai uz

platformām, var atklāt no satelitiem. Ar kodolspēku dzītajām zemūdenēm ik

pēc sešiem mēnešiem nepieciešams iznirt virs ūdens, un tad arī tās var atklāt.

Ir tādēļ saprotams, ka pretējās puses meklē iespējas, kā apkarot satelitus.

Vispār militārie stratēģi tagad starpkontinentu kodolenerģijas

spridzekļu lietderību - kā panākt, lai pirmā pārsteiguma uzbrukuma posts

būtu minimālais, un kā nodrošināt starpkontinentālu raķešu izšaušanu, atmak-

sājot par uzbrukumu. Presē lielu uzmanību veltīASV „zvaigžņu karam" - kā

izšautās starpkontinentālās raķetes saspridzināt, pirms tās sasniegušas mērķi,

bet šītechnika ir vēl tikai tālās nākotnes cerība.

Starpkontinentālo raķešu technika ir pazīstama jau ilgus gadus, bet tikai

tagad to lietderība ir kļuvusi par aktuālu pārrunu jautājumu ASV. Turpretim

Padomju savienībā par to klusē.

PS BRUŅOŠANAS IZDEVUMI

Padomju savienības bruņošanās izdevumi ir rūpīgi glabāts valsts noslē-

pums. Tā kā šo noslēpumu, cik vien iespējams siki, atklāt ir brīvās pasaules

interesēs, nav pārsteigums, ka tam veltīts daudz uzmanības gan ASV centrālās

izlūkošanas aģentūras aplēsumos, gan arī atsevišķu zinātnieku darbos. Snie-

dzam Arehīvā lasītājiem kādu no šādiem daudzajiem literātūrā atrodamiem
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aplēsumiem (W.T. Lec, „The shift m Soviet national priorities to militarv

forces, 1958-85", The Annals, September 1981, 46. un sek. lpp.). Aplēsums

izdarīts, kritiski analizējot Padomju savienības publikācijās minētā bruto nacio-

nālā produkta četras daļas: patēriņu, investējumu, civilās administrācijas (ie-
skaitot pētījumus un pētījumu izmantošanu) un militāros izdevumus.

Lai eliminētu inflāciju, militārie izdevumi aplēsti konstantos 1970.gada

rubļos. Par katru gadu, sākot ar 1966. un beidzot ar 1980. gadu, ir aplēsti
maksimālie un minimālie bruņošanās izdevumi. Aplēsuma autors ir pārlieci-
nāts, ka aplēstie maksimālie izdevumi ir tuvāki īstenībai.

Šai aplēsumā izdevumu lauvastiesa ir par ieročiem, bet mazāka daļa par

personāla algām. Padomju karaspēkā lielāko tiesu ir iesaukti kareivji un jūr-

nieki. Tie saņem pietiekamu, kaut vienmuļu uzturu, bet ļoti mazu algu. Arī

virsnieku algas ir mērenas. Tādā veidā miljoniem lielais karaspēks neprasa

lielus izdevumus.

Pēc Otrā pasaules Padomju savienība samazināja savus bruņotos

spēkus līdz 2,8 miljoniem vīru. Propaganda šo faktu nosauca par Padomju
savienības miera apliecinājumu, noslēpjot milzu līdzekļus, ko izdeva kodol-

ieroču un raķešu attīstībai. Korejas laikā (1950-1953) Padomju savie-

nība savus bruņotos spēkus palielināja uz sešiem miljoniem vīru un pastipri-

nāja jaunu ieroču ražošanu, bet šos izdevumus vairs militārajos izdevumos

neuzrādīja. Pēc tam arī „SALT" (strategic arms limitation talks) sarunu laikā

starp Padomju savienību un ASV par stratēģisko ieroču (raķešu) ierobežošanu

PS bruņošanās izdevumi pieauga. Mūsu diagramma rāda šo bruņošanās izde-

vumu aplēšamās summas.

Tā kā Padomju savienības saimnieciskās augšanas temps septiņdesmitajos

gados, salīdzinot ar sešdesmitajiem gadiem, samazinājās, iedzīvotāji šos bruņo-
šanās izdevumus sajuta smagi. Kopš 1970.gada līdz 1980.gadam bruņošanās
izdevumi pieauga par vairāk nekā 8 % gadā, un 1980. gadā bruņošanās izde-

vumi bija vairāk nekā otrtik lieli nekā 1970.gadā. Bruņošanās izdevumi pie-

auga no 12-13 % no bruto nacionālā produkta uz 18 %. Tai pašā laikā PS

bruto nacionālais produkts samazinājās, ceļoties importēto materiālu cenām,

PS lauksaimniecības grūtību un jo sevišķi palielinātās bruņošanās dēļ. Palieli-

nātie bruņošanās izdevumi nozīmēja civilā patēriņa samazināšanos. Tā laikā

no 1966. līdz 1980.gadam mašīnu produkcija civilām vajadzībām (ražošanai

lietojamo mašīnu un mašīnu mājturības vajadzībām) samazinājās no 80 % uz

40 %. Daļēji šo samazinājumu gan kompensēja ar importu. So mašīnu imports

vairumā nāca no ASV un citām NATO valstīm. Padomju savienība parasti
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PADOMJU SAVIENĪBAS BRUŅOŠANĀS IZDEVUMI
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importēja technoloģiski augstākas kvalitātes mašīnas nekā spēja ražot pašā PS

