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LATVIEŠU TAUTAS PRETESTĪBAS IZPAUSMES PRET OKUPĀCIJAS VARĀM

1940 - 1945 GADOS.

Vairāk ka divi gadi ir pagajusi,kops visa Latvija ir nokļuvusi zem

tresas okupācijas pedejo septiņu gadu laika.Sai laika ir bijis iespējams

savakt,parbaudit un izsijāt materiālus par latviešu tautas pretošanos krie-

vu un vācu okupācijas varam un dalu no tiem tagad atrodam par iespējamu

nodot atklātībai.

Darām to divu iemeslu del.Pirmkārt,lai lietiski un objektīvi tiktu

atzimeti fakti un izdaribas,kam ir sakars ar latviešu pretestības izpaus-

mēm sājos gados.lai vēlākiem vēsturiskiem pētījumiem par so cinas posmu

tiktu saglabāti nepieciešamie pieturas punkti;otrkart,lai reiz par visam

reizēm tiktu tas melu un demagogijas savārstījums,kada savti-

gie vecie politikāni ir mēģinājusi latviešu pretestības kustības ietit,lai

pasi gūtu kadu labumu no tam.

Pirms stājamies pie minēto materiālu publicēšanas,ar nodomu lavām mu- ,
su lasītajiem ieskatīties citu Eiropas zemju pretestības kustibu uzbūve un

darbiba,lai butu viela salīdzinājumiem.Ka to redzēsim taiak,latviešu preto-

šanos okupācijas varam pretestibas kustībām minētas zemes pielīdzināt nevar,

vienkārši tamdel,ka apstākli Latvija pavisam citādi.

No trijiem pamata nosacījumiem,kas pret stibas kustību vispari dara

iespējamu un sekmigu - vadība un apgāde no arienes,piemeroti dabas apstākli

un tautas noskaņojums - Latvija isteniba pastāvēja tikai viens - latviešu

tautas naidiga nostāja,jo,atkritot vadibai un piegādei no ārienes,labveli-

giem dabas apstākļiem nevarēja but nekāda nozime.

Ja,neraugoties uz to, tikpat sarkano,ka vācu okupācijas posmos,latvie-

šu tautas pretestibas griba nekādiem līdzekļiem nebij apspiežama,tas izskai-

drojams ar pašas tautas un it sevišķi jaunas paaudzes bezkompromisa naidī-

go nestāju pret abam svešajam varam.Si nostāja atraisija gan atsevišķus spē-

cīgus pretestibas impulsus,sava starpa nesakarīgas,kaut nereti pārdrošas

akcijas,vinu izvedējiem ari bij noteikta velēšanas ar radniecīgam grupām sa-

darboties un apvienoties,bet praktiski lidz tam nekad nenonaca,jo arejie no-

tikumi attistijas negaidīti strauji.
Katra zina,bez jebkāda pamata ir dažkārt dzirdētie apgalvojumi,ka kada

tur LPK jeb cita padome butu jeb_ pat organizējusi pretestibas kus

tibu latvisku tauta.Kas tc saka, apzināti runa nepatiesību.
"Nemaz nerunājot par "18.000 kuroliesiem'',kas itka butu bijusi minētas

padomes riciba.Vispirms kureliesu skaits nekad nepārsniedza 3.000 virus un

tie pasi par kadu LPK jeb citu padomi nekad neko nebij dzirdējusi. Bet par

vinu traģisko likteni velak.

Labākas pārskatāmības del latviešu tautas pretošanos svesvaram aplūko-

sim pec laiku posmiem,un pretim
I.Pretošanās pirmai krievu okupācijai 1940/41 gados,



2. Pretestības strāvas un organizācijas prot vācu okuDaciju 1941-44
gados* <'

5* Organizēta pretestības kustība pret otro krievu okupacifu laika
no 1944. gada jūlija lidz Rigas krišanai.

