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Redakcija.

HIPOTĒZES PAR NĀKOTNES KARU /turpinājums/.

Jaunās skolas pamata ma"ctba ir,ka nalkosa"kara'nebūs vajadzīgas ne pie-r
krastes joslas sauszemes desanta izcelšanai,ne ari kodola speltiuz vietām. N-

epieciešami būtu vienīgi daži lidlauki vissmagākā tipa lidmašīnām,ar pietie-

kami lielu caurlaides jaudu,iekarojamā apgabala,resp, kontinenta netālā apkai

me.Un tādi i paša Eiropā,i viņas tuvākā apkārtne jau ir nobeigti...

Paša kara norisi jauna skola iedomājas sekojoši:-
Karu uzsak"*vīenāpuse ar rādiovadītu projektīlu un tāllidojošu bumbvedēju

armādu uzbrukumiem pretinieka rūpniecības,stratēģiskiem un arī administratī-

viem centriem ar atombumbām,kura jauda ir.rūpīgi pieskanēta uzbrukuma objekta

klīmātiskiem,atmosferiskiem un citiem īpatnējiem apstākļiem,lai gūstamais
efekts būtu maksimāls.Tādejādi,dažu stundu laikā,ar vienu milzu triecienu

tiktu paralizēta pretinieka bruņošanas rupniecība,kā arī polītiski-admini-
stratīvio centri.

Operāciju otrais posms aptvertu līdz šim neredzētu apmēru gaisa desantus,

vel pirms bumbvedēju eskadras butu atgriezušās savās bāzes,lai apjukušam pre-

tiniekam nedotu laiku atguties,Uß kuru nolūks butu ieņemt pretinieka lidlau-

kus un kavēt vina gaisa speķu pacelšanos.Ta ka lidlauki atrastos saskares rā-

diusā viens ar otru, uzbrucējam butu dota.iespēja kontrolēt visu ieņemšanai

paredzēto apgabalu un jebkādu satiksmi tur padarit neiespējamu.

Lids ar to pretinieka speķi,kas atrastos ārpus savas valsts robežām, palik

tu bez degvielu,munīcijas un ieroču ari bez iespējas tos papil-

dināt jeb atvilkt.To pieveikšanai pietiktu nedaudzas gaisa desanta divīzijas,

kas, kopā ar no jauna apbruņotam un apgādātam partizānu vienibam__uz victam,to

spētu izdarīt vai vienīgi ar šo speķu ciešu izolēšanu un izmcrdeš'anu.

Ceļš uz to vietu,kur agrāk butu stāvējusi piom. Maskava, butu brivs un uz-

varētāja motorizētās divīzijas varētu turp doties netraucēti. pec visai neil-

gas okupācijas - tikai tik. ilgi,kamēr lidzšinejas Krievijas politiski-milita-

rais fenomens butu sadalījies savas dabiskas etnogrāfiskas sastavdalas,okupa-

cijas speķus varētu atkal atvilkt un ilgstošs miera periods butu nodrošināts.

Tiktai vienas puses teorētiskie aplesumi rupjos vilcienos. Otra puse,kurai

nebūtu ne gaisaJne techniska bruņojuma pārsvara,ka ari ne atomoumba,pret gada

veida uzbrukumu ir tikpat ka bezspeciga un tai atliek vienigi lūkot izjaukt

uzbrukuma sākšanos cita cela.Lidz sim tā to ir lūkojusi ar politiski-raimnie--

cisku streiku un nekārtību rīkošanu pretinieka un viņam draudzigas_zcmes,ar

spēcīgu un agresīvu "piekto kolonnu" formēšanu turpat_un to sistemātisku sko-

lošanu un apmācību noteiktam,mērķim - viss tas ar nolūku,lai nedotu pretinie-

kam iespēju koncentrēties uzbrukumam pret visu so nemieru un nekārtību radita

ju.Komunistu miljonu armijas Ķihā^victnamesiešu sacelšanas IndoĶina,nemieri

Pakistana,militāri labi apmācītu jaunu ebreju mēģinājumi nelegāli ieklut Pa-

listīhā,lai tur radītu "nacionālus" bruņotus spokus,"bada nemieri" Itālija,

komunisma iespaida pieaugšana Čilc un vispari Dionvidus-Amerika_- viss tas ir

viena plāna,vienas akcijas atsevišķi izpaudumi^isteniba preventīva kara vēsa-

nājīai pretiniekalmilitāri-politiskos koncentrējumus izkliedētu un izšķaidītu

pa visu zemes lodi.

Bet, tāpat ka Krievijai nav ne mazai:o illuzijupar to,kade liktenis to_

gaida,ja pretinieka atombumbu krājumi un neizmērojamais gaisa un technis-ka

apbruņojuma parspeks_pret to tiktu laists_darba,ari pretēja puse tagad ir ga-

līgi atjēgusies un lidz sim piekopto piekāpšanas,izlīgšanas un kompromisu po-



Tltiku apmainījusi pret nepieU'dimas konsekvences staju,kam piemērus tagad
redzam ikdienas prese.

Šīs stājas,taktikas un paņēmienu maiņa simboliski izpaužas triju svarī-

gāko Rietumu pasaules posteņi nedošana triju piedzīvojušu ģenerālu rokas :

Savienoto valstju ārlietu ministra,bruņoto spēku staba priekšnieka,kā ari

vēstnieka postenis pie vienīga.vel atlikušā ienaidnieka,pasaules miera un

jaunuzbuves kavētajā.Kopš sis trijnieks,kas īstenībā tur visas pasaules lik-*

teņus savas rokas,ir uzņemies pasaules lielpolītikas kārt ošanu,nav grūti
tur konstatēt varena dinamisma cauraustu metodiku un mērķtiecību,kādu spej ,
attīstīt tikai jauna,savus speķus apzinoša nācija un pēc kādas Eiropas un

Āzijas verdzība smokošās tautas līdz. šim veltīgi bij ilgojušās.

Negaidītā atvilkšanās no Aserbeidžanas,kas krievu prestižam. Tuvējos Aus-

trumos un Indijā ir sagādājis vēl grūti aplēšamu apmēru zaudējumu,Grieķijas
un Turcijas jau aprīšanai gatavo kumosu izraušana no mutes,līdzīga akcija

Dicnvidus-Koreja,stāvokļa nepārprotama fiksēšana Francijā un Itālijā,kā arī

Maskavas konferences īpatnēja norise - arī tas viss ir izpaudumi no vienas

akcijas,jviena plāna,kas nosprausts, tālu uz priekšu un arī tiek realizots"ar

matemātisku precizitāti.

Kur_yarētu iedomāties nākamā kara smaguma centru, par to ieskati dalās un

noteikti zināms tas būs ja daudz nepiīnam**desmitam""cilveku visā pasaule. Lie-

tpratēju vairums tomēr sveras uz .te,ka šoreiz tas neatradīsies Eiropā un uz-

brukuma virziens nebūs m rietumiem uz austrumiem,bet gan,ka tam vajadzētu
būt līnijā no Triestas līdz Mandžurijai, jeb,pareizaEi, starp; Irānu un Pakis-

tānu,ar uzbrukuma virzienu no dienvidiem uz ziemeļiem.Kā zināms,Krievijas

plašā bruņošanas rūpniecība ir izvietota galvenā kārtā Rietumu Sibīrijā,

Kuzņeckas baseina,kuram no dienvidiem,caur Turk.estānu,ir piekļūt vieglāki,

nekā caur izpostīto Austrumu Eiropas līdzenumu,Eiropas Krieviju un pāri Urā-

licm.'Ne tik neievērojams motīvs par labu šādai tēzei ir arīTurkestānas un.

citu zem Padomijas jūga smokošu musulmaņu spēcīgā nacionālā atmoda un augo-

šā likteņa kopības apziņa ar saviem tautības un ticības brāļiem dienvidos -

topošo arābu-musulmaņu vāLstju bloku jeb konfederāciju ar apm. 150 miljoniem

iedzīvotāju.