un tās satelitu valstis. Importu financēja ar brīvās pasaules valstu piešķirto

kreditu, ar aizņēmumiem, ar cenas paaugstinājumu par Padomju savienības

naftasproduktiem un cenas pieaugumu PS eksportētajam zeltam. Sādā veidā

brīvā pasaule palīdzēja Padomju savienībai bruņoties. Sāk piepildīties Ļeņina

pravietiskie vārdi, ka kapitālisti paši piegādās komunistiem virves, ar kurām

viņus varēs pakārt.

ASV BRUŅOŠANĀS IZDEVUMI

Diagramma par ASV bruņošanās izdevumiem laikā no 1947. līdz 1980.

gadam (151. lpp.) aizgūta no Viskonsinas universitātes politisko zinātņu do-

centa Marras (Robin F.Marra) raksta „A cybernetic modei of the US defence

expenditure policymaking process", International studies quarterly 4 (1985),

366. lpp.

Diemžēl, Marras diagramma nav zīmēta, kā parasti pieņemts — tajā nav

nulles bāzes, bet bāze sākas ar 9000 milj. $, nav arīskālas apaļos skaitļos, bet

pēc 9000 milj. seko 31 000 milj., pēc tam 53 000 milj. utt. ik pa 22 000 milj.

Mūsu diagrammā iezīmēta nulles bāze, un skālā pēc tam seko 10000 milj.,

25 000 milj. un tad ik pa 25 000 milj. līdz 150 000 milj. Ar to diagramma

pieskaņota parastajai diagrammu zīmēšanas technikai.

Marras secinājums rakstā ir, ka ASV bruņošanās izdevumi nav atkarīgi

no Padomju savienības bruņošanās izdevumiem. Saprotams, negātīvus secinā-

jumus nav iespējams verificēt, un bez kādiem izsmalcinātiem statistiskiem ap-

lēsumiem, vienkārši uzmetot skatu Padomju savienības un ASV bruņošanās
izdevumu līknei (149. lpp.), redzams, ka ASV seko Padomju savienībai. Tā

ASV straujais bruņošanās izdevumu pieaugums kopš 1966.gada atspoguļo

Padomju savienības nemitīgo bruņošanās izdevumu trenda pieaugumu.

BRUŅOŠANĀS GALVENAJĀS PASAULES VALSTĪS

Vairāki raksti žurnālā Internationalstudies quarterly ir veltīti starptau-

tiskam salīdzinājumam un centieniem noskaidrot, cik liela bruņošanās un citi

faktori var novest pie Maikls Voless no Britu Kolumbijas universitātes,

piemēram, mēģina skaidrot, vai bruņošanās novērš pēc senā principa -

kas vēlas mieru, tam jāgatavojas uz vai arī notiek otrādi - jebkura bru-

ņošanās sacensība beidzas ar kaņi (sk.: Michael D.VVallace, „Armaments and

escalation", ibid. 1, 1982).
Franks Veimens, Dēvids Singers un Gerijs Gercs no Mičiganas universi-

tātes kopējā rakstā mēģina noskaidrot, par cik bruņošanās devusi panākumus
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laikā no 1816. līdz 1976. gadam (Frank W.Wayman, J.Dāvid Singer &

Gary Goertz, „Capabilities, allocations, and success m militarized disputēs and

vvars, 1816-1976", ibid. 4, 1983).

Sais un daudzos citos rakstos empiriskie vēsturnieki mēģina eksplicēti
vai implicēti pareģot nākotni. Diemžēl, tādiem mēģinājumiem jābeidzas ne-

sekmīgi. Kapiem vēsturiskajos laikos ir bijis cits pamats nekā tas būs nākotnē.

Nevienā iepriekšējā karji neviena atsevišķa valsts nemēģināja iekarot visu

pasauli. Napoleons gribēja iekarot tikai Eiropu, kaut gan Hitlers dažos apmā-

tības brizos domāja par pasaules iekarošanu - gan ne viens pats, bet kopā ar

Angliju. Turpretim Padomju savienība noteikti vēlas iekarot visu pasauli. Ne
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par velti Padomju savienības ģerbonis ir globs, un tikai tādēļ, ka visu globu

vienā skatījumā nevar attēlot, šai ģerboni" Austrālija nav redzama. Protams,

tas nenozīmē, ka Padomju savienība nekārotu pēc Austrālijas (un Jaunzē-

landes, kas tagad liekas sasniedzama).

No Veimena un viņa kollēgu raksta aizgūstām aplēsumu, autori

mēģina izteikt trijos koeficientos divu gadu salfdzinājumā relātīvo spēka

samēru starp pasaules piecām galvenajām valstfm.