4. Pretestības izpausmes Kurzeme*un krievu okupētajā Latviņas dala
lidz Kurzemes kapitilavij.ai,

Tecknisku iemeslu ari lai sagaidītu vel dažas papildus zinas,pār-
skatu par pirmiem diviem posmiem sniegsim velak,-Soreiz dodam'vardu vienam no

viskompetentakiem lidzcinitajiem krievu otrreizēja iebrukuma laika un pev taū
" Partizānu kustības rašanas.'- /

"1944. gada jūlija baigas Latvija saka organizēties nacionālie partizāni,
Vajadzība pec sada cihas veida radās sekojošu apstākļu del:

- I+Sarkanarmija tikko, ka bij ielauzusies Latvijas teritorija.Ja lidz sin
latvietis cinijas leģiona jeb policojas vienības.pret savas tēvzemes navigakc
ienaidnieku atrasdamies ārpus tas,tad tagad radās izdevigi apstākli uzsākt

cinn sava neatstājot ne pedu no tas sim pretiniekam.
2.Latviešu karavīri slēgtajās vienibas padejas nedēļas bij cietusi tik

asiņainus zaudējumus,ka vienu bridi pat likassnebus vairs iespējams sis vie-
nības atjaunot. Atraušanas kustība vācieši izmantoja latviešus ka savas bēg-
šanas sedzējus,atstājot tos vienmēr arjergarda. Kļuva skaidrs,ka vāciešu soli
jumi neatstāt Baltijas telpu ir tikai propagandas frāze. Ja lidz sim latvie-
šu karavirs,zobus sakodis cinijas kopa ar vienu savu vescurisko ienaidnieku,
lai pasargātu savu dzimteni no otra aziatisko ordu iebrukuma,tad.tagad,ik pa-
vēle saskatot vācu nodevīgo ricibu,tas saka liela skaita dezertēt,neklausīt '
sim pavēlēm,pat sac loti.es ar ieročiem roka pret nisto vācu vadibu.Radās lie-
lākas latviešu grupas,kas saka patstāvīgu kaujas darbibu,atšķiroties no vācu

-plānveidīgas" atraušanas kustība esošas armijas masas,picm.Latgale.
3. Līdzšinēja cinn norise latvieši,lidzigi igauņiem un somiem,bij izce-,

lusies ka teicami savrupcinitaji.Latviešu ziemeļnieciskais individuālisms
no savas labākas puses.Likās,ka partizānu cinas veida tas va-

rēs izpausties vel pārliecinošāk,neprasot smagos un biezi veltigos asinu upu-
rus.

4.Vel joprojām liela dala cinacspejigo latviešu izvairījās no "brīvprā-
tīgas" mobilizācijas vācu bruņotos speķos.Vicmiem ta bij principa lieta nesas

tavct vācu dienesta,citiem nepietiekams cinas jēgas pamatojums,jo vel vienmēr

bij skaidrs tikai pret ko cinities,nc par ko si cina vedama.Tagad,sarkanar-
mijai iebrūkot Latvija,sada jēga radass nu vajadzēja cinities par katru pedu
savas tēvzemes. Pie tam si cina bij vedama uz divi pusems pret iebrūkošo krie-

vu masām un.pret vācu cenšanos atstāt aiz sevis "degošu zemi",resp.drupas
un pelnus. Lai sadu cinu uzņemtos,tad vairs atrasties vācu vienibas

vai but pakļautiem to vadibai, vajadzēja radīt patstāvīgas vienibas pasu lat-

viešu vadiba.

5. Dzelžaina vācu okupācijas vara saka skobitics.Ja vel nesen katra lat-
viešu cenšanās radit tiri nacionālas pretestības organizācijas atduras uz

nepārprotamu gestapo aktivitati,kurās*mcrkis bij vietēja nacionāla elementa
iznicināšana jeb ieslodzīšana koncentrācijas nometnes,lai senais vācu "Drang
nack C-sten- varētu netraucēti realizēties "Ostlandos",t.i.triju Baltijas val-

stju un Baltkrievijas kolonizācija,tad tagad stāvoklis."krasi mainījās. Latvi-
ešu nacionālismam lava pilnu vaļu,to pat pabalstīja,jo' tagad Baltijas tautas

vāciešus vairs neinteresēja ka lets un labs darba spēks "kungu rasei'-/cet gan
ka fanātiski cinitaji,kas lautu vāciešiem ar iespējami maziem zaudējumiem
atvilkties sava Vācijas cietoksni. Bija gadījumi,kad augstāki vācu SD virs-
nieki uzmeklēja tikko vel vajātos un gestapo pagrabos spīdzinātos
nacionālas pagrīdes darbiniekus,lai tiem piedāvātu "godigas sadarbības" /
iespējas kopēja cina pret bolsevismu.Tads piedāvājums liecināja,ka no si