Kad varētu gaidīt galīgas norēķināšanās kara sāk-

šanos,par te ir"lieki teret laiku spekulācijām.lr tik daudzi tīri militāras,

politiskas,saimnieciskas,psiehologiskas,taktiskas un citas dabas apstākli?

kas ir un būs zināmi līdz pēdējam mirklim vienīgi augstāk minētam nepilnam

dosmitām.Tāpat to neviens nevar paredzot,vai Krievija,bezizejas izsamisuma

apziņā,nelūkos izprovocēt konfliktu prickšlaicīgi,kamer pretējā puse būtu

aizņemta kur citur un vel nebūtu paspējusi sinchronizct savu darbību, jeb arī

pedejā,par Krievijas nodomu laikā informēta,aizsteidzas tai priekšā par da-

žām stundām,pec augstāk minētā parauga.

Jo ir jāņem verā vel viens apstāklis,kas,salīdzinot ar 1939 gadu,stāvok-

li ievērojami groza : tagadējā Krievija vairs sen nav tas "lielais nezinā-

mais" kas tābij toreiz. Miera laikos.ir iespējams noslēgt valsts robežas

gandrīz hermētiski un arī iekšēja pārraudzība no NKVD puses var but tik. ap-

tveroša un efektīga,ka aptveroša un regulāra ziņu ievākšana klust visai

problemātiska.Kurpretim tagad,pec tam kad miljoni un desmit' miljoni Krievi-

jas karavīru un civilo iedzīvotāju ir nākusi saskare ar ārpasauli unpaša

Krievija uzturas,tāpat miljoniem ārvaīstnicku,kuru vajās krievu valodas zinā-

šanas nevienam norada aizdomas,ziņu ievākšana vairs itnobūt nav tik kompīi-

ceta..

Un sājā* apstākli arf slēpjas tikpat minētas stājas maiņas, ka ari nākot-

nes notikumu atslcga:Kriovija var vel cerēt iestāstīt Dicnvidus-Amcrikas

meticiem un citiem rasiskiem ari ĶihaSylndo-Ķihas,lndijas un

taml. zemju mūžam nabadzīgiem iedzīvotajiem par savas valsts varenību un

paradizisko dzīvi - minēto ģenerālu trijnieku tā* vairs nevar ietekmēt ne ar

blefesanu,ne aroganci nedz ari ar kādām Potjemkina coltnom:tiem pašiem ir

savi ziņu avoti,kas tos nemaldina un ir atklājusi un joprojām apstiprina

ka Zicmožu .Amerikas Savienoto Vaistju parsvar

tari^tochniskas^Jaudasļru^
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pieictamlbas ziņa ir tik.nospicdošs,ka ta var atļauties pat bezriska

risku,īu:ot nospiest Krieviju uz ceļiem vienīgi ar Ikaraiespējamības

draudiom,pirms ta izšķiras par beidzamo līdžokļi7

un. cik ātri šāda metode varētu dot panākumus, ir vēl jautājuro-S,tāpat
tas - cik latviešu tautai un citam zem Krievijas esošam tautām šāds ekspe -

riments varētu izmaksāt. Šai sakaībā jāpiemin ta saukta "baciļu teorija",ko
dažu draudzīgu lielvalstju valst svīri'mūsu tautām itka būtu paredzējuši :

mūsu uzdevums esot,kā to dara bacili,saost Krievijas militāri-polītisko or-

ganismu no iekšas.Ka šādas funkcijas pildot,bacili paši mēdz iet bojā,tas

teorijas uzstādītājus,šķietami, neuztrauca...

Bet šinī laika periodā mes nu tagad atrodamies un ir mūsu pašu uzdevums,

ar modrīgu sekošanu notikumiem un it sevišķi tapšanā esošām parādībām,būt

izpratnes sipa un arī organizatīvi gataviem visām varbūtībām.

Saņemot augstāk teikto dažos vārdos,jānāk pie slēdziena:

I.Trešais un pēdējais Pasaules karš var sākties šo nakti,

jeb arī pec diviem,pieciem gadiem. Tas sāksies pēkšņi un boz

kāda iepriekšēja brīdinājuma.

11.Pretēji apgalvojumiem,kas pa lielākai daļai nāk no paredzāne

zaudētāju puses,karš var būt loti īss un ne tik asiņains. Bet

...... noteikti tas būs izšķirošs un beigsies ar vienas puses galīgu

. satriekšanu un politisku iznīcināšanu,

lll.Eiropai šoreiz ir dibinātas cerības nebūt par kara lauku un

atgūt rietumu civilizācijas statusu bez sevišķiem, zaudējumiem

un satricinājumiem.

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

Lielpolrtisko speķu attiecības klust skaidrākas ar katru mēnesi,katru

nedēlu, Notikinnu secība risinās loģiski,ar ..joprojām augošu dinamiku, nepār-

protamā virzienā.

Kas vel pirms gada bij sapņojums,fantāzijas konstruējams,šodien jau ir

guvis īstenības reālo ietvaru,bot rītdien tas jau var stāvot mušu priekšā

kā uzdevuma,kas veicams nekavējoties.

Vai galīgais atrisinājums, gaidāms drīz,jeb pec dažiem gadicm,to neviens

nevar pateikt,bet tam ari nav izšķiroja nozīme.

Svarīgākais ir,ka notikumi mas nepārsteidz nesagatavotus,bet ka,kā kopī-

ba brīdī esam ideoloģiski
izkārtojušies un"saskaņojušies un apvieno

tautās"dalas''"vcs'oī

un^iesgeju^visdr
ma^saplūst'kopa"ar vairākumu, to^viena-
tiem speķiem,

bu izlīdzināšanas un celtu jauno,

devīgu sirdi varēsim atkal ieiet tēvu tēvu lauku setā,savā galvas pilsētā

Rigā,savā agrāka darba vietā, iestāde,pasākuma ?

"Vispirms par nākamas Latvijas dzīvības

speķu apmēriem, sastāvu'* un ipatnlb3m"atdžimsanas
- -

nākotnes problēmām

iziet no priekšnoteikuma,ka tikai tad varēsim Latvijā atgriczties/kad ta

vara,kas musu tautai brīvību ir atņēmusi un viņas valstisko ncatkaribu no-

makusi, vairs nebūs.

Bet ar viņas ārējo sabrukšanu un.izzušanu vel sen nobus

ņas kādreizējās pastāvēšanas sokas,bet
"

. tās joprojām turpinās ietekmēt

musu nacionālo un valsts dzivi.lr jāpieņem,ka pec
sīs varas krišanas,krie-

vu zemo
iestāsies ilgstošs pārkārto jumu,juku,revolucionāru un pretrovoīu-

cionāru uzliesmojumu laika periods,kas var ievilkties gadu desmitus un il-

gāki.
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Šādi not.ikuminepaliks bez ietekmes ari uz Latviju. Vispirms daudzi no ta-

gadējiem varas viriem,kam bus palaimējies palikt dzīviem pārvērtību pir-
mā,blstāmākā posmā,meklēs gubiņu ārzemes un pirmā kārtā agrākajās piero-
bežu valstīs - Baltijas valstis,Rumānijā,E*.aukāzā; otrkārt, līdzīgu iemeslu

dēl,arī ievērojama dala no tagadējās okupācijas varas visai prāvā ierepņu,
karavīru,policijas un visādu trestu un pasākumu darbinieku kādra uzskatīs *

par veļamāku un drosāku,palikt Latvijā,ja ne citādi,tad kā "politiski

emigranti",kas īstenībā,kā viņi apgalvos,vienmēr bus bijusi agrākam režl-

mam naidlgi.Un,treškārt,jārēķinās loti nopietni ari ar tiem liel- un balt-

krievu tūkstošiem,kas,bada dzīti, jau ir ielavijušies Latvijas teritorijā

no Bleskavas un VirĶobakas guberņām,joprojām vel ieplūst un it sevišķi lie-

la skaitā- var pārnākt tad,kad režīma krišana liktos neizbēgama.
Tādā kārta mums tad. jārēķinās ar loti ievērojamu,pat vairāku simts tūk-

stošu liela ne-latvisku iedzīvotāju atrašanos'Latvijas zemo,kuru uzņemt un

uzsūkt latviešu tautas organismā,nepazemlnot apdraudošā mērā bioloģiskās

vērtības līmeni,nekādi nebūs veļams un ari ne iespējams.

