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Yr,lB /5/ Eiropa? 15. jūnija, 1947.

PRETESTĪBAS KUSTĪBAS - JAUNS KARA VEŠANAS VEIDS UN NĀKOTNES KARA
IEROCIS

Aviācijai izvēršoties par varenu patsstavip-uun -?„skiru un radio sakariem talak izveidojoties
t- daudzkartojis kara vešanas iespējas uS^ane^
-ti-l ari pārgrozījis lidzsinejos jēdzienus par nol

cietinajumu nozimr, stratēģisko drosibu un tml. taktiski sis
iespējas veļ tāļu nav praktiski izvērtētas

- to

ra',*sd radiovaditie projektili klus sava zina par jaunlaiku arti
'metumu un tomēr ar augstāku precizitāti

i tuT i
uzbrucēja trieciena kolonas nedosies virsu aizstāve-

'iea
butu atradis par veļamu koncentrēties un nocietina!

-,ies?uei-vina azila.aizmugure? kur tas tam vismazāk patiktu, ar niln-
veselu armiju gaisa desantiem.

'

lr no svaraf aplūkojot organi-
zēto protestiDaa kustibu darbinu un lomu Otra*pa.naules tai-
fit attiecīgus slēdzienus

par masu turpmāko ricibu saja lauka.'
Piedzīvojumi un macibas ko sis kustibas p-g. kara ir sniegušas,

ir ietveramas nedaudzas pamata,atzinās, un proti:
1. Organizēta,pretestība? resp. partizānu formācijas iebrukuša

ienaidnieka aizmugure ir pilnigi reāls un racionāls kara vē-
nas veieis,kas nākotnes kara bus lidzvertigs parastam, tie-

sas frontes karam.

2* Org-nizeta pretestība ir ārkārtīgi specigs ierocis, s saista
pretenieka.speķus lielāka mera neka frontes cinas, bet prasa
mazākus zaudējumus neka,tas ir tiesa,fronte*.

3, To noorganizēt ir iespējams vienmēr un visur, ja:
a. iedzīvotāji iebrucēju neatbalsta? bet ir tam naidigi,
b. karotāju gaisa sp<:ku samērs ir kaut tikai lidzigs,
c. pretestības kustioa.tiek plānota, vadita un apgādāta no

ārpuses.

Pēdējam karam sākoties? gan laikam tikai krievu militāra vadība

bij paredzējusi organizētu partizānu darbību savos aizstāvēšanas plānos.
Tu nebij atstājusi neievērotus izcilus? pat izšķirošos panākumus, kādus

sarkano partizānu vienibas bij guvušas cinas pret Kolcaka armijām gibi-

rija un, mazāka mera? ari Xubana un Kaukāza, Toreiz pat boz kārtējiem

radio sakariem un piegādes no gaisa, par velti krievi jau pirms kara

piegrieza izcilus veribu izpletņu lecaju vicnibam un gaisa piegādes prob-
lēmām tad? kad citu zemju armijas uz to vel ra.udzijasar zināmu skepsi.
Un ta nebija ari nejaušība? ka.vienlaicigi filmu propaganda centas pa-

domju t-utas idejiski un praktiski sagat-vot uz partizānu karu.

Par sedi organizētas partizānu pretestibas nozīmi un apjomu dabu-

jrm pārliecināties gados tikpat Latgales pierobeža, ka ari

Baltkrievija pie Berezinas un ainskas u*c Pebus parspileti apgalvot,

ka partizāniem vācu frontes aizmugure piekrita izcilus loma pie frontes

sabrukšanas, it sevišķi atkāpšanas laika, kad tie nespēja vācu vienibas



pilnīgi izklidinat,nogriežot tas no apgādes un bloķējot atkāpšanas ceļus,
stāvoklis bij pavisam citāds.lzņemot Vāciju,

tur neviena valsts nebij pat gatava parastam karam pec veca parauga,luīr
nu vel tādiem fantastiskiem jauninājumiem ka organizētai pretestības kus-

tibaitMilitari stiprāka Valsts uz kontinenta - Francija -tada mēra bij ie-

aijājusi savi iedomāta daosili-a siz 1. '.zino līnijas,ka nebij pat parūpējusies

atjaunot savu apbruņojumu ,gaisa - spel- s,lai tie varētu sacensties ar vācu

vismodernakiem ierociem.lts> kazino ilcboze bij gluži neticama, mera para-
lizējusi franču tautas pretošanās s ju - gribu un jaudu.Protams,tādos aps-
tākļos netika pienācīgi ari sabiečr 'e Austrumu 3lropa-^Polija 3Rumānija,
Cechoslovakija,Dienvidslāvija, neraA -ies uz so zemju atkārtotiem pieprasī-
jumiem.Vāciju aicināt aicināja sittia. ,iju izmantot. Tālākais ir zināms*