okupanta vairs daudz nebij ko bitios,

6.Visbeidzot jāizceļ ta ticiba,kas vijas cauri traģiskajam latviešu bri-

vibas cinam Otra pasaules kara beigu posma,kas ir dziva vel šodien un dod
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nepieciešamo morālisko speķu turpināt so šķietami veltīgo upuresanos uz

tēvzemes un brīvības altāra,bez jebkāda pabalsta no ārpasaules,Ta ir tici-

ba,ka agri vai veļu janak Rietumu demokrātiju - pie kuram Baltijas valstis

sevi neapstrīdami varēja pioskaitit% kops to valstiskas piedzimšanas pec

pirmā pasaules kara- izšķirošai sadursmei ar Austrumu totalitārismu. Tādai

ticibai pamata ir loģiska totalitārisms un terora nevar but

izdeldēts no pasaulei?ja bruņo krasu ir nomainījusi sarkana:Diemzel si kon-

sekvence pārak ilgi pec Otra pasaules kara bija sveša demokrātiskas pasau-

les daļas sabiedriskai domai,un tapec triģas Baltijas tautas un pcli-vie-

nigie abu totalitārismu upuri- joprojām dalās sis ticības asiņainajās "mo-

cekļu gaitas.Sis ir sarkanais pavediens,kas iet cairi citādi

latviešu nacionālo partizānu cinam,piešķirdams tam cittautu vērotāju acis

dziļāku jēgu ka vienīgi fanātisku cinu par savu zaudētu neatkarību.

Sada situācija naca krievu nogaidītais iebrukums Jelgava 1944.g.28.

jūlija.Krievu kilis,neatdaroties no uz vismazāko vācu pretestību,sekojošas

dienas isnema Tukumu un aizvirzījās lidz Rīgas"juras licim,ta sašķeļot Lat-

viju divas daļas.Vācu paniskais noskaņojums,jebkādas mērķtiecīgas ricibas

trūkums no vienas puses,bet latviešu tautas aktīvākas daļas nepārprotama
.velēšanas aizstāvot savu tēviju lidz pēdējam no otras puses,radija,ka nu

ir pienācis laiks rīkoties latviešiem pašiem.

Neliela latviešu studentu-iniciatoru grupa Riga sai sakarība griezās

pie tikko atjaunotas aizsargu organizācijas vadibas ar priekšlikumu izvei-

dot pie tas nacionālu partizānu staltākas, vadītu so knstibu visa Latvija,

izmantojot sim nolūkam jau esošas aizsargu nodalas/tadas bij ik pagasta un

pilsēta/.Aizsargu vadība sim projektam principa piekrīt,bet norada,ka sadas

kustības centralizesaua pie aizsargu organizacijas,rciza ar to ictilpinasa-

nu būtu novēlama. Partizānu vienības atsevišķos gadījumos nevarēšot palikt

neitrālas iepretim atejosam vāca karaspēka postīšanas tieksmēm,neizbēgami i

radīsies sadursmes nacionālo partizānu un vācu karaviru starpa,kas tada ga-

dījuma novedis, pie tikko pieļautas aizsargu organizācijas likvidācijas un

tas locekļu vajāšanām no vācu puses. Sarunu iznākuma panāk vienošanos,ka

pie aizsargu organizācijas nodibina Sevišķu uzdevumu grupu,kas neoficiāli

darbojas ka nacionālo partizānu 6&abs,un saņem no aizsargiem visu iespēja-

mo atbalstu.

Lidz ar to ir likts pamats visu Latviju aptverošai partizānu kustībai,
kas sava vadība ir pilnīgi nacionāla un nav vairs pakļauta vācu okupācijas
varai.

Periods lidz Rīgas krišanai 1944. gada 13. oktobri.