Koeficienti aplēsti kā procentuāla attieksme starp pieciem lielumiem

bruņošanās izdevumiem, rūpniecības produkciju, dzelzs un tēraudaražošanu,

karaspēku un iedzīvotāju skaitu. Aplēsts, cik procentu ir atsevišķā valstī no

visu piecu valstu kopējiem bruņošanās izdevumiem, pēc tam, cik procentu

ir katrai valstij no visu piecu valstu kopējās rūpniecības produkcijas. Dalot

pirmo aplēsto procentu ar otro, iegūti attiecīgie koeficienti. Piemēram, ja

bruņošanās izdevumi ir 5 % un rūpniecības produkcija arī 5 %, koeficients

ir 1. Ja bruņošanās izdevumi ir 10 % un rūpniecības produkcija 5 %, tadkoefi-

cients ir 2. Tādā pašā veidā bruņošanās izdevumi ir attiecināti pret dzelzs un

tērauda produkciju, tāpat arī karaspēka lielums pret kopējo iedzīvotāju skaitu.

Minētoautoru aplēstie koeficienti 1970. un 1975.gadam ir šādi:

Bruņošanās izdevumi Bruņošanās izdevumi Karaspēks pret

pret rūpniecības pret dzelzs un tērauda iedzīvotāju skaitu

produkciju produkciju

1970 1975 1970 1975 1970 1975

ASV 0,75 0,85 0,97 1,06 1,90 1,48

Padomju savienība 1,31 1,25 1,18 1,03 1,85 1,73

Apvienotā karalīste 0,32 0,72 0,31 0,71 0,84 0,94

Francija 0,74 0,91 0,37 0,75 1,26 1,43

Ķīna 4,14 1,10 2,07 1,22 0,49 0,58

Kaut arīšie koeficienti būtu aplēsti pēc nepilnīgiem statistiskiem datiem,

var pieņemt, ka tie relātīvi pareizi atspoguļo attieksmes starp raksturotajām

piecām lielvalstīm. Tie rāda arī dinamiku, salīdzinot 1970. un 1975.gadu, un

virzienu, kādā ritējusi attīstība. Ķīnas un Padomju savienības bruņošanās izde-

vumu koeficienti ir lielākie, izņemot Ķīnā par karaspēka attieksmi pret iedzī-

votāju skaitu. Bruņošanās izdevumi Ķīnā, t.s., kultūras revolūcijas radītā

chaosa dēļ ievērojami saplaka. Padomju savienībai visi trīs koeficienti mainī-

jušies maz, un visos izpaužas pārākums par ASV. Apvienotās karalīstes un

Francijas koeficienti ir ļoti zemi, izņemot Francijas karaspēka attieksmi pret

iedzīvotāju skaitu. Aplēstie koeficienti gan rāda stāvokli 1970. un 1975. gadā
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un attīstību laikā starp šiem diviem gadiem, bet pēc tiem neko daudz nevar

spriest par situāciju astoņdesmitajos gados, nedz par tālāku nākotni. Sīm

vajadzībām nepieciešami jauni aplēsumi.
Jau minētajā Rutas Sivardas publikācijā World military and social

expenditures 1985 (turpmāk: WMSE) kritizēti oficiālie aplēsumi par Padomju
savienības un ASV bruņošanās izdevumiem un arī par NATO un Varšavas

pakta valstu izdevumiem. Zināma objektīvitāte izpaužas Padomju savienības

noslēpumainības novērtējumā (sk. 46. lpp.): Ja Padomju savienību interesē

samazināt bruņošanās sacensību, tai būtu samērā vienkāršs līdzeklis - publi-

cēt savu militāro budžetu detaļās, kā Apvienotās nācijas ierošinājušas darīt

visām valstīm. Mazliet upurējot savu noslēpumainību, Padomju savienība varētu

sagādāt drošību, uz ko pamatojas nāciju savstarpējā paļāvība un atturība bru-

ņošanās ziņā.

Publikācijā (47. lpp.) sniegti trīs Padomju savienības bruņošanās izde-

vumu vērtējumi 1980-1983.g. (biljonos ASV dolāru): pēc ACDA (US Arms

Control & Disarmament Agencv), SIPRI (Stockholm International Peace Re-

search Institute) un WMSE (publikācijas izdevēju pašu vērtējums).

ACDA SIPRI WMSE

1980 233 "154 162

1981 237 157 166

1982 244 159 170

1983 248 162 176

Kaut WMSE reducētie skaitļi ir motīvēti, tomērsaskatāma tendencetos

aplēst iespējami minimālus. Publikācijas 35. lappusē minēts WMSE pašu vērtē-

jums par ASV, NATO un Varšavas pakta valstu bruņošanās izdevumiem 1982.

gadā. Par Padomju savienības 170 biljoniem ASV dolāru teikts, ka tas ir 10,9 %

no tautas ienākuma, kamēr ASV 196 biljoni dolāru bruņošanās izdevumi ir

6,4 % no tautas ienākuma. NATO valstu 310,9 biljoni dolāru ir 5 % no tautas

ienākuma, bet Varšavas pakta valstu izdotie 187 biljoni dolāru ir attiecīgi
9 % no tautas ienākuma.