Tāpēc uzdevums,nodrošināt latvju tautai viņas valsti vairākumu un no-

teikšanu, ka ari pasargāt vigas rasisko pilnvērtību un bioloģisko vitali-_
tāt,i,bus pirmais un svarīgākais,pie kā"nekavejoties- un ar stingrāko kon-

sekvenci" bus" un

taisnīga-atrisinājuma atkarāsies mušu nākotne uz paaudzēm un gadu simtiem.

'"Noisdomajot^visas'varbūtībaslīdz" gaīamļ varetu"īīltt ies ,ka. problēma ne-

drīkstētu radīt sevišķas grūtības: jāizdod rikojums,ka tiem,kas Latvijā

ieradušies piem. poc 1944 gada tāda un tāda mēneša, jāreģistrējas,pec kam

tos varētu iev/ietot pārsūtīšanas vai darba nometnes,l1dz kamēr radīsies

iespēja tos repatriēt,resp. izmantot tos kā apmaiņas objektu pret Krievijā

vul atlikušiem latviešiem.

īstenība tas tomēr tik. viehkarsļ nobus.Pirmkārt/tie nebūs atsevišķi iz-

ņumuma gadijieni vien,ka starp latviešiem un okupācijas varas tautiska

konglomerāta pārstāvjiem bus nodibinājušas ģimenes un citas saites,kas va-

rētu skaita vēl pieaugt,kolīdz tagadējas varas sabrukšana būs nepārprota-

ma.

Izslegt,tādā gadijuma,no latviešu tautiskas kopības un izraidīt svešo

ienācēju līdz ar viņa latviešu laulības partneri un varbūtējiem pēcnācē-

jiem - butn viens un pie tam radikāls atrisinājums. Bet vaiatas tāds būtu,

raugoties no cilvēciska un valstiska viedokļa,par to varētu rasties dažā-

di ieskati un nostājas,ko politisko konjunktūru izmantotāji veikli izlie-

totu sava laba.

Otrkārt,palikt gribētāji un it sevišķi "politiskie emigranti",kas būs

atbeguši no jūkošās Kriuvijas,nebūs bez visai prāviem līdzekļiem,kas bus

palikuši pari no bij. valsts uzņēmumu un iestāžu "likvidēšanas". Par

viegli,dabūs visādus kakta advokātus no pašu latviešu vidus un arī Saeimas

deputātus /ja nākamo sapulci un Saeimu velēsim tikpat "apzinī-

gi" kS agrāk/,kas par svešniekiom lūkos ielikt labu vardu pie valdības vai

iekšlietu ministra,plem.:"šis te Sorgājs Ivanovs/esviņu labi pazīstu/pa

visu krievu okupācijas laiku ir bijis pašaizliedzīgs latviešu aizstāvis,

ir ziedojis līdzekļus latviešu pretestības kustībai, glābis partisaņus un .
tam*!.-tam jādod tiesība palikt" Latvijā ar visu ģimeni,sievas mātos gime-

un piederīgiem un kļūt par Latvijas pilsoņiem";jub atkal- "Panajots Didc-

bulidzc kungs no Tiflisas nav nekāds krievs jeb komunists,bet kaukāzietis

no vecas gruzīņu dižciltīgas ģimenes. Ļaujot tam palikt Latvija

ties,latviešu tautas bioloģiskais sastāvs no tā tikai iegūs".Un ta talak

tūkstošiem "ārkārtēju izņēmuma gadījumu"...

Tādā kārtā iekšlietu ministrijas daudz pieredzējušos gaiteņos atdzimtu

Saeimas laikmeta netņemāma sastāvdaļa "dubinisms" latviešu izdevumā,ar ne

nezāle kļūmīgām sekām priekš latviešu tautas,kā to spēja viņa garīgais

ciltstēvs.

Tadā radījuma viens vienīgs apstāklis izšķirs,vai stāvoklis prieks lat-

viešu tautas
jeb izdosies to izkārtot
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ātri un boz'liekiem sarežģījumiem:

vai nākamais Latvijas iekšlietu ministrs bu.s politiski neietek-

mējams,neatkarīgs un personība^jeb vienkāršs politisko*Saeimas"
slkpartiju ieliktnis uz kombināciju

redzējām tik biezi.

Ja tas naks no plaša un labi organizēta latviešu tautas politiska gru-

pejuma/bez kāda līdzdalības nekāda nacionāla valdības koalīcija nebūtu

iespējama,ja tas būs ari rakstura personība ar pieredzi,vērienu un taktu-

ne-latviešu elementa izlobīšana no latviešu teutes un boz

sSpem,neatstajot nekādu padckli'var&utojam vēlākam irredentiskām akcijām.

Ja tas,turpretim,būs tikai kāds nejauši uzpeldējis politisko kombināciju

partiju gumijas vīriņš,kas tai laika visatbildīgākā vietā būs nokļuvis

vienīgi pateicoties savai mākai makiavoliiski intiget,un kam būs jāklanās

un jāpiekapās pa labi,un pa kreisi,lai tikai savā vieta spētu nožongle-

ties, atjaunotajā Latvijas valstī no jauna iestātas tas politisko partiju

andclu laikmets,no kāda par visu vairāk gribam izvairīties.

Jo,cik. svarīgi un izšķirīgi arī nebūtu augstāk minētie Latvijas nāka-

ma iekšlietu ministra ''skrīnešanas"uzdevumi,tie vel ir tikai preventīvas

dabas nienākumi.

Vel. svarīgāks būs uzde*VT.Bas,noo-rganizc"t cik ātri vien iespējams,ne-

taupot īīdzSkius un pnles,pl.aša stila glābšanas akciju tiem latvie-

šiem un latvietcm,arī bariņiem un bezspēcīgiem,ieas Krievijas iek-

šiene vel būtu pie dzīvības."*un*"ar

Šai nolūka atiaīskos Krievijas Arktikas, Sibīrijas un citos apgabalos

b**s jāierīko savākšanas un pārsūtīšanas nometnes, jāapgādā tas ar pārtiku

medikamentiem un abgc"rbiem,kā" arī jārada no Krievijas satikmes aparāta ne-

atkarīgs transports.Mes esam pārliecināti,ka šajā* jautājuma cieši un sa-

skaņoti sadarbosimies arī ar igauņiem,lietuviešiem un ev. kareliušu dol

arī ar somiam,un ka šeit varētu b*at arī pirmais prakses pārbaudījums nā-

kamai - cerams patiesai - Baltijas valstju savienībai.

Tomēr iniciatīvs,kā jau parasti,piekritīs mums,un seit mos arī varētu

savas izcilus organizācijas spējas likt lietā.

Bet tas būs tikai tad iespejāms,ja lietas vadību uzņemsies patstāvīga

un neatkarīga personība no mūsu vidus.

Citiem vārdiem,nobeidzot apcerējumu vienīgi par dažiem uzdevumiem,kas

stāv sakara* ar latviešu bioloģiska* un rasiska* tautas organisma saglabāša-

nu,mu3.ns jahak 'pie slēdziena,ka:

jau tagad,vel emigrācija atrodoties,Rums jāliek jau pamati visus

tautas politiskai or^anizaajai,latviešu

Saeimas .sDrpar-

ti adīt u*" sps c īgT īatvis'jßflioI^'isku'' fakt oru,iras mums dotu

hacionalī--valstis-

kus uzdevumu.;:.:.

/ nākošā Nr turpinājums par izredzēm un uzdevumiem

saimnieciskā un kultūras laukā /.

LATVIEŠU EMIGRĀCIJA EIROPĀ - VIŅAS MĒRĶI UN UZDEVUMI.

