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Mīļie, laimigie tautieši"¥iliOyl.?.ii3lgi3tautieši -katru

savas nezinās un rupju dienas gaitasspiedoma-

jam pie joms/ke. pie savas tataaut daļas,kas esat

brīvi,,varat brivi d.omat.?yunat,stradat„Bct ne-

aizmirstiet mnsikas pūlamies turēties Baltijas

juras seit neapklustu latviešu va-

lodas skanas.. * , , 1 -

Darbu un cīņu atjaunojot.

Pirms trijiem gadiem,kad 1944. gada 14*marta,lids ar daudziem citiem

mušu 3.idzclnitajicm un aiazstradniekiom Rīgas vāca SB apcietināja ari

musu galveno redaktoru Gustavu Celmiņa,lijām spiesti laikraksta iznāk-

šanu uz laiku pararaukimLidz pat sakumam ari neredzējām sevišķu

vajadzību to atkal atjaunot,Tagad stāvoklis ir grozījies. Tikpat liela-

jā politika ka ari latviešu emigrācijas kontingentamja-primoja rada pa-

zimos,.ka Latvijas stāvoklis sak to?ko līdz sim c o r c-

j a m!tagad jau varam sakt g ai d i t.,ārpus Latvijas dzīvojošo

su iekšēja sadzīvo var noverot parādības,kas var nelabvēlīgi atsaukties

uz latviešu tautas nākotni^tikpat emigrācija ka ari vclak?pcc atgrieša-
nas dzimtene, ' . .

Tapeo redakcija atzīst par nepieciešamu iet atkal tauta un,no vienas

puses sniedzot pārbaudītus un vispusīgus sirojumus par tc?kas notiek

pasaule un varam nenokļūtu mērķtiecīgi vir-

zītu baumu ar provokāciju ietekme aco otras pusesilai atmaskotu latvic-*

su rautas vienības jaucējus un labas slavas gandctajusyka_ažiliktu
ideologi koustruleteivus pamatus naktama:-_^JjnmotaT^Ta^ijar*.Tai
ta nenk)kluru'lceatDrloU vad.Ūlai

Musu kādreizējo viena cola gajojUylidzstradnicku.
taju,abonentu un lasītāju plosa bet citādi saskaņota saime ir izklīdu-

si pār zemēm un kontinentiem,No apma'l.2o techniskiom darbiniekiem čet-

ros nevados un ap 300 pastāvīgiem sakarniekiem 60 izdalos punktos?!.i.

kopa ap 420 tiesāšu līdzstrādniekiem,roc lidz sim savāktam zinām,ar

30 ir kritusi vai tikusi nošauti no vienas vai ctras okupācijas
ap 25 Ir palikusi Kurzeme^kur tic:vai nu turpina or vira stāju izsami-

suma cīnu jeb ir tikusi lielam vairākumam ir izdevies

gut patvērumu.zem Rietumu demokrātiju okupācijas varas jeb neitrālas

valstiskos oinitaja nemitīgie aicinājuma neatstāt darbu u.n oina paecē-

Ilona,ka ari gatavība no jauna līdzdarboties ari ir likusi redakcijai

galīgi ia'skirtios par darbības atjaunošanu ari patreizējos,pārgrozi*
tos aps': aklos*

lerobežotie laazekli iedos iespēja pirmos atjaunotos NrNr Izdot tik-

pat plaši un tikpat liela skaita ka .ī944*gazem vācu okupācijas.,,Tas va-

ros notikt pakapcaickl,noorganizējotias lasītāju un abonentu kadriem
un piegādes un izdalos punktiem tagadējos apstaklosil.idz tiorpmokam va-

rēsim apgādāt zems ar kurmet normālu pasta satiksmi ka Zviedrija.Da-
un t.s, zonu au'Aust-

rijas,lasītajā apgādāšana redakcijai i.r priekšlikumi <bci

tie prakse vel nav pārbaudīti an ta bus pateicīga saviem lasītajiem
citas zemes?ja tie varētu no savas pases dot lietderīgus noračtlumas
sa.l virziena. Tāpat redakcija ar pateicību saņems tikpat rakstus^un zi-