Padomju savienība ir daudznāciju valsts, ko satur kopā tikai spaidi, un

arī tās sabiedrotie, kas iesaistīti Varšavas paktā, pakļaujas tikai varai, nevis

brīvprātīgai interešu apvienībai. Padomju savienība un Varšavas pakts tādēļ ir

labils veidojums, un visa konstellācija nākotnē ne vien var mainīties, bet tā

droši vien arīmainīsies.



154
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Padomju savienības pastiprinātās bruņošanās sekas Latvijā pirmkārt ir,

ka dzīve kļūst arvien grūtāka. Pilsētās, jo sevišķi Rīgā, pieaugušas grūtības pār-

tikas iegādē. Tās ir bruņošanās tiešās sekas. Otrkārt, pastiprināta bruņošanās
iedzīvotājus psīcholoģlski ietekmē negātīvi, jo mazinās ticība Latvijas neatka-

rības atgūšanas iespējām. Jau tā lielais padomju militārais spēks kļūst arvien

lielāks, un, ņemot vērā, ka brīvās pasaules militārais spēks nepieaug tikpat

strauji vai vispār nepieaug, liekas veltas cerības uz Latvijas atbrīvošanu no

brīvās pasaules puses. Saprotams, šādas cerības par Latvijas atbrīvošanu ar

militāriem līdzekļiem ir ļoti problēmatiskas, tādēļ tā cer tikai nedaudzi. Vai-

rumam ir skaidrs, ka atbrīvošana militāra konflikta iznākumā nozīmētu, ka

Latvija būtu ne vien izpostīta (mūsu vēsturiskā pieredze ir, ka katru postījumu
ar laiku var sadziedēt), bet daudz vairāk - Latvija būtu pilnīgi iznīcināta.

LATVIJAS NEATKARĪBAS CERĪBA

Par spīti drūmajai prognozei, kas izriet no iepriekšējām lappusēm, mums

ir cerība, ka Latvija, par spīti visam, ar laiku atkal būs brīva. Tas notiks tad,

kad sabruks vienīgā modernā pasaules imperiālistiskā valsts — Padomju savie-

nība. Nākotnes pareģojums, ka Padomju savienība sabruks, pamatojas ne uz

ko citu, kā uz Padomju savienības iemīļoto dialektisko metodoloģiju.
Viens no padomju marksistiskiem dialektiskiem likumiem ir paradoksā-

lais, t.s., «pretstatu likums". Padomju savienība ir tikai šķietams monolits.

Priekš kādiem 50 gadiem tajā bija ap 130 tautu, bet tagad palikušas kādas sep-

tiņdesmit vai astoņdesmit (Archīvs XXIII, 95. lpp.). Starp tām dominē liel-

krievu tauta, kas skaitā ir mazāk par pusi no visas Padomju savienības iedzīvo-

tājiem. Lielkrievi ne vien dominē polītiski, betarī izsūc pārējās tautas saimnie-

ciski. Pastiprinātā bruņošanās ir tautas pauperizācija, kas arī dominējošo

lielkrievu tautu. Agrāk vai vēlāk Padomju savienības tautas atzīs, ka pauperi-

zācijas cēlonis ir bruņošanās. Agrāk vai vēlāk šis tautas arī sāks ietekmēt Pa-

domju savienības miera propaganda, ko valdošās padomju aprindas ražo

eksportam. So abu faktoru ietekmē - bruņošanās radītās pauperizācijas un

eksportam gatavotās miera propagandas ietekmē padomju tautām var ataust

gaisma, ka visu laiku cildinātā revolūcija nav tikai pagātnes notikums, bet ka

tā ir reālitāte, kas var notikt arī tagadnē.

Padomju savienība bez miera propagandas, t.s., kapitālistiskajās valstīs

vēl nodarbojas ar cita veida propagandu. Bijušajās koloniālajās un tagadējās

puskoloniālajās valstīs tā attīsta spēcīgu nacionālo propagandu. Agri vai vēlu



LATVIJAI VEL BUS LAIMĪGAS DIENAS:

...
un pacels Dievs uz savam rokām

mūs tad, kad mūsu dienanāks
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šfnacionālā propaganda sāks ietekmēt arī aiz dzelzs aizkara ieslēgtās Padomju
savienības tautas. Kad tās modīsies un apzināsies sevi par tautām ar suverēnām

tiesībām, tas būs spēks, kas dzelzs aizkaru noslaucīs no zemes virsas, un iznā-

kumā Padomju savienība sadalīsies sastāvdaļās. Tagadējie atkarīgie satelitijau

sen kāro tikt vaļā no sava kaklakunga.
Sai raksta posmā izteikto schēmatiski var attēlot šādi:

Ir jāatceras, ka bez militārajiem spēkiem pasaulē ir vēl citi spēki. 125.

psalmā lasām: „Jo bezdievju scepteris nepaliks kā nomācējs pār taisno manto-

juma daļu". Si~ raksta autors nekautrējas atzīties savā ideālistiskajā pasaules
uzskatā. Bez kailas varas radītā spēka pasaulē vēl ir morāliski spēki. To māca

vēsture. Vēstures galvenā mācība ir, ka neviena tirannija nav varējusi mūžīgi

pastāvēt, un Padomju savienība ir tirannija.