Pagājuša, 14. ievietojam īsus paata nolikumus par latviešu emi-

grācijas izvietosanos 1947 gadā. Šoreiz sniedzam paskaidrojumus pie tiem.

Eiropu un doties pari okeānam patreizējos apstākļos nav

nek§das"vājadzības"un nākotnes introšu_viedokl:.
tas nav veļams.
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Latviešu tautas emigrācija 1944/45 gados no viņas pašas notij no no-

domāta no ari sagatavo ta.Ta bij steidzīga.izvāksanas izsamisumā,lai glāb-

tu kaut kailo dzivību,bez iespējas pasien izraudzīties turpmāko patvēruma

vietu.Lielakaņi vairākumam bij jādodas uz turioni,uz kurieni tie vismazāk

tīkoja tikt - uz Vāciju un. tikai nelielai daļai izdevās noklut uz pasu

izvelēto Zviedriju vai Dāniju.
Vairāk kā 2 1/2 gadu pie- un pārdzīvojumu Vācies un Austrijas rietumu

okupācijaszonās ir piotiekmi ilgs laik.s,l.ai.apzinātos,kādāstāvo/klī at-

rodamiospkadas butu mušu izredzes un kas butu jādara+Kādā veidā

panākt to ,M ap 120 līdz 140 tūkstošus lielai latviešu tautas dĀai ār-

pus Latvijas Eiropā,dotu jogu un saturu,kā arī nodrošināt

lai sis vērtīgais biologiski-intollgktuālais spoks sagidītuat,griošanās
bridi fiziski un morāliski iespējami maz decimejies.

Vispirms mums jāapzinās skaidri un bez kādas atrunāšanās,ka
ilgāka uzturēšanās Vācijas un Austrijas zonās^ kā arī Itālijā,
mums neko vairs nevar dotybet"gān"vār""b^

Patvērums tur bij un ir tikai, pagaidu,pārejas patvērums,un jo ātrāki

t& pratīsim apmainīt pret citu, lietderīgāku,jo vairāk pakalposim savai

tautai un pasi sev. Sekojošu apsvērumu del:nemaz nerunājot par loti aktuā-

lam briesmām,tikt iekļautiem vācu,rosp.austriešu "darba sistēmā",ar seko-

jošu stātusu,kas stipri līdzinātos agrākai dzimtsbūšanai,,ir vel citi ap-

stākli,kas nav mazāk svarīgi. Latvietis un latviete,kā jaunas,topošas

nācijas picderīgie,nevar ilgstoši dzīvot bez darba, noriskējot zaudēt da-

žas no savām vērtīgākām rakstura īpašībām,un,tie ari,ka izteikti indivi-

duālisti,nekad nejutīsies pilnvērtīgi uzspiestā kopībā.
Dzīvot bezdarbībā ar stāju un cieņu,' prasa paaudžu paaudžu rupigu

gatavO'šanoSyprieks kā mums līdz sim nav bijis laika,un,no otras pusos,mes

nu reiz neesam un nebūsim- pūla cilvpki vai sādžu iedzīvotāji un tas. jāņem

verā mums pašiem un mūsu lietu patreizējiem kārtotajiem. Daudzu nevēlamu

un maz iepriecinošu parādību,kādas jākonstatē mūsu DP sadzīvo zonās,īstie

cēloņi ir meklējami augstāk minētos,latviešiem nepiemērotos apstākļos,un

tas izzudis pašas no sevis,tiklīdz būs atka radoša darba iespējas un pri-

vātas dzīves savrupiba,boz kādas latvietis nespēj dot augstākos sniegumus

Bet,taka tas zonu latviešu domājošam vairākumam ir labi zināms,nav

vajadzības uzkavēties pie t%Llgāki.
Pirmā vieta tagad ir divi citi jautājumi:

Vai ir jāsteidzas ? un Uz kurieni_ jālūko pārvietoties ?

Pagā"juša'numura'teica-.i:

2.Latviesien,kas patlaban_uzrturas
zolnas""un"ītāīija izk2us un novietoti^

dināvijā^Angīljap^e
kur^ir'"darba*un līdz ar *'t-ouormālas dzīves iespējas.

Vispirns par varbūtējiem steigas iemesliem. Ir jāpasvītro notcikti,ka

draudu un pat briesmu motīvs,par Tadī&.rdibinati varēja runāt vel pinies

gada un kas zonu latviešiem lika raudzīties pec drošāka patvoruna talak.

uz rietumiem,vairs nav aktuāls. Tādu likteni,kadu piedzīvoja desmiti tūk-

stoši musu un citur,rietumn zonu latvie-

šiem patlaban nav jābīstas./Sk. musu ārpolitiskos un militāros apskatus/.

Nav " jālec jūra"ne"tuliņjnc vēlāk",kā to bažīgi jautā_latvicši Lftiokā,

Ēoīsteino un pat Danijā,bet ikviena jāapsver bez pār-

steigšanās un" ar aukstu pr"tu.Ja vārstu burt runa par badu steigu/tad ti-

kai tamdel,lai jo ātrāki izkļūtu no nāvējošā tvans Lā nometnes,saktu at-

kal normāālu"darba'ādzīv pamatus

patstāvīgai eksistencei minētās zemes,kur par darbu tiek atalgots piln-

vortigipun atgūtu pašcieņu un pašpalāvīlou,izbeidzot pazemojošo aizgādību

no svešas puses.
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Kāpēc tieši sajās zemes un ne Savienotas Valstis,
vidus- Āfrikā jeb citur ?

Tāpēc ka visai ticamas zīmes rāda,ka mums nav jārēķinās ar tik ilgu

emigrāciju,kas tik. tālus

saņemsim varbūt jau sī'gāda
ki nekādu reālu iespēju orgānizetāiļ'pīājaļr
zāk latviešu / aizjūru emigrācijai?

" --------" -

Mūsu redakcijas rīcībā ir visplašākie un izsmeļošākie,un ari autentiski

un jauni dati par aizjūru izceļošanas iespējām,izredzēm,lpatnībām,kas bal-

stās uz vairāk kā desmit Eiropas nāciju lietpratīgu pārstāvju pieredzi un

vērojumiem šajā laukā. Telpu ierobežotība,bet vel vairāk mūsu kategoriski
noraidošā nostāja pret šādiem centieniem patreizējos apstākļos,neļauj šim

jautājumam veltīt plašāku uzmanību. Tikai to varam teikt droši:

a. Līdz šim,vismaz,visu daudzo komisīju,konsulu ar seniškām piln-

savrupējo zvejotāju uzdevums ir,sagādāt sainm zemēm,

jeb arī plantātoram vai uzņēmējam visietāko darba spoku,loti

labprāt no tādiem DP,kam nav savu oficiālu pārstāvju attiecī-

gās zemes.

b. Neviena valsts Ziemeļu,Vidus un Dienvidus Amerikā,un arī no

Āfrikā vai Austrālijā nepiekrīt kaut arī neievērojamu nacio-

nālu kontingentu novietošanu vienīgo pus, ne tikai ka negarantē

tiem nacionālu,kulturālu un pat reliģiska kulta pašvaldību,

bet,taisni otrādi,noteikti prasa izkliedētu novietošanos un

iespējami drīzu asimilcšanos.

Kas tiks darīts un kādas iespējas radisies,kad jauna IRO organizācija

sāks darboties,ir cita jautājums,kaut ari sai ziņa negribam but sevišķi op-

timisti.Uzskatijām to tomēr par savu pienākumu?savu viedokli skaidri pre-

cizēt,lai nebūtu jāatbild atsevišķi uz tām simtām vēstulēm,ko raksta lat-

vieši,it sevišķi no Rācijas un Austrijas zonu atšķirtības,lai tie nekavētu

laiku ar pilnīgi veltīgu illuziju lološanu,bet saskatītu patiesību,kāda tā

ir un ķertos pie tuvākās nākotnes izkārtošanas ar vajadzīgo realitātes iz-

pratni un - ar skatu,kas vērsts pret Eiropas pussalas ziemeļu piekrastes

joslu.
Jo.; - - .