ņojamus no vietām un par atsevišķiem latviešu sadzīvos jautājamiem,ka

ari autentiskas zinas no Latvijas un pat Latvija.,
Redakcijai nav no mazāko rliusiju par tai stāv r.rīe?*-'-

sa un par neparrodzatak.o., tai bus jāpārvar. Dot ta no jauna



uzsāk IBrivas Latvijas*' gaitu vadību ar paļāvību un apņemšanos tos par—-

varēt un veikt?lai laikraksts latviešu tautas atklātības domas veido-

&anauu vlr=xis.ana ne ;tikai .ieņemtu,to vletUyko tas bij guvis zem.vācu

okupācijas jaga./oet ari lai,jau tagad sagatavotu,strādātāju un cīnī-

tāju kadrus latviešu, tautas it.elajam aagsaneolsauas posmar,; saliedētu

tos neatšķaidāmas v.teņibao.,.laiļkad talks bus pienācis ;Slegta 'ierinda

varētu doties nākotnes un paliekošo Latvijas valsti,..

STARPTAUTISKĀ STĀVOKĻA PAMATA TEZES!

me paredzēt ari Latvijas llkteuiilurser latviešu tauta vel ir skaitliski

masa un viņas valsts tai speķu kcncentracijata un pārvietoju-
miem starptautiska plāksne jāpiegriež vislielākā Latvijas
neatkarības posma informācija par notikumiem ārzemes bija atstata stip-

ri novārtā un nereti ta atradās no-latviesu iote'me un nekalpoja to in-

teresemiLatvijas iestāšanas no suvereno tautu sa mes galvena kārta ir

izskaidrojama ar notikumu neizprašanu ārpus Latv. tas robežām^

Tnrpinajot sniegt pārskatus,par starptautisko stāvokli redakcija.tā-

pat ka pieturēsies pie pamata uosacrjumie ysniegt vienīgi

autentiskaSpS-iatetiski izsvērtas mtsu lasītāj...arpašiem dotu

vielu un pieturas punktus patstāvīgai siavc- :.aapsversansl..,
Piirns sntec.zam nar starptaut-'*kaisliesas arolisman

par stāvokli un izredzēm atsevišķas zemesm mis jāiegaumē daži pamata

nolikumi un fakti starotautiskk sa.kk.vek. .'ir sava zina aksiomas vēr-

tība;

I.Liktenīga Jaltas .kcnf ir jzra, tjusies par notiJ&ruau, ar gtuzi
neizteic spoka uspeleStaļina tur bij isde-

. 'viss lielāku.uzvaru .Stallimradās un. pie tam gluži negai"
dot ui nepelnīti,/ Neapšaubāmi RT zveltam toreiz bus bijis kals tā-

lu ejošs plansAbet stāvoklis'toreiz jau bij bijis

tik bedigSf-ka tas nav varonis pienācīgi reaget un Staltus guvis
- virsroku visos jautajumosm Rusveltspvolak. to''apjēdzot tūtu bei-

dzis 'dzivi pasrnvi'bampar to. Savienotas Valstis stipri runājiet pie

...radāms koalerences tiešais., iz'aakuis bij visas,Aust

rumu. Eiropas.ua-pusAVacijas atdošana krievu r-'c.iba un visas musu

- aēlaineSpka ari parsjo .'-iC miljona austruma eiropieša ciešanas ar

' j. .../i.f ra;:..!' a :\.ar.'. i . , .. ..

Ļs tjji^er^anoippedejo 20 ir .
,.,ara" ra' pases" pa.iatos ir pārgrozījusi

stāvokli no tikai nu :,s Austrumos un Indijagbet -ne mazāka mera

ietekmējusi ari pas<* '.es faktors

ko ta lielvalstis pārkārtot savu nostāju daudzos

kardinālos jautai os,.

arābu* svara *cels.anas* tiesas* sekas AVir.u lādu sim gandrīz visnotaļ

noteicoša ietekme lielpolitika atrl sarūk ne tikai Austrumu.3i-

antisemītisms Ungarija^-Pcli-ja gßumānija ira citur ir stip-

rāks ka vācu okupācijas ari Savienotas Valstis un Liel-

BritanljaiVinu taktika Palestina*kurai bezprāta zina lidziga var-

būt bij vienīgi vacu t^dc-austrumu politika-'; 30 procesu tikai var

no ta izrietošos un sairi-"

nieclskas dabas secinājumus nemaz nev iespējams aplēstu

4.Savienoto Valstju garantija Turcijai
mf ievada Eiropa j aunu

erUtVairs nevar tat runa par Savienotas Valstis varētu no

Eiropas bus spiestas Eiropas jautā-

jumus atrisina! lidz galam savas'pašas intereses *ikj tas nezime

prieks mums un pārejam Austrumu kircpas lieki runāta
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Pasireo. 'P'p..a.'ar-to'at''' vsi.,sts ena turprak:

Ķ

'aare'taa'lu. aaaa3yaas tai aa rearau epeiasr

jau tagad br.'tr ara ar^tier^vi--'

i'elpu. taukuma aci apiaati aanā nuaaaa ar augstāk
m'sļi^f,<H^.''t'-.'s'.'ļasti. f.T.r- f3'HQ-iQ'f: i i??a $%%jL,3E*tT.3

s katug pec'agrāka parauga.? ..
.'