Pretestības kustības Eiropas zemes tapec radās tikai tad,ka.dtas jau
bij pilnigi no vaciem okupētas,Ja.tas neraugoties uz mazāko priekšdarbu un

plānu trūkumu tomēr ar laiku spēja izvērsties par bistamu militāru faktoru?
tas izskaidrojams pirmā,kārta ar Rietumu sabiedroto pakāpeniski atgūto pār-
svaru gaisa, ka,ari ar to,ka okupētas zemes bij palikusi uz vietas vel liela

skaita neiesaukti virieai karam noderīga vecuma-it sevišķi korvegija,Danija
Holande*

No sakuma visas pretestības kustības tika organizētas un vadītas no a.t-

ļikusas oāzes pretestības darbam pret Vaciju-Auglija.Tomēr jasa,ha.,ka. tam tap
pec itnebut nepiemita stindzinošs sablor- isms-ikviena, zeme tas tika radītas

saskaņa ar lokālam Īpatnībām un prasībām,
pretestības kustība radās visagra.ki/1940.gada junija/un ta ir

uzskatamai par paraugu un prototipu tādam kustibām Rietumu Hirppas apstākļos.

Vairāki faktori to sevišķi veicinaja.szemes relatīvais plašums un maza apdzī-

votība,vadoša un piegādes centra tuvums/Anglija/,iedzīvotāju gatavība un tml

i u.stiba tika uzbūvēta ciesa saskaņa ar ģenerālštāba izstrādātiem plāniem,it-
ka tas nats atrastos uz vietas pie pretestības armijas formacijam.Visa zeme

tika sadalīta "kara apgabalos",nozīmēti to komandieri uz vietām,bet atbils-

toši apgabalu referenti staba,tika izbūvēts plašs sazināšanas dienests ar

raidītajiem abas puses<?ka ari'nepārtraukti pa gaisa un juras ceļu sutiti un

saņemti kurjeri, inspicējoši virsnieki,komandieri uz izklāstu un t.t,,ka, ari

3 zvelšot.- i)lasa"municijas,ierocu?medlka.mcntu un visa nepieciešama piegāde.pr

aaisutOotru gadu laika viss milzīgais pretestības kustib separāts paspēja

liaiiaki iestrādāties,diferenceties,un, jaatzimeika vaciem izdevās dabūt cie-

ti un na.darit nekaitīgas tikai šikas zemākas vienības- nekad ne no "makiju"

vadības.T-dienai tuvojoties,Rietumu sabiedrotie zināja,ka, Francijas

teritorija, vācu Atlantikas vaina, aizmugure stāv gatavība, turpat 500000 viru

stipra?labi aporumota. armija,kuru tie varēja komandēt un uz to paļauties ta

aat ka uz savam pasu dalām.
. . .

D-operaciju"pirmajā posma si armija, vel nespēja sevi īsti paradīt un

--cu k-' p, propaganda jau saka lielīties,ka ta, esot izrādījusies par abso-

lūtu irb-sko sabiedroto aplēšamos,Bet tas bij tikai tamdel ta,ka piejūras jos-

la vācu sneki dabīgi bij* stiprāki par sim vienibam.Turpretim Īsti svarīgu

lomu tā sak- spelet,tiklīdz amerikāni pie Avransa.s izlauzās un iebruka Bre

a-na-Taa padcjas galvas pilsēta un svarīgākais satiksmes mezgls Rcunes jau

t= ādas armijas rakas?pirms amerikāņu tanku vienības to bij epp

-us"s sas^icat..levērdama, nozīme tai bij ari tad,kad vācu dalās saka, plūst

uz v"ci'jusParize,Sāloirr. Ir pretestības kustības armijas slavas api-

aīdes .Torerf. vislielākās panākumus ta guva Francijas dienvidos,kad tur izcc-

< -s ma-ikanu 7.armija lidz ar franču koloniāla karaspēka, dalām.

an. -.icu armijā ietilpa visi iedzīvotāju slāni no galēji la-

- sa'rna, lidz komunistiem ieskaitot,Cinas tie nema apmēram vienādu dalibu,

- t'e bij tik stingri organizēti militāri un aik cieši pārraudzīti,}- to-

-iz nar pētīju savinnēju politiku nevarēja but runas,Tomer,riKko

un no bij.oretestibas armijas un no Anglijas franču formācijām
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adīta franču pirmā regulāra armija allsasa, komunistus taja varēja sastapt
-īsai maz - tie bij atpalikusi ar visiem ieročiem savos 'garnizonos, un,

