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KAS GŪS VIRSRORU EIROPĀ ?

Eiropas turpmāka piederiba pie Rietumiem vai Austrumiem ir Latvijas

dzivibas un nāves jautājums. Vienīgi pilniga un paliekoša patreizēja Eura-

zijas iebrukuma likvidēšana var atdot latviešu tautai brivibu un Latvijas

neatkarību,Lai atvieglotu mušu lasītajiem sekot notikumiem un izprast to

sakaribu,kas,vera ņemot ilgos zem svešas propagandas un cenzūras pavadī-

tos gadus,nav vienmēr tik vienkārši.sniedzam vispārējos vilcienos pārska-

tu r.-er pēdējos.deviņi gados notikušo - lai no birļusa secinātu nākotni.

. Poc 1939. gada 23,augusta pakta,ar kuru Vācija un Krievija bij nolē-

mušas,ka karam jāizskar Eiropas liktenis?visas pasaules prese paradijas

zinam.ai.s. foair) uzņēmums uz kura bija attēlots ka Staļins ar Rlbbontroppu

- Staļins pašapzinīgi?

jau pie visiem modz but?abas. puses bij pārliecinātas,

ka partneri bus apv,-dusas ap stūri un no pakta gus maksimālo labumu sev.

Tālākie notikumi skūta dodam taisnibu drizak vācieša pašapzinīgam smī-

nam bet viltīgais gruzins, likās?šoreiz butu itka parkalia.ulejj.es,Patiesi-
kamēr Kelevije no pakta j guvumi dažus simts kilometrus platu ze-

mes joslu no Polijas austrumu Somijas pievoiksanu un Baltijas

valstju okapesanu bij uzlabojusi sava laba flanga drosibu un ar Besarabi-

jas iegūšanu izbidijusi uz priekšu savas militāras.robežas Balkanu virzie-

na, Vāci ja bij paspējusi sev pakļaut vai visu Eiropu no Narvikas lidz Kre-

tas salai,ar "karu draudzīgo Spāniju aizmugure un va-

rēja likt iekaroto zemju daudz necietušām rupnicam ar miljoniem kvalificē-

tiem strādniekiem un pietiekamam izejvielām,strādāt viņas kara rupnioei-

bai,vairojot viņas kara potenciālu.

Boz tam Kremļa sirsnīga velēšanas,mudinot Vāciju uzbrukt rietumu vir-

žiena/bij bijusi,lai-ta tur..sastaptu niknu pretošanos un, pamati.gi noasiņo-

tu,kas savkart tai ņemtu iespēju uzbrukt Krievijai gan

otrādi,lautu Krievijai pievākt vel so to no Vācijas iekarojumiem

gara un izpratne.
Ari sada ceriba likās neattaisnojamies. Kur vācu kara vadiba pati bij

rēķinājusies,ka Holandcs-Bolgijas un Francijas kampaņa tai maksas ap 200000

ķritusu,isteniba tādu bij tikai 30000 un ari Balkancs un ziemeļu zemos zau-

dējumi izradijas daudz mazāki,neka bij paredzēts,Vācija varēja bez bazam

pārsviest savas linijas divizijas.visu artilēriju un gandrīz visus gaisa

speķus uz austrumiem.

Bet Kremlim bij bijis vel kas cits padoma.,Ka atceramies no pirmskara

laikiem,kominterna doktrināri vienmēr apgalvo ja.,ka, tāpat ka Pirmais Pasau-

les kars bij darījis iespējamu komunistu revolūciju Krievija,nākošais -

viena alga,kas vina ari uzvarētu,nodošot komunisma vara Eiropu un lielā-

ko dalu no Āzijas. Toreiz tas izklausījās stipri platigi un stāvoklim neat-

bilstoši, jo komunistu faktiskie spoki tikpat Eiropa ka ari citas zemes bij
visai nonozimigi,daudzas valstis ar autoritatīvu valsts iekārtu pat ārpus

likuma un vispari pec saimnieciskas atgūšanas un uzplaukuma visa pasaule,

kads radās pec 1932,g.smagas krizes/vinu idejām bij gauzam mazs pievilkša-

nas spēks strādājošos*
Kad tagad lūkojam aptvert un domas Izsvērt visu to,kas Eiropa pa kara



laiku un pec ta ir norisinājies politiska plāksne daudzas musu zemes?ja-

atzistas,ka kominterna pareģojumi nav nemaz tik talu no patiesības ka tas*

likās toreiz,Neraugoties uz nacionālsociālisma nākšanu pie varas Vācija

1933*gada un uzbrūkoša komunisma sakaušanu Spānija 1936-38.gados,kominter-
na pagrīdes darbiba,kaut arēji maz manāma un sekmiga,tikusi izbūvēta un

vadita tik merktiecigi un sistemātiski,ka,karam sākoties,Kremļa riciba dau-

dzas zemes bij,ja ne gluži pašas kominterna tomēr lieliski

izskoloti so kolonnu stratēģi,virsnieki?,un instruktoru kadri bij pilna ga-

tikai arējus saimnieciskas grūtības,
lai sie,Maskavai absolūti uzticamie speķi saktu darbotie.Sypildot pavēlos

Ķh^instrukcijas*ar.militāru precizitāti un disciplīnu. Kara notikumiem 1939.