..

a

HIPOTEZES PAR NĀKOTNES KARU

kari aai aeaar ieieikt.tea tlk'iaēklati 11a.

.plaūi'ka tas ainai ortr/ie6peyr:a citos rata-

r.l. nima ;'a

Zirao pea."alaataao a-atr,venerae āa visai

varetn atrasties viņa aaaauaa aentre..ia.aii cii llri ar viLaa.varbūtēja
buau jaaaila-Japaajaa. paiaoi: speķa .ac

iereeiae-a'.ia tjoeaiiit rieta iaraera?.okĻtaaoieias

apgabala, a*cara iaraataea 're Draivera ka arī īliaea jeala aaa

preae.oteve aeaJora stāvoklis /kas iie-Earpatu.

jOt)..ļ.a %.-;<-.?.!.<=.;- pe3. .ļ.a!.-a <.;*--

aan ar ia,aaea.aas aas vaiaaajgos paaa^a*

It vačati /ka tas ari Lietuva rnpa daļai Letvija/i.tos vel nevar

trlkot ap. politiskas aevcaaeijas aakaaa-aaa tikta vadīta no aiena eeia-

Ukraina a.n
,

Ka pasa iekārta varena gaādit tavaka laika kādas

par to ia gan Kilejuril.,t3t apstiprinoša zirarav^

Sakopojot paaso rateriata. par izpaapaaar allitaraa liotanpvaa teikty
ka pastāv veca^kas aeioaa iaa Tr<3Bo easaules .kam

ni nepat ka Otrcrīaujao.-ka'i .oooota ar stratcsialra

tier ar aitier dod

saaaojn ' a

Ir*atalate rosleiDare-ka orrlkosar karaia vecas akol.au

p.io ražoti ratoaiali ar eilm no tikai krieaiia ar viras kor^

araijas tiek parr&iestao en. par gaisa desanta arnijar^tiek

Ja ua'nrasana runa par latu vecai valstju okn-

parijas gaminoau aaaasanaeaaa noteikti jaunas akolas na^
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cibas ir kļuvušas sekos/

LATVIJAS UN LATVIEŠU TAUTAS PATREIZĒJAIS STĀVOKLISLATVIJAS Uī7 LATVIArJu TAUTAS PATREIZĒJAIS STĀVOKLIS isos vārdos iz-

taieas .g^žvilos
*

1- J^ačjas valsēts .J. car stav un nav ne mazāko paz;lmju^
Ira sai paaksne' varētu. kas grozīties muias par sliktu.Seit zemākais

punkts ir jau sasniegts tabi sen atpakaļ tm dibināti varam gainīt
do jua*e tiesība, paplašināšana reāla dzive, Argentīnas ua Šveices