,au vairs ne saskaņa ar pavēlēm no Anglijas jeb Francijas, bet no Kremļa,
usslepeni pusatklati saka formēt franču sarkano armiju, kurai augstsirdi
ie anglo-amerikanu tik bagātīgi bij piegādājusi ieročus: Pat vel vairāk

-

a obligāta,koalīcijas valdibas locekle kompartija prata iegūt sava,par-
ira dažus no kara resoriem /Francija to ir vairāki/ un tik pamatīgi iz-

irit no "fašistiem" resp. nekomunif'iem un pieblīvēt ar raskavas agcn-

:..em,kapatlaban vairs ir grūti ru t par militāru noslēpumu glabāšanas

...ļspejuißetpar to cita vieta*

Itālija? turpretim? kustība sen neizvērtas tik efekti-

_ ,
kaut skaita zina ta nebij daudz\yajaka par franču. Vispirms tur trūka,

ideoloģiskas viengabalainības? jo, kamēr dala italu turpināja cinlties

P'*etsabiedrotiem, citi aizgāja kalnos un lava sevi no gaisa,no tiem a.p-

datiesi Nebij seit ari īstas gribas cinlties un ari ne tādas stingras
v libas ka Francija? Daudzi pievienojas partizāniem cinitps, bet

.lizvairītos, no .iesaukšanas viena vai otra puse,
-*- ' -.

. ,bet Itālijas ziemeļu rūpniecības apgabalos galvena kārta tamdel,lai

H'Usot kāda attālāka "sabiedrota" rikojumam, apgādāties ar ieročiem citam

vēlākam vaja.dzibann
Tocmer sava zināma loma Itālijas partizāniem, ka tos tur deve, pie

zimigi, kara laika bij.

~rr atrodas pilna, anbrunojuma un ga.taviba.aß

gaida Protams ari seit ieročus izsker-

piegādājusi anglo-amerikani, Cik tas tiem.mak-

sas tos atkal atņemt - nav aplēšams.

/nakosa numura turpinājums par pretestības kustībām

Austrumu Eiropa un Bilkanos/

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

lQoļitļs,ka.. situācija Ia ,tyija ļ^4?.,^ada._.

.-
?

t*--* -snv.ilTr---i veram iedomāties
Atgriezties L.tvija - pa zemes ceru? v^j.^

sekojošos apsĻ'".A.i-os°

P, -rievija no tas butu izvērusies zem diplomātiska

iĻb konkrētiem kara niedr-udejumiem citur - Landzurija?

Turkeetana Jielkanos*-iemīļota amerikāņu toze ar patlaban

ne v-ir-k ka 51'lielu ticamību*
.

-o īedarbibas citos viņas apgabalos jeb

nu n-.tml, ietekmējumiem, kuru tiesas sekas butu sacelša-

nas un pastiprināta pretestība okupētas Austrumu Eiropas

zemes? Krievija.svara Latvija klutu bezspēcīga un atrastos

mira n s stāvokli -50 m ticamības,

Rietumu sabiedrotas bruņotie speķi pera.emLatvijas terito-

rija vn u un ir to atdot latviešu tautai, uiklidz

ta var uzradīt kaāu legālu jeb defakto kompetentu politis-

ku faktoru? kas varu apej pārņemt - 457'ticamib -s.

Protams atk-ribn.no laika, laidāmlidz A - dienai /atgriešanas dienai/

vel butu var mainīties ari apstākli, bet, pec musu lietiski īz-

sveitas p,rliecibaa. vislielākā varbūtība butu dodama kombinētiem b. un c.

punktiem, jeb ta atrastos starp abiem.