ģada.sako.t risināties, sadas izdevības tika dotas un kops ta laikapCik para-

doksāli tas ari īžklausas-neatkarigi no ta,ka kominterna pozīcijas toreiz

bij visai neizdevīgas un pat bezcerigas - tas ir paspējis metodiski izbū-

vēt un nostiprināt savu varu Eiropa tada mera,ka to neviens demokrats,ne*-
viens nekomunistisks. marksists jeb"fasists" tcremz nebūtu varējis paredzot <.

Par to,ar kadu maku un konsekvenci tas bij pratis izmantot pretvacis-

kaspretestibas kustības saviem partijas nolūkiem,sniegsim ipasu pārskatu

citu rcizi+Musu riciba ir autentiska informācija no gandriz visu Eiropas

pretestības kustību aktīviem dalībniekiem un vadītajiem par to,un jāatzīst*
ka ta ir augstāka mera pamācoša mums un nākotnes darbam.

Šoreiz apmierināsimies ar faktiem un salīdzinošiem datiem par pret-

un prokomunistiskiom spokiem uz musu kontinenta.

Ka zināms,pirms Otra Pasaules kara,,komunistu partmja daudzas zemes

bij aizliegta resp.nelegāla,bet kur ta bij atlau&a -Francija,Anglija,Beļ-
ģija - tas nozime bij minimāla. Nereti zem maskota apzīmējuma kompartijas

Eiropa veda šķietami bezcerīgu cinu?jo pasu speķiem tas strādājošas masas

sava puse dabūt nespeja-tas tika turētas galvena kārta ar socdemu kontro-

lēto arodorganizāciju palīdzību,Kominterna taktika toreiz tapec bij -lu-

apvienoties jeb ari iespiesties minētas arodbiedrības un socdemu par-

tija,lai tur atskaldītu komunistiem simpatizējošo "kreiso" spārnu. Tas bij

c,s*"tautas frontes"laikmeta,Praktiski tas komunistus lidz noteikšanai gan

iekur ncnoveda,bct desorganizet un desorientet sociāldemokrātu partiju tas

spēja asti pamatīgi,jo,lai novērstu kreiso biedru atšķelšanos,ta bij spies-

:a dot tiem talu ejošas koncesijas,kuru sekas vel tagad ir jūtamas.visu

emju sociāldemokrātijas. Bet par to citu reizi,

Tomēr vel svarīgāks ir vērojums,kas lika izprast un pārliecināties,
ilk arkartigi liela nozime ir.cieši sakausētam,no vienas vietas mcrktieci-

,.i_vaditam cilvēku 'kodolamuz masu,kura tas darbojas, ja pēdējas vadība to

'Jeredz"unnesaprot.Ta ir maclba,kas.mums"stingri janem vora nākama Latvija

fi'aķotar viņas pastāvēšanās pirmajiem brīžiem. L

Otrais Pasaules kars tada zina sakas*komunismam visai maz izdevīgos

'pstaklosyUntomer?B' gadus velak redzam,ka Kremlis ir pratis un spējis ar

savu ieroču varu jeb ar Rietumu demokrātiju atbalstu un svētību -

pakļaut sev pilnigi;LatvijUylgaunijU;Lictuvu,Poliju,UngarijUyßnmani-

ju..BulgarijuJ)ienvidslaviju un Albāniju ar apm.

80 miljoniem eiropiešu,kas komunisma macibas no

brīvas**gribas nekad nepieņemtu,ka ari ap 20 milj.

vāciešus un austriešus savas okupācijas zonas,

turot zem sava terora

un_ī '^Franclju,ltaliju,Noivagiju,Dāniju,Cekoslovakiju
un Somiju ar apm,llo milj, nospiedoša vairuma

nekomunistiski noskaņotiem rietumeiropiosiom/un

tāpat,bet mazāk iz-

teikta ari Belgiju=AnglijUyZviedriju,Spaniju,Sveici ka ari

Vācijas rietnmzonas ar apm,l3o miljoniem.