Mainīgajā un netveramā vēstures notikumu kaleidoskopā līdz šim ir

atkārtojusies viena likumīga patiesība: visas tirannijas, kas līdz šim bijušas,

ir sabrukušas. Sai ziņā, un tikai šai ziņā, vēsture ļauj pareģot nākotni.

Padomju savienības tirannija sabruks, un Latvija atkal būs brīva.
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PIRMĀS SIDNEJAS LATVIEŠU BIBLIOTĒKAS DOKUMENTI

OKUPĒTAJAI LATVIJAI?

Aldis Putniņš*

Sidnejā 1913.gada jūnijā nodibinājās latviešu pulciņš ar mērķi iekārtot

bibliotēku. Pulciņa statūtus pieņēma 1913.g. 9. novembra sanāksmē. Spriežot
pēc inventāra saraksta (kas attiecināms vēlākais uz 1920. gadu), bibliotēkā bija
235 sējumi, bet lfdz laikam, kad darbība apsika, sējumu skaits bija pieaudzis

h"dz 604. No 1913. irdz 1917.gadam pulciņā bija iestājušās vairāk nekā seš-

desmit personas.

Pulciņa dibināšanas ierosinātājs un pirmais bibliotēkārs (vismaz li"dz

1920. gadam) bija V. Cīrulis. Bibliotēka un pulciņa sanāksmju vieta atradās

Cīruļa mājās netālu no Sidnejas centra (Millers Point).

Saskaņā ar pulciņa statūtiem par biedriem uzņēma tikai personas, kas

prata latviski. Tiem, kas pulciņa sapulces laikā runāja angliski, bija jāmaksā

sods - 6 pensi.

Pulciņš ari rēgulāri rīkoja dejas vakarus, no kubiem pirmais notika 1914.

gada 19. decembri Redfernas pilsētas namā, Sidnejas priekšpilsētā. Pulciņa
darbība vēl izpaudās ziedojumu vākšanā, lai Amerikā iegādātos nelegālu lite-

rātūru, ko sūtīja uz Latviju. Vāca arī līdzekļus, lai atbalstītu kādu latviešu

katordznieci Sibirijā, un par labu Sarkanajam krustam latviešu bērnu at-

balstam. Minētā informācija pamatojas uz pulciņa protokolu grāmatu, kases

pārskatiem un bibliotēkas inventāra grāmatu, kas tagad glabājas LAAJ centrā-

lajā archīvā Adslaidē.

Tagad atrasta Sidnejas latviešu pulciņa kasesgrāmata un protokolu

grāmatas turpinājums. Šie materiāli atrodas kāda latvieša rīcībā Sidnejā, kas

nolēmis tos eventuāli nodot kādai bibliotēkai vai archīvam Latvijā. Autoram

ir šo grāmatu fotokopijas. Kases pārskati (kas parādās pirmajā protokolu

grāmatā) pēc pieņemšanas tika pārrakstīti atsevišķā kasesgrāmatā. Kases

ieraksti ir nepārtraukti turpināti līdz 1931.gadam. Pēdējais datētais ieraksts ir

„revīzijas komitejas" ziņojums (1932. g. 12. janvārī) par 1931.gada kases

pārskatu.

*Sk. autora rakstu Archīva XX sējumā, 139-142. lpp
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Pulcina protokolu grāmatas turpinājumā protokolētā pirmā sanāksme

notika 1920. g. 20. martā. Līdz 1923.gada janvārim bija protokolētas 17

sanāksmes, pēc kā nekas vairs neparādās lfdz 1930.g. 30. novembrim. Sai

datumā tiek dibināta politiski stipri kreisi noskaņota „Sidnejas latviešu strād-

nieku biedrība", kurlas biedru kodols ir daļa no Sidnejas latviešu pulciņa biju-

šajiem biedriem. Kādā garā biedrība darbojās, rāda 1931.g. 6. oktobra sapulces

protokola fragments, kas šeit iespiests faksimilā. Jaunā biedrība - atjaunots

un mazliet pārveidots pulciņa pēctecis — turpināja lietot agrāko pulciņa proto-

kolu grāmatu un kasesgrāmatu. Pēdējā protokolētā sanāksme notika 1932. g.

13. decembrī.

Biedrība arī pārņēma pulciņa bibliotēku un novietoja to Sidnejas krievu

klubā. Vēlāk to nodeva glabāšanā kāda biedra privātajā mājā, bet ar laiku bib-

liotēka iznīka. Atsevišķas šfs bibliotēkas grāmatas tagad atrodas privātās mājās,

un dažas ir nokļuvušas Sidnejas latviešu biedrības bibliotēkā.