3.Novietojoties minēto valstju joslā,sazināšanās,tikšanāSybiedroša-

nas^un^kuītureīa^
Statusa un novietnes zonās.

Ir jānožēlo un jājautā,kā tas varēja notikt,bet sausais fakts tomēr ir,

ka no visa musu apm. 120.000 lielā Eiropas emigrantu kontingenta,divus gadus

pēc karadarbības izbeigšanās,no vairāk kā ap 6000 Zviedrija un ap 1000 An-

gļijā,resp. tikko 5 % ,atrodas kā kurniet, brīvi eiropieši,normālos dzīves

un darba apstākļos un ir saimnieciski vairāk vai mazāk patstāvīgi.

Pārējie 95 %,turpretim,ir joprojām spiesti nīkt Vācijas,Austrijas un

Itālijas DP nometnes,
.

,
,

-
.

ttn vest bezsatura un bozmerķa veģetēšanas dzivi,pie

nepietiekamiem pārtikas un bieži ari veselību bojājošiem apstākļiem,it se-

višķi zīdaiņiem un bērniem.

Protams,nevar vainot pie tā pašu latviešu DP masu -
tā ir pieradījusi

dažkārt visai ievērības cienīgu prasmi, izkārtoties arī visnelabvēlīgākos

ārējos apstākļos - tomēr novar izvairīties no iespaida,ka,ja attiecīgie

vadības vīri butu visnotaļ piegriezuši šim jautājumam tadu pat vērību un

un etnījušies par to ar tādu pat neatlaidību, un aizrautību,kādus

tie spčja dažkārt savus bezgalīgos strīdiņus del varas,stā-

vokļa un noteikšanas, situācija varbūt butu skaidraka.lt sevišķi smagi_to

dabūja izjust angļu zonas latvieši,kad tiem pēkšņi paveras izredzes,pārcel-

ties uz Angliju,bct neviens tiem nespēja skaidri pateikt,vai pārcelšanās
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kutu veicināma un atbalstāma vai ne.No-'savas puses' varam dau.dzaj.iem jautātā-
jiem un ar" Vispāri Vācijas un Austrijas zonu latviešiem teikt;

ne ļumserodas, viena alga kāda,izdevība
lauka no zenām zicmelu^virziena. sakuma solītu^

nebūs par grūtu,ja
brīvību/neatkarību'unpagpalavībnJ"

""*""'* -

Izņēmuma gadījumi,kas attaisnotu ilgāku uzkavēšanos Vācijā /dažiem stu-

dējošiem., apsardzības dienesta virsniekiem un taml. /ir ti maz,ka pie tiem

nav jāapstājas.

Viss tas liekas tik skaidri un saprotami,ka jājautā,kā vispāri varētu

būt kādi"bct" šajā jautājumā.lzrādās,ka tādi tomēr ir. Viens no atrunāšanas

motīviem ir,ka nevajagot izklīst,jātnroties barā,vienkopus,jo tikai tā spē-
šot izcīnīt labāku stāvokli nākotne.Un,patiesi,kad pirms dažiem mēnešiem uz

Angliju posās pirmās slimnīcu darbinieces,tam bij jādzird žultaini pārmetu-
mi,ka tās esot cgoistcSplatviošu kopējas lietas sabotētajās un t.t.

Par cik pie šādas prstpropagandas līdzi darbojās'lvana pirksts,kas vis-

pāri daudzās DP nometnes Vācijā ir stiprāks,nekā paši iemītnieki to gribētu

pielaist,atstājam zonu latviešu pašu izšķiršanā.
Bet ka,šis pirmās,dažu simtu skaitā, savu krietnumu un

stāju irpaverušascelu 40'.0C0 latvi'eš

glābušas tos no- lēnas,bet neizbēgamas'bo ja

latvju tauta to viņām
*

Ne par velti tētiņa un skolotajā raidītājs šķel niknāko dusmu zibeņus

par gadu nekaunību" un ir mums arī informācija no citas zināmā

vieta visa šī pārcelšanās akcija ārkārtīgi nepatīk...

Pro-tams-.'tasirpārspīlējums un gribētu uz velt

nometņu latviešu administrācijai vainu par šādas pretpropagandas pielaišanu.
Kāda latvieša vēstules izvilkumu tāpēc ievietojamākā izņēmumu raksturo-

jošu:
"Daudzi ir noteikti par palikšanu,šeit pat Vācija - turaties bara.

Izradās to-mer ,ka šie kungi cer šādā' itkārtojumā' panākt personīgas

ērtības,baidās no
"

pavalstnieku
" zaudēšanas un ar šausmām doma

par varbūtību,ka tālāka emigrācija varētu izraisīt

ros butu jāķeras pie "agrākam stāvoklim nepiemērota" darba ...

"

Pavisam absurda un personīgas goda kāres izraisīta ir motivācija,kadu
aizstāv kāds augstāki nojausi uzbraucis centrālo institūciju pārstāvis : <
Vācijas emigrantu kopība esot /līdz ar viņ&s iestādēm/,visas latviešu emi-

grācijas centrs un ka tādēl butu jāpaliek uz vietas..

Kādā veidā un kādā colā butu iespējams panākt visas latviešu emigrācijas

vadību,kam butu neapstrīdama autoritāte pie visiem latviešiem visaszom.es',

ir jautājums,pio kura atgriezīsimies citā vietā un citā reize. Bet ka tā

neradīsies pus-ieslodzijuma apstākļos,kādi patlaban ir Vācijas DP,kur ne- .

drīkst pat publiski pieskarties lietām ,kas pārsniedz nometnes ikdienu un

kas joprojām,ar' cenzūrā; un citiem ierobežojošiem līdzekļiem no latviešiem

citas zemes, ir izolēti,ir ārpus jebkādām diskusijām.

Pec dažiem mencšiom,kad pirmie latviešu pionieru tūkstoši Anglijā jau

būs nostabilizējušies,runāsim par šīm lietām konkrētāki,-

Turpmāk par emigrācijas jautājumiem dosim atbildes jautājumu un atbilžu

nodala.
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PAR TĀDIEM, KURUS AIZVEDA JAU TOREIZ
...

Redakcijai vairākkārt ir bijusi izdeviba,tiktios ar cilvēkiem,kas Krievi-

jas arktiska joslā,Sibīrijā,kā arī Maskavas un Rīgas cietumos ir bijuši kopar

ar apcietinātiem jeb deportētiem latviešiem. Ziņas attiecas uz laikujcad minē-

tie latvieši bij pavadījuši apcietinājuma drusku vairāk ka gadu,tomēr vel pec

Recijas - Krievijas kara sākšanās. Tālāk minēto latviešu vārdu saraksts būtu

daudzkārt lielāks? ja ziņu sniedzējiem - līdzbiedriem būtu bijusi jausma,ka tie

atkal varētu nokļūt Eiropā un ja tie būtu spējuši atcerēties latviešu uzvār-

dus, jo par kādu sarakstu sastādīšanu rakstveidā nebij varējusi būt runa.