Jāpieņem aar diezgan drošu, ka tik vienkārši, gludi un pat romantiski

ka sava laika""Sa.ra.tovs"iebraucaDaugava un nostājas pie Rigas pils krast

malas, soraiz atgriešanas aan nenorisināsies*
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Butu labi jau laikus atmest liekas illuzijas un piereast pie domas,
ka mus?rietumu virziena izvāktos jeb izbēgušos,Latvijas latvieši diezin vai"

maz saņems ka kādus glābējus,va.ronus?sen ilgotos kungus,kuriem vīnu agrākie"
posteni un amati ar godbijību tiktu atbrīvoti un rezervēti,Jeb ka visas tas

"

"jaunas iekārtas "vai pat gatavas "valdibas"?ko gadigie atbraucēji butu
vedusi savas ceļa. somas lidzi,no uz vietas palikušiem latviešiem tiktu bez .
vārda runas uz skatīt--.s par tīru zeltu,Vienalga vai tas,tuvak aplūkojot, iz-
radītos par. Saeimas patvaļas atdzeindajajumienupat ar visiem veciem vēžiem?
,a:unas.,maksligi raditas kulites,jeb -f r kada cita rezima uzsiīdijunm,kuram
~apatsizpaliekot vina garīgam un fak skam ne mazāka eksisten-

ces pamata*
Vienīgie,kas var but droši?ka saņems ar pilnu uzticību un atkla-

lam. musu karavīri,Rietumu ,abiedroto/bunkta c gadijuma/ jeb ari

itos /punkta b gadījuma/ formas tērpos.Bet ari bez kada formas

nm līdzšinējie veikumi cina un stāja tiem nodrošina atceļu uz Latvijas zemi

~ visiem laikiem.

Atri iekļautos latviešu tautas pamata organisma ari tie latvieši un

:,tvietes?kas uz vis ar pretenzija.m?garu gariem zaudējumu

- ,līdzības prasību sarakstiem jeb ar atriebības domatmatspeletics, šikiem

-.- ininiekiem par to?ko nodarījusi lielie/bet gan ar fanātiski niknu, ja.un-

e .I.sanas stipram un tiram rokam un novērsās pagātne?
;...t vienigļ nākotne*

sastaps ari kritušo,
fjs atraitnes, jo vinu bēdas un ciešanas Latvijas latvieši

saskatīs dalu no savējam*

šu ne sveša, vara un pec zināma laika,lielais vairums emigrantu,ka ari

aaa\ pie dzivibas palikušo Latvija atkal sastapsies un atsevišķo grupu jutu

j..a, tajās vienai pret otru vel nevarēs uz skat it par izskirejam.
Xaa stāvokli tomēr sarezgis d.udz nopietnāki un izsauks pavisam neap-

'" '^<ekcijas, bus apstāklis^ka bus jarektnas ar arkartigu da.za.dibu uz-

..,;:.'^Ps..TĻĪcibgs. metpde_S3.menta;litate stieksmes.)centicņos**un tml, nasaa .la.tvie-
cita vieta manējam,kādas konsekvences jāvelk no "nelatvie-

ša elementa ieplūšanas latviešu tautas organisma ar okupācijas varas apzi-
nātu vai neapzinātu iedarbību. Tādas vel tiks pavairotas ar jauktam
i...: ', enigracijaķ ka ari deportēto starpa.., Bet istaa_grutibas izvirzīsies tad,

k,; bus janak pie atzinassķa. latviešu,J-^auta.f a^mtk^ļp
v*mtP.Jpaaj: bamas;,nmdt a-.;. aelitiakas vira'V 'visam

ik^f. ouvjj,m-;-Ā^k.&3^^lA..A .at.

fia'atgi; /a.i^,,,3Laaa.Q'-a../li?!.'! '-- .'a.a^;^^^
Jo nevaaaga am...m taa un. ars nereta medz but

no reālas Īstenības atsansinajusas emigrācijas Pirmkārt -Latvija pali-
kušie latvieši nedaudzu gadu laika bus iegājusi dzīvas izpratne un uztvere?
kas ievērojami atšķirsies no 1914 vai 1939 gadu uzskatu un riciba.s koncep-

cijas alas ir nenovēršami un dabīgi un butu lielāka aplamība iedomāties jeb

pat meglaat atjaunot sedzivi un. politiskas attieksmes tādas pat,kādas tas

lij toreiz,Nerunājot par maz ievērojamo vienam vai otram okupācijas rezi-

ma.m pārdevušos. dalu,kuru, par cik ta bus spējusi fiziski pardzivpt iekārtas

aaiuuaaaida atšķiriet variba no Latvijas nākamas valdības pusessbutu a.pla-

azt ur'rataisni parejaa lielākam vairākumam en bloc pieiet un ar

''aara.ko laiku'' j b pat uztveres un Kritēriju.