Kā jau minēts Archīva XX sējumā (141. lpp.), pēc piesniedzamām ziņām.

Portpirī (Port Pirie) nekad nav darbojusies kāda latviešu vai baltiešu organizā-

cija. No kāda veclatvieša atmiņu raksta, kas ir autora rīcībā, tomēr atklājas, ka

vairāki latvieši bijuši kāda Portpirī krievu revolucionāru pulciņa biedri. Pulciņa
darbības laiku vēl nevar precīzi noteikt, bet pulciņš laikam dibināts priekš
Pirmā pasaules un beidza darbību drīz pēc boļševiku revolūcijas (pēdē-

jais ir zināms pēc Austrālijas federālās valdībasarchīva materiāliem, kas minēti

Franka Kēna (Frank Cain) grāmatā The origins of political surveillance m

Australia (Sydney). Krievu pulciņa bibliotēkārs bija latvietis „R.Spurou" (ar

„v", nevis ar „v" uzvārda beigās).
Archīva XX sējuma 142. lpp. ievietots Sidnejas latviešu pulciņa biblio-

tēkas mītnes fotoattēls. Uzņēmumā redzamā ēka ir Sidnejā (30 Argvle Place),

un uzņēmums izdarīts, vadoties pēc adreses pulciņa protokolu grāmatā (zīmoga

iespiedums ar pulciņa nosaukumu angļu valodā un adrese —
30a Argvle Place,

Millers Point). Tagad ir noskaidrojies, ka visi ielas numuri šai ielā ir vismaz

divreiz mainīti, kopš pulciņš tur sāka darboties, tātad fotoattēlā redzamā māja

laikam nebūs bijusī pulciņa mītne.

Būtu arī jālabo dati minētajā rakstā {Archīva XX sēj., 142. lpp. 4.vērē),
kas attiecas uz Kārli Alksni. Noklausoties intervijas ieskaņojumu vēlreiz, kon-

statēju, ka, pēc Alkšņa ziņām, nevar teikt, ka Somijas valdība noraidīja Latvi-

jas valdības lūgumu, lai Somija pārstāvētu Latvijas intereses Austrālijā. Alksnis

tikai teica, ka neilgi pēc Latvijas valdības lūguma (nav teikts, vai lūgums pie-

ņemts vai noraidīts) Somijas konsuls nomira. Latvijas ārlietu ministrijas
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pārstāvis Anglijā (Alksnis šeit runā par Eduardu Bīriņu, kas 1919-1927.g. bija

Latvijas ģenerālkonsuls Londonā - sk.: Latvju enciklopēdija, 1950-51, 270.

lpp.) pēc tam lūdza Alksni uzņemties konsulārā aģenta darbu. Kad pēc trim

gadiem Alksnis no šT godaamata atteicās (laika trūkuma un materiālo izde-

vumu dēļ), viņam piedāvāja paaugstinājumu par vicekonsulu. Alksnis piedāvā-

jumu nepieņēma.
Nav gluži pareizs ari rakstā teiktais, ka Alksnis pēc vēl kādu gadu

pakavējies Eiropā, kur iepazinies ar latviešu diplomātiem Londonā. Kaut ne

tieši, šis teikums tomēr varētu likt saprast, ka Alksnis pēc tūlīt neatgrie-
zās uz Austrāliju. īstenībā Alksnis atbrauca atpakaļ uz Austrāliju, bet pēc

drīz atkal devās uz Eiropu un pēc tam atgriezās Austrālijā.

Sniegšu dažas papildu ziņas par Alksni. Viņš piedzimis Latvijā 1888. g.

3. augustā (pēc vecā stila). Melburnā viņš ieradās 1916. g. 16. maijā ar kādu

norvēģu kuģi, strādājot, nopelnīja ceļanaudu uz Austrāliju. Pēc triju mē-

nešu darba Austrālijas piekrastes kuģos Alksnis iestājās Austrālijas armijā. Pēc

divi gadiem karadienestā Francijā viņš ievainots un nosūtīts atpakaļ uz Austrā-

liju. Drīz pēc tam viņš atkal brauca uz Angliju un 1919. gadā ieradās Liverpūlē.
Kaut Alksnis to nesaka, domāju, ka viņš ceļoja kā parastais jūrnieks. Anglijā

viņš iepazinās ar Bīriņu un pēc atgriešanās Austrālijā turpināja ar viņu sarakstī-

ties. Pēc tam sekoja Alkšņa iecelšana par konsulāro aģentu. Pārbaudot Sidne-

jas latviešu pulciņa protokolu grāmatu, izrādās, ka Alksnis piedalījies sapulcēs
no 1916.gada 5. novembra līdz 1917. g. 7. janvārim. Pēc tam viņa vārds nepa-

rādās mazliet ilgāk par gadu, un varētu pieņemt, ka tai laikā viņš kalpoja

armijā. No 1918. g. 31. marta līdz 1. septembrim viņš atkal piedalījās sapulcēs.