I.omor ari tā varam gūt zināmu priekšstatu par apstākliem,kādos vienai mūsu

tautas daļai ir bijis jādzīvo/tikai tāpēc vien,ka tie ir bijuši un gribējuši

palikt latvieši.Un? itnebat nedomājot nedibināti modināt illūzijas,tomēr/lie-
tiski apsverot,varam uakt. pie slēdziena,ka joprojām nav izslēgta varbūtība,kay
vismaz vienu dalu no tagad Krievija nometinātiem latviešiem, pat notiesātiem,

gūstekņiem un tmī.vcī varam cerēt kādreiz redzot sava vidu.
"

aculiecinieki,-līdzbiedri ir snieguši ziņas par

dažam kamerām. Rīgas CC,Maskavas But.irkos,par Eiropas Krievijas arktisko joslu,

ka arī par kādu speciālu transportu caur Sibīriju,uz,Kamčatku, a

Šoreiz ievietojam ziņas par ROC un transportu uz Kamčatku. ~

Rīgas centrālcietumā 1941. gadā.Rīgas centrālcietuma' L94'l gada.
,

. . - .
,

Žiņas attiecas uz atsevišķam kopkameram IR,-un IV.kcrpusapkur tikuši turē-
ti .galvena kārta.tādi,kas atradušies vel zem tiesas vai izmeklēšanas bet ari

daži nāvinieki. Ziņu sniedzēji ir bijuši kopā' ar: , ' '
'

. '

prokur+ru Beimutu no Jelgavas.sportistu - policistu Dimzi,ārlietu m-jas
'darbinieku'Visvaldi Jankavu,advokātu Jāni Bergu / kura'tevs Arveds Bergs jau
1942 gada Ur.ālos miris ar "sirdstrieku''/, aizsargu komandieri Jozofu Jozefu

no Madonas apr.,,un pērkonkrustiešiem Lamu,stud.Ozoliņu /ar brillēm/,-.
Prieanieku un

"

. Rudziti - Vairoga strādniekiem,Haraldu. Ucini,Brnestu Rudziti

no Kraslavas/kā ari ar lietaviošu pulkv. Gustalti / div. staba pr- ku no -Viļ-

ņas un. igauni Ābramu no Tallinnas.

No minētiem toreiz vienīgi aizsargam Jozofam jau bij'is piespriests nāves

sods un tas relzam'-bijis galīgi sabrucis,reisam uznākušas izsamisuma lēkmes;
Jānis Bergs ticis/bieži pārcelts uz Il.korpusu atsevišķa kamera' ilgstošam pra

tinasanam/bot turējies labi;tāpat tikuši bieži pratināti Jankavs un Dimzs,pie
kam par. abiem ir zināms ,ka tic ncret'i tikuši loti smagi piekaut i, it sevišķi

Hei,ne.,ka jau agrākos apcietinājumos,ikritus piespiedis, visus

kameras apdzīvotājus pusstundu pie atvērtiem logiem vingrot,uzraugiem par ne-

izprotamu brinumu*

Jlez tam bijusi vel citi ."latviešu uzvārdus

stastitajs nekādi nevarēja atceroties.No minētiem lielāka dala dabūjusi. 8
ga-

du spaidu darbus* un tikusi aizsūtīta tālāk ari uz Maskavu/

Uz KamčatkuUz Kamčatku noziņota grupa,kopskaita ap 150 cilvēku,no latviešiem bijuši:*
Dr.Ernests Plaķis, sportists -šp.inters Ķīvītis,pazīstamais tenisists Georgij<s

Kuzņocovs, pulkvedis Lapsa un citi,kuru vardi nebij palikuši ziņotajā atmina,
k'aari'Latvijas kricVi Trifīmove,Aleksejs no Risas un trīs brāli Beļajevino

Jaunlatgales. g

vesta cauri Sibirijai ārkārtīgi stipra apsardzība un ceļojums lidz

Buchta.Nackodka netalp no'tas,ildzis divus mēnešus'.

*nosts Plaķis,neraugoties uz to/ka tas cietuma atradās jau kopš 1936 gada,visu

ceļojuma laiku bijis mošs un nesalauzts^ vienbalsīgi ticis izraudzīts no lidz-'.

apēdinātiem par
"

vecāko".,unka tpds nemitīgi gādājis,par disciplinu,saticī-
bu un mošu garu no daudzu tautu parstpvjicm sastāvoša grupa.Ta,satteicies ari

nc priekšrocībām,kādas/tas būtu varējis baudit ka ārsts un lidz pat pēdējam

bridimJLidz amzbraukšanai_parjnru_uz Eolymu,Kamčatka,palicis tas skaidro un

necrozamo morālisko principu cilvēks,kadu draugi un paziņas to pazina. J-&tzlmc
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ka divdesmit gadus agrSk,Pl3ķis jau reiz bij mērojis garo ceļu cauri Sibīri-

jai un ari uzgājis uz kuģa Vladivostoka - toreiz ar Imantas pulku ...

/nlkosa numura par Eiropas Krievijas Arktiku un Butirkiem/.

Par ĀRPOLĪTISKO STĀVOKLIPar ĀRPOLITISKO STĀVOKLI sniegsim izsmeļošu pārskatu nākoša

it sevišķi Kremļa un Rietumu sabiedroto ciņu del iespaida Eiropa,laika no kara'*

Ka svarīgāko notikumu ar vel nepārredzamam sekām priekš visas Eiropas un ?

komunistu stāvokļa visas zemos, jaatzim" 7.maija š.g. notikuša komunistu iz-

slēgšana no valdiks koalīcijas Francija.Šī notikuma nozīme pec būtības nav

vērtējama zemāk par t.s. Trumāņa plānu,jo arī širii gadijuma ir jākonstatē

'pagrieziensļkas sava talaka izpildījuma var attīstīties virziena,kas mums ir

labvēlīgs un veļams.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES.

Atjaunojot Brivas Latvijas jautājumu, un atbilžu nodalu, redakcijai ar gan-

darījuma pilnu pārsteigumu jāatzīmē tā negaidīti ātrā un spocīga atbalss,
leadu ir radījis jau pirmais atjaunotais numurs tur,kur vien atrodas latvieši,

lesutito jautājumu prāvais skaits un dažkārt visai konkrēti asais formulē-
'

ļums ļauj .secināt par__cmigracijas latviešu dzīvo intropi un atsaucību,tik-
līdz tiek skarti jautājumi sakarā ar Latvijas neatkarības atgūšanu un viņas

turpmāko iekartu.Ta.Sy savukārt, dod redakcijai tiesību pieņemtāka laikraksta

atjaunošana ir bijusi nepieciešama un ir nākusi laikā.
,

Šini numura spējam ievietot tikai-dalu no- iesūtītiem jautājumiem,pie kam.

ar nodomu izraudzijamies tādus,kas palidz noskaidrot Brīvās Latvijas laik-

raksta un kustības virzio'nu,mcrlpis'lH''no.s^
sevišķi pat visai īpatnēji uzskati.

Dažs tur "vilies." par to_ ,ka Brivā Latvija netaisās viņam par sabie-

drota tajā nožēlojama savstarpēja apkarošanas kampaņa,kas visai pārejai lat-

viešu emigracijai,izņomot laikam Zviedrijas latviešus pašus,ir tik bezgalī-

gi apnikusi,dažs atkal taisni otrādi - ka ta "peldot kādos tur ūdeņos" jeb

akceptējot kādu mistisku "platformu".
'"Uzto- redakcija var paskaidrot,ka Brīvai Latvijai ir trīs galvenie uz-

devumi:

I.Veicināt Latvijas neatkarības un latviešu tautas brīvības

visdrizaku un pilnīgu atgūšanu;
I.l.Gadat par to,lai nākoša Latvija butu paliekoša,stipra un

lietpratīgi vaāīta?"
111. Radit latviešu emigrācijai celu,ka šie uzdevumi ir veicami.

No ši viedokļa laikraksts neļaus sevi novilinat no pa labi,ne pa kreisi,

ne ar draudiem,ne solījumiem.

I.K.Z. Eslingenā. Mēs šeit labprāt velētos dabūt zināt ko tuvāku un no-

teiktu par mēģinājumiematjaunot Latvijas neatkarību 1945. gada pava-

sari Kurzemē. Vai pasākums uzskatams par nopietnu un kas tur īsti no-tika?

I.K.Z.eslingena. . Mos seit labprāt velētos dabulyzinat ko tuvāku un no-

teiktu par mēģinājumiem,atjaunct_Latvijas neatkarību 1945 gad,, pava-

sari Kurzeme. Vai pasākums uzskatams par nopitnu un_kas_tur isti no-

tika?"*Latviesu laikrakstosāzonas"par to ir loti trueigas zinas /bet *ūc

citurienes vērtējumi ir pretrunīgi.