Sakas drudžains sagatavošanas darba posms. Svarīgākais te bija iespēja-
mi pilnīga sakaru tikla noorganizēšana piefrontes rajona un sarkanarmijas

jau okupētajās Latvijas daļas/Vācu armija saja laika atkāpās caurmēra 20 km

diennakti,rosp.dienu vāci atgāja,bet nakti krievi pievirzījās klat/ka to

gluži atklāti pateica kads vācu virsnieks Vidzemes jūrmalas fronte/.-Palika .
pat tads iespaids,ka te,izņemot dažus frontes rajonus,kur ciras plosījās ar

neaprakstāmu sīvumu, jo tur krieviem stāvēja pretim latviešu leģionāri vai

policijas pulki - lieta grozās ap kadu slepenu vacu-krievu norunu / baiga
atmina latviešiem vel bija viņiem tik liktenīga Ribbentropa-Molotova vieno-

šanas 1939. gada rudeni /. Steiga vajadzēja apgādāt ar% raidītajiem un radio-

teiogradistiem tas partizānu grupas,kas atradās ziemelu-austrumu Latvija,
tāpat atjaunot sakarus ar nogriezto Kurzemi.

Nacionālo partizānu staba darbinieka,atgriezdamies pie savas vadibas

Rīga,ziņoja,ka si kustība visur atradusi visdzīvāko atbalsi. Parasti stāvok-

lis bija tads,ka bezkompromisa cinai gatavi viri nebij jāmeklē;tie vairāk

vai mazāk organizēti atradās jau priekša,ta ka tos atlika tikai pieslēgt NP
**

stabam. Pienāca ari ziņojumi no atšķeltas Kurzemes,kas liecināja par partiza*.

nu kustības panākumiem ari plasak noorganizēta jeb lokāla veida.Ta tris Kur-1
zemos pagastu anzsargi,krievu kilim ielauzoties lidz Rigas juras licim,pa-
si uz savu iniciatīvu bij izveidojusi un noturējusi vairākus desmit kilomet-

rus garu aizsardzības linija,ta nolauĶot sim kilim izplesties uz rietumiem
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un pārpludināt Kurzemi,kur vācu aizmugur-s vienības valdīja panika.Liepa-
jas-Karalaucu šoseja sajās dienas bi.j ictita milzu putekļu mākoni, tur

Baltijas kolonizatori,galvenokārt t.s. g'jldfazani rc-sp.partijas viri baga-
lai glābtu savu kailo dzivibu. Lidzigi panākumi bija ari Tukuma un Talsu

apriņķu aizsargiem, kas spēja noturot sarkanarmijas kila izplešanos gar Rigas
juras lici. Tas viss velak ievērojami atvieglināja vāciešiem so kili lik-

vidēt un izlauzt koridoru,caur kuru netraucēti atvilkās visa vācu armi-

jas ziemeļu grupa,t.s. Heeresgruppe Nord. Raksturīgs sai vietējo aizsargu
ricibai.ir tas,ka ta bij tautas cinas gribas spontāna izpausme_,jo seit

vairs neb.-.j runas par vācu spaidiem vai rīkojumiem gluži* vienkārši tamdel,
ka vācieši vairs nebijās tie aizbēga,pametot latviešus savam liktanim.Tas

reize ir spilgts piemērs tam,ka spaidu kārta mobilizētie latviesuļ leģionā-
ri nebij nekādi Hitlera kara algotni vai fašistiski noskaņota tautas daļas

kad tēvzeme bij briesmas,tad savu dzimteni - pagastu vai pilsētu gāja aiz*

stavet ikviens latviešu zemnieks,strādnieks vai inteliģents.lai ar ieroci

rokas atturētu sarkanas briesmas,kaut tas ari naktu par aabu nistajai vācu

okupācijas varai.

Abos iepriekš minētos gadījumos latviešu aizsargi uzsaka savas parti-

zānu gaitas apbruņoti vienīgi ar šautenēm,kas visiem nepietika/labāku apbru-

ņojumu vācieši baidijas tiem dot/ Panika bēgošie vācieši atstāja tiem tomēr

pietiekami daudz ieroču un munīcijas,lai ar to varētu izdarit sekmigus uzbru

kūmus krievu prieksgrupam,tādejādi radot pēdējam iespaidu,ka seit atdurusas

uz nopietnu pretestību,iesp.frontes liniju.Pārdrošos nakts uzbrukumos sis

latviešu partizānu vienības ieguva ari smagākus krievu ieročus.Vispār,sada
veida ieroču un munīcijas jautājums atrisinājās viscaur veicinot labi apbru-

ņotu partizānu vienību rašanos:ar vācu pamesto ieroču palidzibu tika pie

krievu apbruņojuma,kam munīcijas nekad netruka,vajadzoja to tikai paņemt.