Lo Latvija palikušie latviesiskas ir un ira latviešu tautas istais?
oamata kodols,eus'bijusi spiesti pārdzīvot,i3cīest,kadus paņēmienus tie bus

lietojusi.kādas lietas darijusiikadas emigrācijas HmZūķums?katra zi-

na na icim i..', e e.iLaa.amatā am par tiem tiesu spriest. To

v< ros un'drikstes latviešu* tauta pati,kad. ta'ideoloģiski,politiski,sadzive
atkal sakusuši per viengabalainu dzivu organismu,bus atKa.l kļuvusi par sevi
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apzinošu ngciju. Ka tāds process nebūs viegls?atsevišķas -so.dživ-es. nozares

jau esam noradījusi. Šoreiz.pievērsīsimies paredzamam valstiski-n.o litisk qn
dotibam un varbūtējai norisei si jēdziena konkrēta tveruna* * : '

Bez minēta bioloģiska atskaidijumā?kaS' bus radies. no svesu.un.biezi

daudz mazvērtīgāku asinu pieja.ukuaiagbez uzskatu? centienu
? tieksmju, pārmēri-

gas dazadibas?kaa bus icsaknojusiesiieselam latviešu--tautas grupām un vi-

ņas atsevišķiem indivīdiem ilgstoši izturoties būtiski, sveša .un negatīvi
ietekmējoša vide?bus ari vel" citas

g -itnejas paradibas?kadas ne Saeimas pat-
vaļas'gados ne ari< laikmeta'pirms \ r.obusma varējusi atzimet.Ta.bus lidz

n^P.nzi;^

.kg.^ignii^^
r .; Ar i

tas bus aabigl pamatotas un tapec lietiski izskaidrojamas
nebūtu iespējams jeb ieteicams ignorēt vai noliegt. * ....

Jo ir nenoliedzami?ka tadņs skistisanas ugunis pie dvēseles-un nie-

,ļas^.rr^j^jm^

, ggk jam,.. <gJXL.^

Ir iespejams?ka Ziemeļu kara. un ari agrākajos Laskavijas iebrukumos

usu taut& ir tikusi vel postosak ducināta lidz sai dienai

eo reizi.lr ari Firma pasaules karasbcglu gaitas un musu

toreizējo karaviru dvēseļu puteņu piedzīvojumi ienesa latviešu'tautas gari-

ņa seja jaunus vilcienus?toner tik smagas triecienus!?! kādus jau lidz sim

! 3am saņēmusi so reizi?ka jau augsti diferencēta valstisku pa,-- ;

. Eiropas tauta ar pašcieņu un savas vertibes apzinu?vel nekad nae

eam bijusi spoisti paciest.Vai tie butu musu

-ttlvistl^ spaidu darbos izsūtītie un visu vīnu piederīgie?ja tie spētu sa-

līdzināt savu tagadējo "es" ar picm< 1939 gadejo?tie nereti sevi.-vairs nop

e. zittm - - . . .
....

Un ja r.... een desmitiem un simtiem tūkstošiem vissmagākās kara gaita
; rkaldinatr.;,.. un ciešanas an bēdas skisiitiem kads lūkotu

..,
kotnos Latvija butu jāatjauno tada vai citāda ni agrākam. ka.rtibam?tikal
pec vicn.)ka tiem?kas to liek priaksa?toreiz personīgi no tādas

aetu bijis kads materiāls jeb politisks labunstnovajaga but sevišķi pai

,e'. :;igtiem.i ja. reakcija uz ted.n mēģinājumu bus pavisam pārsteidzoša un pat

: a -ja, , .
Je te lai; iegaumē ka.*ers?kas n.kctues Laivij-i^starp palaist

u eri politisks;, lauka - tādas tgutas manisanasi izmantošanas ua -

\ela-dl kaktu kct,binetaji? emig-

rācijas kliķu valdību perīnataji jeb parastie politiskie oportunisti un

de.ke.ini sanams loti ātru atbaidi un pazudis atraki,ncke tie spes paradi-
tiesalo lai ner. vera tie?uz kuriem tas attiecas^

Beidz ot ar i p-r akt iska. izpauduma la'-neiešu .tautas iimķc Iju

gij itnebut rerarites tik uu vionkgrni, Starp d.iv.- m

varlatibum galējībām: a. y^,aļ._2a^n^n^
testibas kustibas augstāka vadiba? j-b,h* tāda tiek cetredeta,no aUgsņs

rig^.^^L^^
starpvaria.ciju,ar kuru noderību dnzades iespējam a situācijas

Ipu laikus der ka teorētiski ir jāpielaiž gadījums-,

ka Latvijas teritorija no turienes latviešiem radītais valsts izpildu

orgāns Var atlasieties ka ar nodomu ne iepriekšēja rezlma uzkonstruēts un

"tst-te -ko nebūt nebūs tik viegli niorodit - ari no Rietumu atvesta

"valdība" var izrādīties par vienkāršu klikaa,latviešu vai nelatviešu?