Labprāt izpildām. Jūsu vēlēšanos, jo pasākums pelna,ka to apgaismo lietiski

un dara zināmu visiem latviesiem,kas to vel.nozinātu. Ir mums ari ,laimiga

kārta, pie rokas autentisks ziņojums,ko sniedz kāds latvietis,kas pats saja

akcija ir ņēmis dalību no paša sakuma l'adzviņa dramatiskam noslēgumam.

Lai raksturotu t.s. "KURZEMES LATVIJAS VALDBnS" lozimi dažos vārdos,

mums jāsaka skaidri,un ar uzsvaru:

10



Tas ir gaišākais un jaunas cerības radošs notikums latviešu

tautas pedejo septiņu gadu ciešanu un pazemojumu posma/kas"
mums Žauj atgūt

paļāvību. Kaut Latvijas
*

a t jaunoto"'"bi*l vvaīsti**tore iz*"ārl""neizdevas

ka tādam

priekšdarbiem, ir un bus pāī i š a*J* jā"ne *' izšķ ireja" no zline **"un ietek

me uz turpmāko mēģinājumu norisi'.

Kurzemes Latviešu Valdība ir
,
vārda'īstākā tautas spon-

tāna un suverenas gribas izpaudums.Kā nereti agrāk. Latvijas"

zos,ara šeit notikumu"ierosinātāji bij daži kalpakieši.Bet lai vesta līdz-

dalībnieka paša ziņojums:

..."1945 gada marta beigās mani komandēja uz Liepāju,kur es ari laimīgi

nokļuvu. Kurzeme tai laikā tautiešos mita.veselīgs,spraigs gars. Bij lielu

liela ticība tēvzemes likteņu labvēlīgai atrisināšanai un iīdz arvto tautie-

šu starpā valdīja laba saskaņa un stipra vienprātiba.Mes,karavīri,turējāmies
cieši kopā un pie sevis saistījām ari visu vietējo civilo pasauli. Arvien

skaidrāk iezīmējās Vācijas stāvoklis un nevienam nebij šaubu,ka Vācija savu

lietu ir zaudējusi.Kalpakieši bij atkal tie,kas sāka aktīvi.rīkoties.lzvei-

dojās t.s. "iniciatoru grupa",kura^iegāju ari es. Nes uzņemam sakarus ar vis-

iem vel no krieviem un sākām pulcināt tautiešus ko-

pējai akcijai - tēvzemes neatkarības restaurācijai. Atsaucība bij spontāna, -
Vāstncši nāca un gāja un nesa ziņas par tautiešu sanāksmēm, apspriedēm visos

ievērojamākos Latvijas centros.Li.upa.ja mums pieslejas karavīru aprindas,ku-

ras reprezentēja Kurzeme esošos latviešu militāros spokus.lniciatoru grupa

veidoja pagaidu Tautas Padomi un lietu noveda tik tālu,ka sī Padome tika

komplektēta no 72 pārstāvjiem,kas reprezentejās no: i/ visu esošo politisko

partiju pārstāvjiem /to starpā sociāLdomokrātiom/,2/- sabiedriski-kulturalo

un saimniecisko'organizāciju pārstāj iem, 3/ - pašvaldībām un, 4/ - karavīru,

pārstāvjiem. . pg/
'

Paredzot Padomes sastāvu 100 vīru lielumĢtlikušās vietas rezervēja tau-

tiešu pārstāvjiem krievu okupēta dzimtene un trimdā.Jāpaskaidro,ka Kurzeme

tai laika bij saplūduši tautieši no visiem Latvijas apgabaliem un iedzīvo-

tāju skaits Kurzeme tai laika bij tik liels,ka bij jāpieņem,ka Kurzemei ir

tiusiba runāt visas latviešu tautas vārda. Pārstāvji tika izraudzīti uz vie-

tām un kopojas sanāksmes apstiprināti,sastādot attiecīgos protokolus. Tautas

Padomos sanākšanas diena tika nolikta uz B.maiju 1945. Apstākli fronte pie-

ņēma ļaunāku virzienu straujāki,neka to- varēja gaidīt'Kaija pirmās dienas

bij skaidrs,ka mums jārīkojas straujāki.lniciatoru grupa vienojas šādam at-

zinumanrtovzcmos brīvības izcīnīšana galvenie nopelni piekrit mu.su karavi-

rijm,kurī'"Yf'"n tas__ne-
kad*"veī'"navpiodživotslKaer tie-

grupa griezās pie pulk-
Valdības i.^eaaā

dišanu7Eineta"pulvcž Ban-

gorskis dibināja savu pagaidu valdību,viņš bij paredzējis tur saistīt arī

1-gionaru pārstāvjus un pieprasīja 19. divīzijai tādus Tev zināms,

15. divīzija tai'laika bij Vācija un uz latviešu zcnes_cinijas
kurai vienīgai

starpa"puīkvedi'"osi7Pedcjā ģe-

nerāla,tam atklāti paziņo jajea viņa sastādīto valdību, rosp. viņa ricibu

valdības izveidošana neatzīst tādos apstākļos,kā tas tika darits,ur_viņa

veidota valdibā Sakarā ar to tad pulkvedis Osis tika no vaciem va-

jāts,viņu atstādināja no amatiem_fronto un pārvietoja uz B.stabu,kur tam uz-

deva gaužām mazsvarīgus un neaozimigus pienākumus.lniciatoru grupai bij pa-_

mats Osis reprezentē latviešu frontes cīnītājus,un,ta ka-viņš ari

no savas'agrākas darbības dzimtene bij pazīstams visiem,tad ari bij skaidrs,
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kā labākas izvēlos augstāk minētam postenim nevar but.lniciatoru grupas vie-

un visi tautieši uz

T'autas
ziņoj aāusTvīslem novadiem par savu

lēmumu un tas visur vienbalsīgi tika akceptēts.o.ari pieņēma priekšlikumu un

uzstika aktīvu rīcību,veidojot pagaidu valdību un gatavojot deklarāciju Tautas

Padomes sanāksmei.

veida šo lietu bij saoduši vācieši. Kurzemes frontes virspavēl-

nieks izsauca pie sevis 0. un agronomu A. ,pateica,ka viņam viss zināms un

oficiāli paziņoja,ka neko tamlīdzīgu necietīs un neapstāsies vissmagāko re-

presiju pielietošana,ja akcija tiks turpināta. Kopoja apspriede* ar iniciatoru

grupu un izvēlētiem pārstavjiem,pagaidu valdība pieņēma vienprātīgu lēmumu,
atstāt vācu virspavēlnieka brīdinājumu bez ievērības. Turpinājām gatavoties

sanāksmei Bjmaija.Par nožoīošanuJfronto^sabruka"strak^neka to varēja iedoma-

tics.Nakti no 8. uz 9. maiju vācu armija kapitulēja. Jau 7* maija bij skaidrs

ka stāvoklis Kurzeme nav glābjams un ka ari pēdējais dzimtenes stūris zau--

dets.Protams,uz 8. maiju nolikta sanāksme novarēja notikt un arī mums bij

jāatstāj dzimtenes krasti,lai nekristu krievu rokas.Mes vel visi bijām Lie-

pājā,kad krievu priekšposteņi iedrāzās pilsētā. Stāvoklis bij dramatisks un

boz cerībām.Kautkur sameklējuši zvejnieku laivas,devāmies jūrā,gan bez cerī-

bām sasniegt otru krastu.Tomor liktenis mums bij labvēlīgs un negribēja,ka

mes šoreiz aizietu lojā."

Arī no citas puses mums ir ienākušas ziņas par 1945 gada pavasara notiku-

miem Kurzeme,kas visi apstiprina un izcel apbrīno

kāda toreiz un lietisko organizatīvo

rīcību,kādu uzrādījuši latvieši uz laukiem un pilsētās.