Citiem vārdiem^

Otra Pasaules kara iznākuma divus aec kara darbības izbaida-

nas,Kremlis '!m""?.i rrll

dzīves standaita nesalidzinami augstāk
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stāvošu eirogics'u dz ļjLktenuš,pret to gribu un velēšanos,ar nodomu

un sistemaTr s"ki Jaucas tautu jaunuzbuves darbu un neļauj tam at-

gūties* no nacionāli ne saimnieciski,

līik daudz' vairsaruka* im truS7,lai komintcrna pareģojums butu piepil-

dījies pUnigiyjo no visas Eiropas vienīgi Griekija,Holande,Īrija un Por-

tugāle pabaidām vel nejutās tik tieši apdraudētas resp.7% no Eiropas ne-

krieviskiem j .1 e:: -..
Ka tas ir varējis notikt Rietumu demokrātiju acu prieksa,nereti ar vi-

ņu piekrišanu un a:thalstu?Uz to atbildes ir vairākas:

1.Anglo-amerikanu pr;o--sov,jetiskai propagandai kara^laika^ par kuru mes

_

t\ "

z 1 gaf p sich6*10a;iska no zimel

Vareni ir tikusi ūTa^BHalia^varonigaTErievu tauta",viņas "nepārspē-

jamais karavirs",ta "labsirdība,smalkjūtība un sirds izglitiba"/?/,komu-
nisms nostādīts vienigi ka pasuga krievu tulkojuma"yU.t,t„,
u.t,t. Protams,karam izbeidzoties,nevarēja tik peksni pārslēgties un lai

Dievs pasarga toreiz pardrosnieku,kas butu uzdrošinājies prasit kada vals-

ti,lai komunistus neuzņemtu valdības koalīcija,
2, Par minēto demokrātija vidējiem ierēdņiem un citiem pārstāvjiem -

viņu neiedomājamo naivitati par komunisma patiesiem nodomiem ir lie-

ki runāt -cik tūkstoši latviešu to pasi ir piedzivojusi zonas un

citur
s

Jebkāda noskaidrojoša Informācija par Padomju apstākļiem un dzivi

tika uzskatīta par ļaunprātīgu fašisma propagandu-kamer bij gandrīz jau

par veļu,

31Pasu. 2m?.a_ rikot_aju. elastiga un veikla taktika,kas atri pie-
merl) 3as^psY^i.:^iJem"Ispfs tra^ajamas tautas mentalitātei un uztverei.

"Ja. tie** piem.Itālija komunistiem liek balsot kopa ar kristīgiem par

satversmes pantu,kas paredz katoļu baznīcas vadošo lomu republikas reli-

ģiska dzīvo, ja tie Somija saudzē somu tautas dziļi iesakņojušos tiesisko

izpratniybot Zviedrija visus savus maksājumus kārto uz minūti un nevaino-

jama valūta/Latvijai un Igaunijai turpretī muzigi palika parada par savu

precu tranzītu/ un Francija apelē pie franču tautas lepnuma un goda jutām-

tad Kremlis zin-ko vins dara un kapec/bet diemžēl ne vienmēr tie, pie ku-

riem tadi triki tiek lietoti. Jo-

4..Maksimāli centralizarai vienvadībai,ar kadu strada kominterns?vien-

mer bus'īi(^3er?.geka
_

un""efektīgāki par rietumu demokrātiju brivdo-

mibn,li6eralisma un ;-n-zināšanu ko darit un kapec.

panemionus*"zinam, sada rietumu pārstāv-

ju "vieglprātība" un ignorance rādija nopietnas bažas un tapoc ar dziļu

atvieglojuma sajutu saņemam zinu par Trumana deklarāciju,kas solija pa-
visam citu pieeju un nostāju,

laj vajadzība pec tādas nobriostu.

Ve rieFse j ie

*

?3 eg j \mi*r un no tikumi,kas lidz tādai noveda ir par

svaigiom-plai tos atklāti iztirzatu,bet tikdaudz vismaz varam taikt,ka
Trumana akcija nozīme sava zina trceo fazi Rietumu un Austrumu cina del

Eiropas*
Pirmā sakas ar to,kad Rietumi ar savu kontrolkomisiju un citu insti-

tūciju palidzibu dažādas zemos visa nopietnība bij iedomajusies,ka tiem

izdosies radit krievu okupētajās valstis poiitiski-sabiedrisku opozīciju,
ir kuru tie varētu eliminat krievu noteicošo iespaidu.Ģenerāla Radcscu

-egsana no Rumānijas un vairāku desmit augstāku virsnieku apcietināšana

izbeidza tur tiri fantastlski-berniskigo mēģinājumu visai atri.Mikolai-

eika opozicionāra kampaņa Polija,uz kuru lika tik lielas cerības, izgaisināja
edejas ilūzijas ari saja zeme.un patlaban varam verot,ka aukstasinīgi

an ar ķirurģisku lietpratība "valdoša** majoritāte Ungārija tiek pārvērs-

ta par maziņie pirmās fāzes pedejo cēlienu.