nestajās stāvokli negroza un nekādi neietekme^

2 Apelst sir Iļatflo un rapartrau)rti arsL avota sutn,a

Bilnana' persona pj\e"vaidiblaāJka's"'nalEot.alni:iīrij s

bus neierobežota noteicēja un ir tur un ar pareizo

j taktu nu stāju parstavotaTVinam ar ziaajsiem ierobežo-

AAZarins Londona.Sai sutiia legālai un fak-

tiskai pozīcijai Savienotas valstis ir neaplasāma nozime,karas

sams t;Leslaks" izejas* "lilacrJlas Aat janaosanas procesam

likumīgs Valsts Prezidenta ir.tlesiba sastad&t

mes sapulces velēšanas
j,

isti apbrīnojamu iniciatīva, un uzupurēšanos,..Nav nekāda

lietiska pamata atsevišķas ns.aativas parādības vispārināt un masu

un pašierosmes darbu, nosodītajā saaiasinau mušu

maaus ar o.anazoi.crtn varam ar savaem

stāvoklis soja bridi spējam ar arriaa. Int liešiski on.bezpartejis-

ki?mans jaatsistyka st^r^
ac em_ pa j'.;,-r.!:n JA

si-

na mos esam azorius skavonia sairazlnor ar crtn austruma aarooas tauta

emigrācijas kontingentiem un esam apmēram viena plāksne ar lietuviešiem

/igausiem ka zināms Savienotas Valstis nav sutnag te t- llkal geaaialkoaj-

vidslavien ir vispirms jānorēķinās ar aa.aaa pastāvošiem un no Rietuma,

To nemet vēra ir reisu tragakoriski aa apkaunojoši, verotpka dažas zo-

nas un ir lielāki latviešu emigrantu kopsjumi notiek

izperēti un konstruēti ao pagātnes'atminam'un fragmentiem
vienmēr jauni"oealri" un^apvieaibas?pat""valaibas"^kas9protamSytikpat
atri izzūd ka iodas-jc latviešu tauta aiz tiem ueššav.Bet ja papētām

mata ar saurt porsoalgiplazkath pat savtīga nctlvi?kas?iLka Latviāģs
nākotnes vārda un laba/luko sev un savai grupai izčākstējušai

partijai nodrošināt siltu vietiņu ari pie nākamas Latvijas iekārtas.

''Briva vācu okupācijas Asaka ;..n.ovam.ļ

ne tik daudzos kollaborantus'aas toreiz zem nacionālas naskas un pat

pretestības kustības naskas tiecas roc sava tautUp
ari daris visu r"reizi apgaismota teikas aatlatan

emigrācijas vienības Vācijas un

un tautas goda aptraipitajus<.
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Pamata nolikumi par latviešu emigracijas izvietošanos 1947.

gada aprīlī.

Tuvāka motivējumi turpmākos NrNr

atstāt Eiropa, un doties paea. ok-mam patreizējos apstākļos
nav nek?da vajadzība un no latvieša tautas nākotnes

interešu, viedokļa tas nav vedams,;,

a- no turienes izklāt

un lakot Skandināvija,. Anglija. Beļģija.^

un līdz ar to nemalas dzīvos iespējas,,

Novietojoties minēto va.lstju.josla likšanas?
biedrošanas a.nkulturālas pašdarbības iespējas bas nesa-

Ildzināmi plašākas un arosalaas, neka patreizēja DP sta-

tusa aa novietnes zonas,,

Redakcija un ekspedicija paziņo:Redakcija aa oksnodiciia pasanoa Bez jau teksta solītiem turpina-

iumioE par kara hipotēzēm? iekšējo nesaska-

nu,cēloņiem ar aaiosa NrNra atjaunosim ari jautājumu un at-

bilan nodala par ieks- an.ārpolitiskiem Uzaicinām lasī-

tājus tādus laikus,iosutitt..

Attiecība uz laikraksta piegani agrākie aa ari jaunie abonenti

tiok lūgtie lidz turpmākam / nenogaidot centrālo izdalos vietu nora-

dilumus, noorganizēt lasitala an abancutu.kadrus sava apkaime uz savu

iniciatīva, darot vienīgi zinaeaivajadzīgo eksemplāru skaitu. Tik-

tais las aptuvena noskaidrota vajadzīga tiraza visas Eiropas apjoma.,
tiks izdarīta semiu.an apgabala sadalīšana pec rajoniem un atbalsta

punktiem, lidzigi tam, ka*tas bija Latvijas teritorija 1944*gada,

Lasītāju izziņas

Zinas par augstāk minēto mušu'ap ilo..tiesa agrāko līdzstrādnie-

ku likteni ir jau gandrīz ko par ap lielo

abonentu un. laaitaju kadru 1944*ģuda teika nevaaa Tapec dosim*telpas

pašiem lasītajiem attiecjgo izzina iegūšanai^

Kas var sniegt ziņas par:

1,. Ventspils aprites jpr-ku /Dundaga/ Tamnn ?

2n Tukuma G^Grinvaldu ?

3; Vārnas pagasta vecāko Libormani ?

4. Kuldigas skolotajā Maltu ?

5? Tanenn no Skrundas./nošauts, no vāciešiem?/ ?

7. Arch.Oļģertu Steinbriku /Ld/ * /kritis ?

Cosa Papēdi /kritis gasta Pamērāmi ja?/ ?

9, Cosu vidusskolas audzēkni Visvaldi Vanaazinu? .1945,gada
janvāri iesaukts Braslava ? i-

lo, Jēkabpils rautskolu inspektoru Briedi ?

11 Vil akas 'iitd a
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