Varam pieņemt, ka viņš pēc tam devās uz Angliju, jo tikai gadu vēlāk

Alksnis atkal parādās sapulcēs, rēgulāri piedaloties no 1919.g. 7. septembra
līdz 1920.gada 8. martam. Pulciņa iekšējo strīdu un apvainojumu rezultātā

Alksni 1920.g. 20. marta sapulcē viņa neklātienē izslēdza, līdz viņš atvainotos.

To viņš nekad nedarīja, tādēļ pulciņa dzīvē vairs nepiedalījās. 1921.gada maija

sapulces protokolā Alksnis pieminēts ar apzīmējumu «konsulārais aģents",

tātad 1921.gada pirmajā pusē viņš jau bija šai amatā.

Liekas, ka daži augšā minētie datumi nesaskan ar Alkšņa paša ziņām.
Viņš stāsta, ka bijis karadienestā Francijā (skaņulentē viņš to izrunā „Pran-

cijā") divi gadus, bet starplaiks pulciņa apmeklēšanā bija gads un divi mēneši.

Francijā viņš nevarēja būt ilgāk par vienu gadu, kaut varbūt karadienestā viņš
bija mazliet ilgāk. Nesaskaņām var būt vairāki iemesli: vai nu Alksnis (40 gadu

vēlāk) vairs precīzi neatcerējās, cik ilgi viņš bijis Francijā - varbūt sajaucot



visa karadienesta ilgumu ar Francijā pavadīto laiku; varbūt viņš mēģinājis

sevi izcelt, pārspīlējot dalības ilgumu frontē, vai arī viņš ir neveikli izteicies,

un „divi gadi" nozīmē nevis divu gadu ilgumu, bet gan, ka viņš divos gados

(1917. un 1918.) bijis Francijā.

Alkšņa deklarācija, ka pēc iebraukšanas Austrālijā viņš strādājis trīs

mēnešus piekrastes kuģos un tad iestājies armijā, arī pirmajā acumirklī nesa-

skan ar atzīmēm par viņa piedalīšanos sapulcēs. No iebraukšanas datumalīdz

pēdējai sapulcei pirms pirmā ilgākā darbības pārtraukuma bija 8 mēneši. Tas

tomēr nav pilnīgā pretrunā Alkšņa teiktajam, jo iespējams, ka viņš strādāja

vēl kādos darbos, kas intervijā vienkārši netika minēti. Tāpat ispējams, ka

karadienesta sākumu viņš pavadīja Sidnejas tuvumā, kas viņam ļāva piedalīties

sapulcēs.

Alkšņa ģīmetne atrodas Austrālijas latviešu centrālajā arehīvā Adelaidē.

Viņa miršanas datums (pieņemot, ka viņš ir miris, ko nekad nevar zināt, jo

pagājušo gadu šeit Adelaidē intervēju kādu veclatvieti, kam bija 100 gadi)

man nav zināms. Vēlākais konsula sekretārs Kārlis Nīcis nevienā intervijā,

nedz avīzes rakstā nav neko minējis par Alksni jeb konsulāro aģentu, kas

darbojās Sidnejā pirms Nīcis tur ieradās. Tas pats robs ir Nīca materiālos,

kas tagad glabājas Mūzikas krātuvē Adelaidē.

SIDNEJAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU ZĪMOGI

Augšā: „Lettisch Association of Sydney and Librarv". Zīmoga nospiedums protokolu

grāmatas 234. lpp. (1917. g. 2. decembra sapulces protokola beigās). Apakša pa kreisi

bibliotēkas zīmogs žurnāla Sinatne un Dsihwe 1908.gada sējuma sākumā. Apakša pa labi

1928. gadā Kārļa Nīca dibinātāSidnejas latvju kluba zīmoga nospiedums. Zīmogi samazi-

nāti uz 73 %.



161

SIDNEJAS LATVIEŠU STRĀDNIEKU BIEDRĪBAS

1931.G. 6. OKTŌBŖA BIEDRUSAPULCES PROTOKOLS
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PAPILDINĀJUMI UN LABOJUMI

ARCHĪVA V, XV, XVII UN XXI SĒJUMA

Papildinājums: DUKURS, Verners - a) dz. 6. XI 1914 Riģā b) tēlnieks, paidagogs

c) b. LMA tēln. meistardarbnīcu 1944. g. 28.jū1.; skolot, tiesības Rīgā 1944; Starpt. ko-

resp. inst. Londonā 1956 dipi.arch.; Starpt. koresp. inst. Austrālijā un Jaunzēlandē 1962

dipi. inženierzin. d) piedalījies izstādēs Rīgā 1943, 1944, Vācijā: 1946Eslingenā, 1947

Memmingenā; Austrālijā: 1948, 1949, 1981 Adelaidē 0 lektorsarchitektūrā UNRRA U

Minchenē, Vācijā 1945-1948 g) Adelaide Austrālijā.