Otra fazc izpaudās mēģinājumos ar dolāru kredītiem, pārtikas un pre-

*u sutijumiem "atsvešināt'Austrumu Eiropas tautas no komunisma un Pado-

ijaSiBot ari tadi deva visai problemātisku iznākumu.Krievi saviem vasa-

iem nobur nenoliedza nomt proti no Rietumiem naudu un precos^tikpat
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tiesi,ka ari caur UNRRU/bet izspieda tas savkart jaunu kontribūciju un *

"kursu pārrēķināšanu" veida prieks sevis pašas. Tas aizjūras onkulim galu'
gaļa tomēr T?ij par daudz, j o ar tādam lietam tas. nemēdz ...jokoties,un si spē-

līte tika izbeigta peksni un negaiditi,iai dotu vietu "Trumanismam".'
mencsus pec Trumana deklarācijas izsludināšanas,ta 'ir, ga-

ligi .jau pieņemta visas likumdošanas instances un bez 'tam mums ir ari drc-

!p.av tacrad p;aidruni nekādi pārsteigumi jeb jaunas piekāpšanas pret ne-

cereTi mfermlllgTem,valstiskiem un piekapigiem komunistiem ne Maskava?

ne Eiropa, plāns tiks konsekventi izvests lidz galam,ko tas ari izmak-

. satu,nav vienlgi^iospe^ams"pateikt cik atra laika.

Ari par to mums ir droši peiradijumi,kas vel nav publicējami,bet esam

pārliecināti,ka vēsture velak radis,ka akcija šoreiz ievadita burtiski 5

minūtes pirms 12,iem, īapoc pirmo reizi pec ilgiem gadiem Kremļa apjukums

un. minasanas uz vietas nezina.

NĀKOTNES LATVIJA, KĀDU TO ATKAL REDZĒSIM, KO TĀ NO MUMS GAIDĪS ?

Pagājuša numura aplūkojam dažas no nākamas Latvijas dziva speķa problc-
mam,Šoreiz pievērsīsimies saimnieciskas un politiskas jaunuzbuves paredza--
mam iespējam un dotibam,

Ka Latvijas zemos saimniecibu šoreiz atradīsim daudz vairāk nodzitu un

lielāka chadsa piedzīvojam pirms pirmās sarkanas okupācijas sep-

tiņus gadus atpakaļ,,ir skaidrs,Tāpat latviešu iedzīvotāju dzives standarts

bus nodzits tik zemu.;ka ar agrāko nebus nekāda salīdzinājuma.Toreiz,vaciem
nomainot krievu okupāciju,vispirms jau pati zeme bij vel samēra maz cietu-

si - vienīgi Liepāja un Daugavpils ar apkārtnēm,kurpreti tagad bus vien-

kāršāki uņ pārskatāmāki uzskaitit pilsētas un apgabalus,kas butu palikusi
kurmet paveseli.Bet,ja saktu ķerties pie zaudējumu apiešanas zelta latos?

kepsuma nebūtu tuk talu no miljarda?ja to nepārsniegtu. Otrkārt,toreiz,

1941.g,jūlija vel butu bijis praktiski iespējams bez sevišķam grūtībām,

atgriezties pie Latvijas Brīvvalsts saimnieciskas iekārtas,atdzīvināt pri-

vātos un'valsts pasākumus un tikpat lauku ka pilsētu saimniecisko dzivi

atjaunot uz agrākiem pamatiem.Ja vācu okupācijas vara butu devusi latvie-

šiem pašiem''-iespēju to darit<ko ta,ka zināms,ar nodomu nedeva. Toreiz va-

rēja pat atjaunot latu,ka pilnvērtīgu maksāšanas lidzekli,ka ari nodroši-

nāt noguldījumu,apdrošinājumu un citu saistību izmaksu turpat pilnos apme-

ros^Un,atceļot nacionalizāciju un likvidējot maksligi raditos licluznemu-

laika atkal butu atguvusies tikpat lauksaimniecība ka ari tirdz-

niecība un rūpniecība uz privātīpašuma pamatiem.
Jo toreiz Latvija vel atradās tikpat ka neskarti dokumentārie pierādī-

jumi, ka -zemes grāmatas,tiesu un atsavināšanas aktis,banku aizdevumu un

noguldījumu saraksti,ka ari pasi agrākie ipasnieki un uzņēmēji liela vai-

ruma un ari techniskle darbinieki no financu, tiesu un citiem resoriem,kas

nacionalizācijas,"zemes reformas" un citas ekspropriācijas lietas bij kār-

tojusi*
Cik visa ta bus palicis pari šoreiz pat ja atjaunošanu varētu sakt

rity'Ar*"kaaiom lldzokliem"un no kūra gala varēsim sakt savu saimniecisko

dzivi un labklājību atjaunot? Musu valsts ipasumi,kas krievu okupantiem

nav pieiotami-zelta fonds ZASV-nav tik liels,lai varētu taisit plašus pla-
nus-tas tikko pictiks?lai varētu segt loti šauros apmēros jauna lata omi-

siju,Bot atjaunošanas vajadzības bus nepārredzamas un dibinātas,musu lauk-

saimniecības ražojumu eksporta iespējas,turpreti ne tik izdevigas ka pirms

lai atjaunotu musu agrāko eksportu rupniecibu vajadzēs tikpat pra

vus ieguldījumus un laiku,lai tiktu atkal uz kajam.