Tāpēc arī Kurzemes Latvijas Valdības tapšanas lieta itnebut nav jāuzskata

par kādu pārejosu'siku epizodi*'latvieleu tautas nebrīvības gadu_posmā,bot gan

par loti zīmīgu,virzienu rādošu un paraugu

notikumiem?ā *"til7sāstagad""uzskat a "*sevi'ļār"*pilntiesīg iem un pilnvarotiem,

parejas*'īaiku līdz neatkarības atgūšanai izkārtot, turpinās to tikpat mākslo-

tiem paņēmieniem un neveiksmīgi kā līdz šim - bez latviešu tautas piekriša-

tie naktu no LCP vai no ta apkarotāju nomet nes.lea

vienai,tā otrai ar Latvijas neatkarības atgūšanu poc būtības ir loti maz ko-

pē ja.To apliecināt īstenībā,ir un bus Kurzemes Lātvijās"Vaīdibas vēsturiskā

E.D., Kopenhāgenā.Kā izskaidrot krievu okupācijas varas Latvijā rīcību vēstuļu

un cenzūras lietās ?

E.D.,Kopenhāgena.Kā izskaidrot, krievu okupācijas varas Latvija rīcību vēstuļu

un cenzūras īietas__?Vai patiesi tur būtu ņēmis
turienes*

kadaktaktiska viltība"?
""""

'
" """"" ' ------ -

—-

Mūs tas mazliet parstcidz,ka Jūs,pec tik neilgas uzturēšanas Ritumu Eiro-

pa? sakāt gandrīz jau piesavināties savas apkārtnes koncepciju par Padomīju un

komunismu,t.i,,ka tas būtu spējīgs emancipēt ies,tuvināties rietumu civilizā-

cijai. Nekas gan nebūtu aplamāki. Samērā ātrā pasta satiksme no un uz Latviju

ir izskaidrojama vienīgi ar velēšanos, stiprināt saites ar dzimteni'Un modināt

ilgas pec tās,lai veicinātu atgrieāānosāēīuži simātika"

piekopta arī Polijā,Ūngārijā^RumānijāJjūgosīavijā,un, liegt,ka pie šīm,
komunisma taktiku mazāk izprotošām tautām,šāda " briva sazināšanas" patiesi

ir veicinājusi ropatriošanos.Bet,pirms dažām nedēlam,visas minētas zemes vien

laicīgiķartība radikāli ir tikusi grozīta un tagad uz ārzemēm var sutit.vos-'"* ,
tūīeš**vienīgi ar uzraudzības iestāžu sevišķu atļauju, ievedot rakstit gribētā-

jus,kā\ arī viņu radus un paziņas ārzemes,sevišķa kartotēka. Pie kam ir izradī-

jios,ka minētas iestādes ir bijušas loti labi informotas__par to,kas un kam"*"

āgrāk"uz"ūn"ne"ārzemām^bijrakstījis,jā'rākstitaji
viāgīpratlgiyuzdot'savu_parsizo vardu un ādrosi,un kaut ari "

nobij bijušas

kada kontrole val_cenzūra^
tik
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valsirdigi,bieži un tiesiska līdz šim,un neigrūst nelaimi tautiešus un sevi

tikai tapec vien,ka ir bijusi velēšanas zināt,vai r izdevies saglābt pļauj-

mašīnu,klavieres un tml. Pietiek ar to,ka zina,kas no piedrīgiem vel ir pie

dzīvības un zina ko arī par izbēgušo,likteni.Kas iet pāri tam,var nSkt tikai

par ļaunu.

K.Z.,Stockholmā. Mēs šeit ar izbrīnu un bažām vērojam Brīvās Latvijas ieņemto
stāvokli pret Latvijas nākamo iekārtu un pārējas laikmeta institūciju kompe-

tencēm.

K.Z..,Stockholna. lies šeit ar izbrīnu un bažām vērojam Brīvas Latvijas ieņemto

stāvokli prot Latvijas nākamo iekārtu-un"pāre'jas laikmeta institūciju kompe-

tencēm.No vienas puses BriJbūtu itka'pret^veco"Saeimas partiju un"viņu "frag-

mentu" cilvēku bīskapu Rancanu

pcrin<:umīģo"'w

partiju atjaunošanu,kas šeit ir tik ārkārtīgi nepopulāras ?

Arī Jūsu jautājums mūs drusku pārsteidz,jo bijām parli(cināti,ka savu vie-

dokli pagājuša numurā esam izteikuši pietiekami skaidri. Bet,tā tas laikam ir,

ka jums tur Zviedrijā,dīvainā kārtā, visa politiskā, domāšana,šķiet, izpaužas
divās nostājās - par vai prot LCP.Kurpretim zonās un citās zemos latvieši tam

piegriež gaužām maz vērības, caurmēra latvietis nemaz nezin,kas tas LCP tads

ir un novar tāpēc arī ieņemt kādu nostāju par vai pret to.Un pilnīgi dibināt j.

No otras puses,mūsu velēšanās bū^u, iztirzājot Latvijas nākotnes jautāju-

mus,nesajaukt divus pilnīgi atšķirīgus jēdzienus :*a/Latvijas 1922 gada sa-

tv'ersmi,un b/ LCP.Ka minētā satversme joprojām pastāv,kamēr ta netiks legāli

grozīta,ir fakts,kam nekādi netiekam pāri,no garām,ja savas vakts tiisiskās

iekārtas veidošana negribam aizņemties balkaniskas vai dinvidus-amerikānis-

kas metodes. Šīs satversmes VP p.v.i. personā mes saskatām veļamu legalitātes

pārojas saiti,kas vieno pgātni ar nākotni,un ko nevajaga tik vieglu roku at-

mest pozitīvāks nav stājies vietā.Nes nekādi novaram sakatīt šajā

faktā ko negatīvu vai pat apdraudošu, ja to sveram vienīgi,izejot no Latvijas

nākotnes intrešu viedokļa,vel jo vairāk tamdcl,ka mes ar lielāko atturību,

lai neteiktu vairāk, gribētu pieiet Jnpu apgalvo jumam,ka bīskaps Rancāns būtu

"LC? cilvēks".

Kas, turpretim,attiecas uz jūsu LCP,kas 1922 gada satversmes tulkošana ir

piesavinājusies turpat monopola tiesības un ta cenšas veikt ar loti maz as-

prātīgas kazuistikas un citu,vel mazāk pārlicinošu paņēmienu palidzību,nay
nekas legāls,ne faktisks,but tā ir vienīgi fikcija,kas tiek_ uzturēta mazas

politiskas po-

zīcījasjkota"ir zaudējusi pec būtības.Ar Latvijas neatkarības atgūšanu un

nostiprināšanu šim iestādījumam ir visai attāla radniecība. j

Latvijas nākotnes likteņu noteicējs ir latviešu volotajs_,tam jādod iespēja

izteikties iespējami drīz velēta būs at-

brīvota.liums nav jānodarbojas tik daudz ar slepenām kombinācijām,radīt kā- j
das tur pārojas laika " valdības",bet gan jāsagatavo latviešu velētājs,lai j
tas balsotu uaroizi un vienoti. ļ

EKSPEDĪCIJA dara zināmu,EKSPEDĪCIJA dara zināmu,ka Brīvas Latvijas piegāde un izdale Vācijas rie-

izkārtojusies pozitīvi-.,un turpmSk to varēs

saņemt visu triju zonu abonenti un lasītSji.neierobežota vairums. Uzaicinām

citu zemju lasītājus darīt mums zināmas agrāku un ari jaunu lasītāju adre-

ses minētas zonas,kam derētu laikrakstu piesūtīt.

ABONEMENTA MAKSAABONEMENTA MAKSA līdz 1947 gada 31. decembrim ir sekojoša:

Anģlija7"'"s'"sh;' Zviedrija: 5 zv.krolnas;Dsnija*s 6 d.kronas;Holande: 3 hol.

guldeņi;Beļģija: 100 b.franku;Francijā 300 fr.franku; ltālija:6oo liras;

Šveice: 5 šv.franki; ZASV un Kanāda: 2 dolāri.

Varbūtējas labprātīgas pārmaksās ieskaitītas fonda,kura uzdevums ir

nodrošināt Daroju uz iespiestu izdevumu.

Nākošais, I? /4/,numurs iznāks noteikti I^junija.
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