NP stabam nevajadzēja galvu laazit par so jautajumu,atlika vienigi sadalīt

iegūto apbruņojumu pdc iespējas vienlīdzīgi grupu starpa ka ari noradit vie-

tas ,kuras vācieši pametusi lielus ieroču un munīcijas krājumus.

Sai laika NP staba darbinieki savos komandējumu braucienos/starp citu

parastākais un drošākais satiksmes līdzeklis siam braucieniem bij velosi-

peds,tas nepievērsa nevajadzīgu uzmanību un to neapturēja daudzas vācu pat-

ruļas un posteni/ novēroja zimigu paradibus boz NP staba Latvija garbojas
vel citas grupas ar lidzigu raksturu. Cik velak izdevās noskaidrot,tas bij

galvenokārt vāciešu radītas un izveidotas, nebij tik plašas un stingri no-

robežojas viena no otras. Tādas bij raditas gan pie vācu armijas pretizlū-
košanas nodalām,piem.gen Kurela grupa /par kuras traģisko likteni bus teikts

taiak /,gan pie SD, p iem."Unternehmung Zcppelin',kas boz latviešiem sagata-

voja cinai krievu aizmugure vel igauņus,lietuviešus,baltkrievus,krievus,
ukraiņus u.c,plaša apmēra nometot sadi sagatavotus cinitaņus no lidmašī-

nām ar izpletņiem krievu aizmugure.
Sai virziena darbojas ari atsevišķi vācu augstāki civiiparvaldes dar-

binieki,piem.gcneralkomisariata nodaļas vaditajs Dr.Kapp,ka ari SD virsnie-

ki Krauss un DR.Pechau.,kas katrs meginaja izveidot savu partizānu grupu,
vervējot uz iepriekš minētas "godīgas sadarbības" principa apnemigus aiz-

mugures cīnītājus - latviešus. Ta ka katra sada grupa sava uzdevuma dul

ievēroja lielu slepenību un cenšas savu darbību izplest pec i< spējas pla-

šāku,tad NP stabam racas sakuma sivi cinitios psr savam vaditajas pozīci-

jām.Tomēr vienmēr uzsverot tiri nacionālo domurvaciesi mums vel japircies,

jo to dienas tikpat jau skaititas,bet jāgatavojas,izmantojot vāciešu vāju-

mu un pretimnākšanu,ilgai un sikstai cinai pret bolsevismu - sai virziena

izdevās daudz ko pankkt.

Radīdami vairākus patstāvīgus partizānu kustības centrus,vācieši pie-

kopa savu vecveco politiku Baltijas skaldi un valdi.Sada kārta vini gan

pieļāva un atbalstīja latviešu nacionālo partizānu kustību ka tadu,kas ieplu-

dināja grūstošas vācu frontes aizmugure jaunus fanātiskus cinitajus,bet ne-

lāva izveidoties vienai,visu Latviju aptverošai organizācijai pasu latviešu
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vadība,jo baidijas no "dunča dūriena mugura''-.Batviesu pretvaciskais noska-

ņojums viņiem bij pārak labi zināms,un posts,ko vācu armija nodarīja latvie-

šu zemei un tautai, atkāpjoties uz savu "faterlandi'',so naidu padziļināja no

dienas niena
+ Tapec ari IT stabam vajadzēja rīkoties loti uz.manigi,reize. pār-

liecinot latviešu virus par savu tiri nacionālo merki,un reižu so-merki mas-

kējot iebaidītajiem vāciešiem. Sakara ar to NP stabs necentās visas iep-

riekš minētas grupas apvienot un pakļaut savai vadībai sai sagatavošanas

stadija vācu okupācijas pēdējas dienas,bet gan paredzēja visu so grupu ap-

vienošanos nenovēršamajā krievu okupācijas laika.Sai nolūka tika norunātas

kopējas paroles,pulcēšanas vietas un vietas apvi-

du,kur grupa grupai var atstāt zinu.

Sai laika bij ara grupas,kas principa negribēja izmantot vāciešu pa-

lidzibu,resp.uzskatija tos jau par saviem atklātiem ienaidniekiem.Ta pcm.