Tapec vērojot ari jaunuzbuves un saimnieciskas atgūšanas ciņu un darbu

Eiropas zemes,kas viņu liela vairuma sen nav tikušas tik sistemātiski pos-

titas,izlaupitas un svešas sistēmas iespiestas ka Latvija,nav grūti gut

priekšstatu par to,kads milzu darba cēliens stāv priekša atjaunotas Latvi-
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jas valdībai ari saimnieciska lauka,kadu darba prasmi un jaudu viņas saim-

niecības resoru vadītajiem vajadzēs uzradit,lai ar savu uzdevumu tiktu

gala. Un ne tikai to - tiem vajadzēs but ari augstāka mora patstavigicm_un

neatkarigiem,lai spētu ieturēt nevis skiru,grupu vai partiju,bet gan valsts

interešu generallini ju.

. Darbs,kas tiem jāveic?maz līdzināsies pirskara ministru kungu

darbibai,pienemot lona gara apmeklētājus un vadot, ar lielāku vai mazāku

saprašanu dažādas apspriedes. Šoreiz tie bus simti tukstmsi mazāk paciutigi

prasitaji,cilvēki,kas nereti bus zaudējusi burtiski visu,.kas tiem agrāk
būtu bijis,kas visus sos bedu gadus bus badojusies, dienu no

nas skatījusi savus tuviniekus vārgstam un ciesam,cilveki,redzot savas

kādreizējas iztikas vai pārticības paliekas un mājas pavarda drupas,domas
un gadās tikai par vienu - zaudēto iespējami atri atkal atgūt.Un,pirmā un

galvena kar.ta tie bus.protams/valdiba ar viņas ministriem,pie kuriem tie ;
griezīsies ar kategoriskam prasibam.nn lai Dievs tiem ir zeligs,ja tie sis

prasības novarēs apmierināt tulin,pilnīgi,bet tikai pa daļai vai nemaz,ka

tas bus visbiezakipjo šoreiz Latvijas valdiba bus spiesta uzsākt darbību

ar tikpat ka tukšam rokam.

So apstakli,protams,izmantos visādas ka no zemes izaugušas partijas un

"cietušo apvienības''.,kas skala baisi solis katram un visiem 100% zaudējumu
atlidzibu.to pamatojumu i nepārbaudot,parmetis valdibai nespēju,bet viņas

ministriem perkamibu un partejiskumu un - sekotāju un veiako balsotāju

tiem bus vairak,neka to kads butu iedomājies.
Iznākuma ka pirmie tad tiks apmierināti atkal tie,kas visstiprāk mačos

kliegt,bot ne tie,kas ar saviem jeb savējo upuriem bus ziedojusi Latvijas

valstij visvairak-frontos cinitaji,pretestības kustibu aktīvisti,partizā-
ni un aizvesto piederīgie un barini-un,vairāk saņems ari tie,kam kādreiz

kas bus bijis jeb saglabājies,jo tie spes atbalstīt jauno konjunktūras

partiju laikrakstusybankas un uzņēmumus -ka to jau esam piedzīvojusi pir-
majos neatkarības gados.

Tikko atjaunoto Latviju savas rokas sagrābs atkal vecie un jauni kon-

junktūras biezi un sāksies jauns andolu laikmets,pret kuru agrākais Saei-

nas cēliens nobālēs.

Ne viena vion latviete,kas savu viru zinas palikušu pie Ostrovas,Lesten

ies vai savu ar diloni mirušo bērnu Vācijas DP

viens vien kara vilks ar izšautu aci un koka kaju lidz gurnam,ne viens

/ien godigs darba latvmetis vai latviote,kas garos pārbaudījumu gadus bus

Lzturojusi tikai tadol ar stāju un lepnumu,ka bij dzivojusi no pārlieci-

iasyka jauna Latvija tiem par vinu upuriem,lepno palavibu un nesalaužami .
"icibu dos morālu gandarījumu,tad nodomās: kaut mes tadu Latviju labāk