"pašpārvaldes" kompetenci ira uzdevumiem.

na viena. te. otra gadījuma nākamai Latvijas pagaidu valdībai neautu
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galvena - nepieciešamas autoritātes latvi e3U tauta - ta nespētu ne stingri

valdit,ne tālredzīgi plānot,nedz ari veikt savu tiešo uzdevumu,- sagatavot

un izvest iespējami ātra laika. Satversmes Sapulces velēšanas.

Tālākas sekas butu neapmierināt iba,nemieri. kas savkart izraisītu vi-

sada.S3ti.kpatgodigi domātas,ka ari ava.nturistiskas "glābšanas akcijas",kas
zemi ierautu tiesa bralu kara jeb ari to turētu tada draudošāka to tagad
varam verot daudzas Rietumu Eiropas-l'zemcs. ' .

To visu vera ņemot,šoreiz var/'ut tiks pareizāki izprasts musu cita

vieta atzīmētais ieskats,ka varam f t mums Valsts Prezidenta p.
v,i* persona ir zināms legalitātes -mstalizesanas punkts,tiesiska' Pārejas

nevajaga atmest,pi'rms derīgāks nav radīts vieta.Un,beidzot,
ari musu teze - ka.p.ā& .butiba.s radītam centrālam vai
necentralam Padomēm jeb vr,-ianim-iipri,pratenzTjpm iinrīkoties
lr....tvi,esutautasvārdaar l^a_reļativa ņozimeslai neteiktu vairāk

kapec ari ir patiesi tragikomiski"lrorot,ar kaču dziļu nopietnību un neat-

laidību vienmēr no jauna tiek mēģināts tādas izkombinēt,lūkojot turklāt ie-

stāstīt,ka tas viss tiekot darīts Latvijas nākotnes laba. 1

Par nākotnes Latviņas^valsts iekārtas pamata ari kas

butu jadara,ylai tos varētu realizēt,tuvākos Nr+Nr.

LATVIEŠU TAUTAI ZUDUŠIE.

Ir ienākušas zinas,ka neatrodas vairs starp dzīvajiem:

I.Aleksandrs DINSEaRGS,miyis jau 1943.g.Sibirija.Pazīstams muitas
darbinieks un Valūtas komisijas priekšsēdis.Bij loti iecienīts vi-

ņa krietnuma un izcilus darba spēju del.

2.,3.Advokāts Kārlis BONB un viņa kundze adv.Anna, BONE no Cesim,d.zim.
KAMPE.K.B. studiju gados Mj pazīstams futbolists RFK vieniba*Vina

kundzes tevu ka zināms sarkanie okupanti nosava jau 1919. gada. par

pirmās pagaidu valdības atbalstīšanu. .
4. Jānis JAKOBSONS,priekszimigs lauksaimnieks un ilggadējais pagasta

vecākais no 'Cesu pag, "Putrām",miris Sibirija 29.9.45.Vina vedekla

ar 3 bērniem gājusi boja "traģiska, nave" jau dažas dienas pec de*.

portesanas 1941. gada.
5, Architekta Oļģerta. STEINERIKA nave apstiprinās - tas kritis 1945.

gada. Pomeranija.Kļuva pazīstams jaunatnes aprindas vācu okupācijas
laika, ar savu bezkompromisa latvieša stāju LJ pret vācu asimilāci-

jas mēģinājumiem.

PĒDĒJĀS ZIŅAS.

Latvija.matmiJm* Apstiprinās.ka daudzos pagastos piem.Cesu.Jaunpiebalgas,Zel-
m'..ars u.c, lielākas lauku saimniecības iemitinājusies krievi un ci-

ta a'laviusi.Bažas vietas tie jau sastāda gandrīz pusi no

lamam ari jaunas zinas par latviešiem,kas atgriezusies no deportācijas

Latvija. Nezinot vinu atkalierasanas nosacījumus,no viņu vardu publicē-

šanas,lidz turpmaka.m,.a.tturamies.
Latvieši emigrācijā.Latvieši emm^raci.l a.Pārvietošanas no v.acijas uz Angliju notiek bez

nartraukuma un bez starpgadījumiem .Vienprātīgi tiek slavēti priekšzīmī-

gie apstākli un uzturs Pārojas nometnes, vienīgi ar izvietošanu darbos

neejot tik ātri ka pec darba izslāpušie to velētos. Vairojas ari izre-

dzos pārcelšanos izdarit ari no amerikāņu zonas.
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Lielajā politikāLielajā politika turpinās Rietumu un Austrumu atšķiršanas Eiropa un j
citur arvien konsekventāki un straujāki. Kamēr Krievija jau
liekas kautrēšanās iztira ar Jaltas lēmumu viņas vara nodota§. zemes no pe

dejām nekomunistiskam palickam-Ungarija?Bulgārija?Rumani ja?Austrumu Vācija
un laikam ari Driz Austrija-ari Rietumu nometne turpina, savu poziciju ie-