ARCHĪVAXVII SĒJUMĀ

186. lpp.: KRŪMIŅA, Anita -b) Milperas (Milperra) augst. izgl. koli. Ņusautvelsā,
Austrālijā 1983 Dip. Ed.

206. lpp.: OZOLA (SVARCA), Melita - a) Viktorijas koli. Melburnā, Austrālijā
1984 skolot dipi. (Dip.T.), 1986 B.Ed. d) Kārlis 24. V 1978 Melburnā; Mārtinš2LVlll

1980 Melburnā.

ARCHĪVA XX SĒJUMA

207. lpp.: ZIZUMA (dz. AUZERE, prec. BANKAVA), Velta - 4. V 1912 Rīgā

a) b. LU filol. un filoz. fak. baltu vai. nod. liter. noz. b) bibliotēkāre Rīgas pils. bibl.

1937-1941; darbinieceEslingenas DP nom. bibl. Vācijā 1946-1949 d) no 1950 ASV.

ARCHĪVAXXI UN XXII SĒJUMĀ

239. lpp.: SILENIEKS, Juris
- c) Karnegi Melona U ārk. prof. no 1966,prof. no

1971, nod.vad. 1968-1979,jauno vai. progr. direktors no 1979 c) 31 publ. (līdz 1985

sept.), neskaitot recenzijas.

ARCHĪVA XXV SĒJUMĀ

37. lpp. kļūdas labojums: Kartē iezīmētā Oldenburga, kur dzimis Pēteris Emīls

Konstantīns Gailis (von Gayl), kļūdas dēļ atstāta bez nosaukuma (sk. 53,08 N, 8,13 E),

bet vārds „01denburga" arī kļūdas dēļ pievienots Rendsburgai (kur neviens Gailis nav

dzimis).

129.1pp.:K0m-kapt Voldemārs KADIĶIS miris Grandrepidsā, ASV ap 1983. g.

131. lpp.: Vltn. Jūlijs AUSEKLIS bijis pārskaitīts uz Miris Kanādā.

Vltn. Leonards KOKINS deportēts uz Padomju savienību. Grāmatā These names accuse

nav minēts.

132.1pp.: Ltn. Arturs ROBEZNIEKS (2. V 1908-22. XII 1932Rīgā) beidzis Fran-

cijas skolu 1932. gadā.

141. lpp.: 12.rindā no apakšas vārda „Gambiju"vietā jābūt „Japānu". Uz Gambiju

Cukurs lidoja ar citu lidmašīnu.

142. lpp.: Augšējais attēls rāda VEF JDA-10M divmotoru lidmašīnu, kon-

struktors nav Kārlis Irbftis, bet gan prof. Jānis Akermanis.

144. lpp.: K. Irbīša grāmata par Latvijas aviāciju Ofstruggle & flight iznāks drīzumā.

173.lpp.: Slimnīcu sarakstā jāietilpina Eikelborna (Eickelborn) Lipštates (Lipp-

stadt) tuvumā (165. lpp. kartē51,39 N, 8,13 E).

236. lpp.: Plkv-ltn. Imants JAUNDALDERIS miris 1984.gadāASV.





IN MEMORIAM

Ar sērām pieminam 1985/1986. gadā mūžības ceļos aizgājušos Archīva

līdzstrādniekus. Lasītāji un redakcija ir pateicīgi par viņu rakstiem, kas kupli-

nāja un bagātināja mūsu krājumu.

Literāte, teātra kritiķe Ņina LUCE (BRILOVSKA) - m. 10. I 1985

Sidnejā, Austrālijā.
Ārsts Raimunds PAVASARS, Dr.med. -m. 27. IV 1985 Epltonā

(Appleton), ASV.

Tautsaimnieks Ādams DUKĀTS, mag. oec. - m. 16. IX 1985 Sidnejā,

Austrālijā.
Būvinženieris Roberts NĪKURS, Dipi. ing. - m. 3. X 1985 Čikāgā,

ASV.

Tautsaimnieks, paidagogs Eduards SMUGAJS, mag. oec, M.Ed. -

m. 2. I 1986 Sidnejā, Austrālijā.

Aktrise, režisore Guna KŪLNIECE (KAZIŅA), BA (angļu vai.), dipi.
bibl. zin. - dz. 27. II 1932 Rīgā, m. 24. I 1986 Melburnā, Austrālijā.

Paidagoge, Tautas balvas laureāte Anna ZIEDARE (VĒVERE), BA,dipl.

paid. - m. 29. I 1986 Adelaidē, Austrālijā.

Skautu vadītājs, redaktors Raimunds ČAKS - dz. 6. XII 1915 Saikavā,

m.4. II 1986 Milvokī, ASV.

Valodnieks, skolotājs Jānis BALTĀKS, mag. phil. (baltu vai.) - dz. 1909,

apbedīts 11. 111 1986 Sidnejā, Austrālijā.

Valodnieks, ārsts Alfrēds GĀTERS, Dr. phil., Dr. mcd. - m. 2. VII 1986

Hamburgā, Vācijā.
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