.omaz nebūtu atguvusi,ja viss atkal iet pa vecam uz postu,
Patiesi var iznāktāka ta ari notiek,bet ir ari iespējams,tadu varbu-

ibu novērst, ja
*

visi sie lielo ujjuru neprot ne vaimanat,nc lūgties,patie-
s'ie' frontes pinltajiļpartizani,latvieši un "latvietes "ar gc

un p:\scionu,boz sl.Aru,izgiitib as un mantas atšķirības^^; an

laikus sadotos rokas kopējam darbam uņ pedeļai cinaĻ uņ nosolās jaJ;
*

-

nauda jjc 1i tiskiem vairāksolitajienl, Ja*"sic latvi esTT un.
īatvie te s_ t,ačj.i sp _ķpAoļP-lspetu ya ir ie;a''ar *gan --

'-,l?^nu**seko^tu un tos at bal*st ilu.
'" "

'
"

'"'
'—-

Tas Ir mušu pasu"zina un spekos/lr labāki jau tagad nopietni gatavotiem
un ko darit,neka velaķ .Tas butu ari viriskigaki,.

Nakosa numura turpinājums par Latvijas jannizveidosanas

pejam un nepieciešamībām*
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KO RAKSTA NO LATVIJAS BEZ CENZURAS - CEĻA SPIEĶIS BRAUKT GRIBĒTĀJIEM/

Sniedzam dažus raksturīgus izvilkumus no vēstulēm no Latvijasykas nav

nākušas pa pastum
Raksta kada matē-savam Vācija:

"Daudzi pazinās jau ir projām Krlevija,daudzi vel nav pārnākusi no die-

nesta.Ari Tu vel vari padzīvot turpatyjo nekādi prieki Tevi te negaida.Es
jau zinu un izjutu Tavas ilgas pec dzimtenes,bet ko lai dara,kad bargais
kars mus izkaisījis,kur katru.

Pagājušo gadu man bij jānodod pusnorma no visa,vecuma del atlaida,bet
šogad ir uzlikta visa norma.Aizsūtīju lūgumu uz Rigu,ja neatlaidis normu,
bus jāatsakās no zemes,jo nav kas strada un seklas ari nav ko apsēt..."

Kads brīvmākslinieks savai masai Vācija:
"Tas Lielais Jānis.kurs jus 1944. gada rudeni izdzina no mājam un.kura

del ari es nevarēju atgriezties,esot saslimis ar kadu loti smagu iekšēju

kaitiynedziedinamu.Dr.C.sacijis,ka ilgāk par trim mēnešiem

jau jus varesat atgriezties mājas?jo tad jau tur cita saimnieka ta ka ta

nebus^."

No citas vēstules:

",., .Jasakayka gandriz krievi Latvija ir majoritāte, jo arvien ieplūst
dzimtene jaunas krievu masas.lr izrunats,ka esot daudz partizānu Latvija.
Ir,bet ne tik daudz.Jo vienkārši nav no kurienes piegādāt uzturu,jo daudzos

apgabalos puse no lauksaimniekiem ir krievi. Tauta ir ta iebaidita,ka retais

uzdrīkstas atmest ko vai citādi sniegt palidzigu roku. Ļaudis ir spies
ti zinot viens par otru, pretēji pazūd tas,kam jazino.Strādnieks nopelna

tikdaudzļlai nopirktu kilogramu sviesta mēnesi. Parasti darba spējīgie stra-

da un ģimenes nespejigie spekulē. Kaut ka dzivibas velk. Jaunus viriesus tik-

pat ka nemaz neredz,un tie pasi uzticami komunistiem.Sievietes,lai paēstu

aiz bada atdodas krieviem. Visādas slimības - medikamentu nav.Pa retam kads

sodu izcietusais atgriezās no Sibīrijas un,pārnācis mājas neatrod vairs

piederīgos - tie ir aizvesti. Stipri raksturi turas un cies,vajakie izdara

pasnavibas*Tas ir parastas parādības.Pa mežiem dzivo ari krievi,gan dezer-

tieri gan privātie,Staigā apkārt laupīdami. Laupīšanas un slepkavības ir

parasta paradiba.Kādreiz! velaki vakaros pilsētas nomales var dzirdēt,ka
kada sieviete kliedz pec palīdzības,bet arvien vajaki,vajaki,lidz apklust

pavisam. Neviens nepalīdz,jo nav neviena,kas var vai grib palīdzēt,cilvēki
ir kļuvusi ka zvēri,Tada ir dala no musu tautas,kas vel turas uz musu ze-

mes..^"

UN TOMĒR - IR ARĪ TĀDI, KAS BRAUC UN MUDINA CITUS TO DARĪT.