ņemšanu un'ķonsolidesanUļgan mazāk sistemātiski. Joprojām uz-

manības degpunkta ir notikumu gaita Francija un Italija?pec tam kad tur,,
attiecīgi., mudinātas,tika radītas va tibas bez komunistu piedalisanas.Var !
droši teiktāka, taspkas s..jas zei'ņe, orisinajas nedējas nedēļas .liela mēra

izskira Eiropas turpmāko likteni. ari lielais.pārbaudījums ar vestu

riska, pagrieziena nozīmi tur vel talu nav noslēdzies?vismaz, viņa pirmais
psicholcgiški-taktiski tik svarīgais posms rada nepārprotamu Rietumu uzva-

ru_un^Austrurnu atkāpšanos.Trs itnebut ņebij tik skaidri un droši pirms tanī

jo varēja gaidlt?ka Kremlis reages daudz asāki un bīstamāki,Bet ka nereti

agrakos.gadij umos ari šoreiz Francija un Itglija izrad,,i,las.?ķa kominisma va

ra. ir balstijusies.._yaļrak suģestējošu propagandu neka uz patiesu speķu

un atbalstu strādniecība.Sads prestiža iedragajums tiem maksas bezgala dar

gi?ja ne visu 25 gadu pagrīdes darbu Eiropa un pat citas zemes.Atliek tikai

veleties?lai Ramadje un Be Gasperl nezeudetu nervus un neļautu sevi izpro
vocet uz kadu liktenīgu kludu.

ir vispārējs- ieskats,ka saspile.iums?kas ar katru dienu starp Rietu-

miem un Austrumiem kāpinās, sasniegs savu kulminācijas punktu s.pļ* jūlija
sakuma.ļkad liksie.s?ka nupat jarak eksplozijai. Bet ka tāda šoreiz tr-mer

vel nebus-jc vel daži priekšdarbi nav noslēgti.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES.

1. K.L., Jencepinga /Zviedrija/ Kas jāsaprot zem t.s. Intermariuma valsts

jeb Austrumu Eiropas valstju federācijas?

I.K.L. /Zviedrija/ Kas jāsaprot zem t.s. Intermariuma.valsts

jeb austrumu Eiropas valstju federācijas? Vai ta.uzskatama, vienīgi par kā-

du idejisku kustibu,jeb ta,ibutu kāda konkrēta politiska nozime?

Intermariuma valsts patlaban neapšaubāmi"ir vel tikai ideja?tomer
ideja ar noteiktu politisku saturu un merki.Ta. ir radusies no atzinās?ka.
visam tautām,kuru dzīves telpa atrodas starp vaciem un l^rieviem,turpmāk Ir

jāsaprotas un cieši jāsadarbojas?lai gadu simteņus ilgstošie kari uz vinu

teritorijām tiktu izbeigti resp: padarīti neiespējami.
Jo patiesi sim tautām,kas atrodas starp trijām jura,m-Baltijas,Kelna.s

un Vidus juram-/nc ka apzīmējums Intermarium/ cik dažādas tas pec rases?