Nedaudzi gan,bet toties "izlase".Ka mums zino no angļu zonas,tur ka-

da nometne par lielāko atgriešanas apustuli kļuvis tas bijušais
kuru s^g.marta menesa velēšanas izgāza cauri,jo tas bij denuncējis latvie-

šus pie nelatviešu iestādēm,/piem.bij„Jelgavas apr.pr-ku Ķamaldnieku u,c./
Si "goda vira" vārds ir Kimerals,bij.Valkas un Abrenes apriņķu vecākais,

sava rudita sabiedriska darbinieka prata tagad izrekinajis,ka atkal "jāpār-

maina plate"* Tas nebūtu pirmo reizi. Jau 1941.g.ykad vāci okupēja Latgali,
tas lūkoja tiem nekavējoties pietaisīties,gādājot par to,lai Latvijas

mijas karaviri,kas tur atradās,netiktu vis atlaisti uz majam^beJķ^_^JqrieyjA
gus tekni "no šut it i liz Vac i ju*. Ne tas b ij_.yA^..Jßļe^h^^^?

ne uz dc vums-tāpat ka sorei z, Ātzimesim v Ina" vardu" a*tt ieciga kar toteka,

RAR TĀDIEM, KURUS AIZVEDA JAU TOREIZ...

Butirku cietumā

Pag.Nr,ziņojam par RCC un Kamčatkas grupām,šoreiz turpinām par Maska-

vas Butirkiem un Krievijas Arktisko joslu.
Butirku cietuma kopa ar diviem cittautībniekiem,trisviru kamera atradič'
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Tas toreiz,l94l*gada beigas,tur jau atradies vairāk ka gadu,ticis gan biezi

pratinats,bet ne tam bijusi uz "darba" ,
nometni. Neraugoties uz iepriekšējiem RCC pavaditiem četriem gadiem/tas pie-!
derējis pie perkcnkrustiesu grupas,ko toreizējais prokurors Karcevskis,

mēģinot pielabināties komunistu okupācijas varai,nebij atbrīvojis,bet no- i

devis ta.l.akkrieviem/tas bij fiziski un garigi vesels un moss,kaut ari ne- 1

lolojis nekādas cerības par diizu atbrīvošanu,tomēr bijis cieši apņemies
nesabrukt un daudz lasījis un macijies valodas,cik plaši tas

taja iestāde visparl iespejamsun reiz tam pat bijusi necerēta laime,sa-
ņemt no matēs siltas veļas sutiņumu,ko tas tulin braligi izdalījis saviem

Lidzapcietinatiem+Talaku zinu par vina likteni nav.

īa pasa cietuma cita kamera atradusies tris Latvijas armijas augstāki

virsnieki, kopa ar vienu cittautu un vienu krievu virsnieku;generali Spandeg;:
rn Klinsons un pulkvedis L<Ari vini tāpat vel 1941 gada rudeni jutusies

losi un paiavigi,neraugoties uz to,,ka tie atradās t.s.navinicku kamera un

)ret tiem tikušas celtas smagas apsūdzības par "nacionalistisku aktivitā-

ti*' un tml. Pulkv.L;.piederejis pie tas Latvijas armijas augstāko virsnieku

:ategorijas,kas tikusi sutitt uz Maskavu "zināšanu atsvaidzināšanai",

iikko tas attiecīga kara macibas iestāde pieteicies,tas tulin ari ticis

apcietināts.
Ka zināms,gen.Spandegs bij ticigs jogu un baltas maģijas macibu.piek-

ritējs,bet Butirkos par tādiem izradijusies visi tris latvju virsnieki,kas

tiem apcietinājumu padarījis vieglāk panesamu?jo tie atradusies itka cita

pasaule, Reiz gen.Spandegs aicinājis savu lidzapcietinato/katolticigu/
skaitit lūgšanas zināma kameras kakta, jo taja tas esot konstruējis astrālo

/rastu.

- Par so virsnieku talako likteni nedrošas zinas ir tikai par pulkv*L,

Eiropas Krievijas ziemeļosEirqnas_Krievijas ziemeļos atrodas lielāka dala latviešu,kas nosūtīti

.-sKr jJevījif j?b"apcietināti. Tur tic ir spiesti strādāt meza

-.".irbus,pieceļabuvem,raktuves un tml. Kozva,Kedrovyjsor,Varlcuta,Vartuga
ir galvenie pārsūtīšanas un-novietošanas punkti saja apgabala,nereti 600

lidz 800 km viens no otra caur tundrām un mežiem,lmriem cauri gājusi un kur

vel uzturas tūkstošiem latviešu^

Dzīvos apstākli ir loti dazadi-mezos tic ir labāki,neka polarjoslas

rakiuves/bct daudz nozimo ari nometnes raksturs un vadībai ir nometnes,ku-
ras ver viegli izciest 5 un vairāk gadus,tādas,kuras visveselakam cilvēkam