rakstura un dzīves limena ari butu,ir kopējs traģiskais liktenis,klut- par

kaujas lauku,ja vāci ar krieviem karo?bet par dalisanas objektiem?ja. tie

uz laiku saprotas*
It sevišķi,Otrais pasaules kars?kas tāpat ka kārta ir

sācies Intermariuma teritorija?to spilgti apliecinaja?kad,Ribbentropa.m ar

Molotovu sastopoties,tika, iztirgota. Baltijas valstju neatkarība militā-

ri sagrauta Polija?pec kam pārejas Intermariuma valstis boz pulem varēja

pievākt pa vienai.Jo ari specigakas no Intermariuma valstim,atsevišķi nemtt

ir par vājam?lai vacu-krievu agresijai resp.izlīgumam uz vinu leses,varētu

sekmigi preteties?kurpretim?ja tas,ar 150 miljonu lielu iedzīvotāju kop-

skaitu,saskaņotos,tas reprezentētu jau ievērojamāku speķa faktoru,ar kuru

tikpat vienam ka ari otram agresoram butu nopietni jarekinas.Mums?Baltijas

valstīm, ir no sevišķi svara?ka,ari Baltkrieviju un Ukrainu paredzēts ietil

pinat Intermariuma valsts federācija vai konfederācija?jo vienīgi sadlot

Krieviju viņas etnogrāfiskas vienības mums paveras drošas izredzes uz pats

stauibas paturēšanu. I^valsts ideja tiek propagandēta attiecīgos t.s+Cen-

tralas Eiropas Federālos Klubos un citur Aiinetie klubi pastāv Roma.,Londona

r-rize?Brisele,Buenos-Airesa?ZASV,3eiruta. un citur.Periodisku /
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angļu?franču valodas izdod Ronas klubs.

Protams.lidz idejas konkretizēšanai vel paies laiks,bet ir pārstei-
dzoši cik ātri ta iesakņojas?ja. ta tiek pareizi izskaidrota.lt sevišķi pat
reizeja moiaenta,kad. Eiropas Savienotas valstis un citi federāciju projekti
ir atkal uz dienas kartības.Jo prakse radis,ka,lai radītu visas Eiropas
federāciju,vislietderīgāk! ir sakt ar reģionālam apvienībām un nevis" ar

mechanisku kopa saliedēšanu..

2.Bij minēts, ka dažāmlatviešu DP grupām Vācija varētu rast attaisno-

jumu pārcelšanos un kādu laiku atlikt.Kādas ar to butu domātas?

2.Bij_minets?ka DP trunam Vācija, varētu rast attaisno-

jumu pārcelšanos uz kadu laiku atlikt.Kādas ar to butu domātas?

Firma, kārta siet doma.ja.m stud<ģosos latviešus un īatviete.s?kas jau
būtu tuvu valsts eksāmeniem jeb pie diploma darba.Vini varēsl.'ta"pat"'turpi-
nr.t papildināties ari pieri.Anglija?.' *ļ ar jau iegūtu zinātnisku gradu,kaut
ari vācu, tas tiem butu daudz izdevi, Āi. .

Otra. kārta tie butu apsardzības vienību virsnieki un instruķtoriykam
sads dienests var sniegt zināmus guvumus,dodot viņiem tiesu kontaktu un

sadarbošanos ar angļu un amerikāņu virsniekiem un instruktoriem,kamcitos
apstākļos var but izcilus nozime.lerindas kareivjiem tikai tada gadījuma
ir jēga soda dienesta palikt,ja. tic velak doma klut par aroda karavirieta.

Pretēja. gadījuma,vera ņemot jau garos frontes un tml.pava-
dītos gadus nebūtu ieteicami vel ilgāk šķiest' laiku'relativa'bezdarbiba,jo
tada noved beidzot pie nespējas vi spari ko nopietnu strada,t,pa.t ja. velak

to ari gribētu.Pec Pirmā pasaules kara tam redzējām daudzus'nožēlojamus'

EKSPEDĪCIJA dara zināmu,dara zinamu,ka, Zviedrija abonementu maksa 5 kr.plus pie-

sūtīšanas izdevumiem.l.so ķr.?kopa 6.50 lidz 31,XII,lC47.iemaksajama turp.^.'
ia.k

postgiro 25..96.37* ...'
uz H.Celmiņš vārda.Uz iemaksas pasa.kna.jebklatpielikta saraksta skaidri

salasāmi jāuzdod- abonenta vārds,uzvārds un adrese.Latvieši Zviedrija var

brīva Latviju abonēt ari saviem pazinām uz citam brīvam valstim,iemnksajot

tāpat 6.50 kr. un uzdodot attiecīgo adresi.Tada ceļa var iemaksāt abonemen-

ta"naudu ari aboneutiee.Vācija un"Austrija?kur tiem laikraksts tiks piesū-

tīts uz vietējiem izdalos centriem.

Abonementa maksaAbonementa maksņ.citas zemes: Danija-6 d.kr,,Holande-3 hol.guld.,''
belgija-100 b.fr.,?rancija-300 fr,franku, lta.lija.-600liras,Sveice-5 sv.fr.

Aanada.-2 dolāri,Vācija- par aprila,maija un jūnija mēnešiem 15 RH

par jūlija^augusta un septembra.nen,2o RM. Atsevišķu numuru maksu nosaka

izdales punktu vadītāji izejot no abonementu sūnas lieluma.

Fakosais,l2 /3/ numurs izraks s.g.l.jūlija.
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