3 gadi ir maksimums, ir ari istas iznicināšanas nometnes, tāpat ka Vācija
Daudz nozīme ari tas,vai izdodas uzstrādāties par dārznieku,virtuves strad-

nieku.yarstu/brigadieriybct no vislielākā svara ir,ka politiskie apcietinā-
tie ir skaita stiprāki par kriminālistiem,pretēja gadījuma pēdējie uz vieš-

ņu roku ar uzraugiem politiskos apzog un piekauj. Bet/laimīga karta,politis
kie parasti bijusi sevišķi pec kara sākšanas,kad kriminālisti

labprātīgi pieteicas atbrīvot Eiropu un ne viens vien no tiem to bus pas-

pējis,sakot ar

No latviešu simtiem,ar kuriem aculiecinieks bijis kopa,tam palikusi
atminam

Ansmidts,bankas ierēdnis^stipri nokologials,robežsargu no

Gulbenes/sieva Leonija/,lauzt/ celmus,turējies labi?īeodors Udris,senators,
netiesāts uz 8 gad,.,turējies labi,robežsargu kpt,Ozoliņš,strādājis ka darz-

nieks^Dr.Alberts Folsbcrgs,toreiz vel ārsts sadalīšanas punkta,turējies
labi,inz,Putniņš no par brigadieri,jo izgudrojis jaunu celmu

spridzināšanas veidu,Sturo,strādnieks,baptists,nestrādājis sestdienas,raks-
tījis Staļinam,lai to apmaina pret Amerikas komunistiem,par ko pārvietots

uz_ ,gara vājo nometni nom.erdesarai,Bruiiavs no Rigas,mēģinājis izdarit paš-

nāvību, stud^arch^Auza,Broņislavs Alcnimovics,Haralds Heine un Kārlis Rudzi-

tis no Rigas -turējusies Īsti labi.

Mirusi taja laika Zarins,kas savainojis kaju ar cirvi

un aizgājis boja medikamentu trūkuma del,ka ari sociāldemokrāts Baltins=
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PĒDĒJĀS ZIŅAS ĪSUMĀ!

Latvija.Latvija.Pec vel ne galigi pārbaudītam zinām s+g. apr'ilasakuma,pec
ilgāka pārtraukuma,atkal notikušas plašāka apmēra deportācijas. Jopro-

jām ieplūst nelatviešu elements no Padomju zemēm,bet latviešus no iestā-

dēm un uzņēmumiem sistemātiski elimine.- Latviešu pretestības kustība .

joprojām pastāv ka Riga ta ari citas pilsētas,kur ta izdod ari savu laik-

rakstu "Mazais Latvis"*Kustiba piedalās latvieši no visam sadzives šķi-

ram,vecas politiskas partijas vina nekādu dalību neņem, tāpat ka vācu lai-

ka.-*Alūksnes novada s.g. marta sakuma kritusi cina pret NKVD tirisanas

vienibam rajona vaditajs kpt.Jansons,ltn,Klavins.ltn.Celinskis,vltn.Lud-
vigs Znotans un kara kursu ltn.Cerins-Cilenbergs.Pēdējie tris ir 12.8.K.P.

virsnieki. Slava latvju ieroču glabātajiem!

Emigrācijas latviešu saimeEmigrācijas latviešu saime svarīgākais notikums ir uzsākta pārcelša-
nas* rio angļu zonas ari no Austrijas un ev.amerikāņu zonām/
uz darbiem rit apmierinoši atra tempa. Krievu spertie
pretsoli un lamu plūdi nav devusi redzamus panākumus.

Pasaules politikaPasaules politika Trumana deklarācijas raditais pagrieziens gust konk-

un Āzija,Francijas un Itālijas valdibu galvu Ra-

madje un De Gasperi par pardro.suuzskatīta riciba,atstāt komunistus ārpus

val'dibas?lidz sih nav pedejo puses vera npmamu reakciju,kaut
tie abas zemes pilnigi noteic par arodbiedrībām.To izskaidro ar joprojām
pastāvošo Kremļa apjukumu un bailēm no riska, jo varbūtēja generalstreika
neizdošanas gadijuma,komunistu prestižs visa pasaule tiktu smagi iedragāts
un to tie,vera ņemot smagos apstākļus Krievija,nekādi nevar pieļaut.

numura tiem dosim vairāk vietas.

ABONEMENTA MAKSAABONEMENTA MAKSA lidz 31'- decembrim ir sekojoša;
Angilja-5 sh,Zviedrija-5 d.k.,Holande-3 hol.guld.,
Beīgija-100 belg.fr., ,Francija-300 fr.franki,ltalija-600 liras,Sveice-
-5 sv<,fr.yZASV un Kanāda -2 dolāri.Atsevišķu Nr. cenu nosaka izdales

punktu vaditaji.

Nākošais Nr./l8.(5)/ iznāks s,g, 15. jūnija.
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