1944*g*soptembra beigas Riga ieradās t.s. Lubānas grupas delegāts,lai aps-

priestos ar NP stabu par sadarbības iespējam.Si grupa bij radusies iepriek-

šēja nodala minēto apstākļu dei,proti,tas kodola bij latviešu leģionāri,kas

bij atšķīrusies no bēgošas vācu armijas masas un uzsaka patstāvīgu kaujas
darbību krievu aizmugure.Delegāts ziņoja,ka Lubānas grupa ir tuvu pie 1000

viru,tie uzskatot sevi par jaunas latviešu nacionālas armijas kodolu,kas

pulcinās ap sevi latviešu virus,lai izcinitu brivibu un neatkarīgu Latviju.
Sai cina pret krievu iebrucēju palidiba prasāma un pieņemama tikai no Rie-

tumu lielvalstim,ne no Vācijas,kas tāpat ir musu ienaidnieks.Lubaniesiem

esot ari raiditaji ar tiesu sakaru iespējas ar Zviedriju un Angliju.Pec
vinu informācijas Vācijas sabrukums esot tikai nedēlu, augstakais'dazu mēne-

šu jautājums.Sis laiks latviešiem jāiztur,jo Vācijas kapitulācijai nenovēr-

šami sekos anglosakšu kara gajiems pret bolsovismu,kas dos iespēju ari Bal-

tijas tautām atgūt savu neatkarību. NP staba pārstāvji uzsvora,ka tas vadī-

ba nav padota vāciešiem,bet tiri. materiālu apsvērumu del uzskata par gudrā-
ku paturēt kontaktu ar vācu armiju,ka pēdējas kara potenciāls vel nav izsmel

ka ari to,ka ilgstošu cinu pret abam okupācijas varam latvieši nespēs iztu-

rēt,Uzsakot atklātu cinu pret vāciešiem,latvieši pakalpos krieviem,tapec ve3

joprojām pret vācu okupāciju vedama klusa cina ar viltibu un nevis ar io-

roviem roka. Tas bij dažādas uztveres -pie kam notikumu taiaka attistiba

radija,ka NP staba uztvere bijusi pa:;eiza,tapec vienošanos nepanāca.Luba-

niotim nebij uz to arī pilnvaru.Vins solijas,atgriezies pie savas vadibas

krievu aizmugure,informet to par NP staba nostajUiTika norunāta nakosa aps-

priede Riga,kas izjuka vāciešiem negaidīti atri atstājot Daugavas liniju.

Pirms minētas apspriedes lubaniesu delegāts bija griezies pie NP staba ar

lūgumu nekavējoties parsutit viņiem uz krievu aizmuguri kadu ārstu un medi-

kamentus, jo lubaniesi bijm atradusies sivas cinas ar sarkanarmiju un ievai-

noto stāvoklis,bez jebkādas medicīniskas palidzibas,osot katastrofāls.

Tapec NP stabs jau pirms sis apspriedes bija griezies pie attiecīgiem vācu

virsniekiem ar prasību,lant izmantot sis grupas apgādei vācu kara lidmasi-

nas,kam pēdējie ari tomēr sada veida palīdzību,kas naktu

caur vāciešiem kategoriski noraidīja.
Ar starp NP staba uzstaditam rēsp.pieslēgtam grupām bija tādas,kas

teicas "šaut uz abam pusēm".Ta piem. kādas grupas viri Vidzemes vidiena ie-

ročiem roka nosargāja savas dzimtas mājas no vācu dedzinātāju un spridzi-

nātāju komandām pa dienu,kamēr naktis tie izbūvēja moza bunkurus,kuros va-

rētu paslēpties ar visam ģimenēm,ieskaitot sievas un bērnus. Pat mājlopu no-

vietošanai bij izbūvēti atsevišķi bunkuri,protams talu nost no pārējiem. j
Septembra beigas Riga atklida zina,ka vāciešiem atstājot Tallinu,

varu tur savas rokas,pec isas cinas ar bēgošiem vacicsicm,parnemusi igau-
ņu leģionāri,kas pirms krievu ienākšanas pilsēta vel paguvusi proklamēt Igau-
nijas neatkarību.So zinu ietekme ari Riga notika slepenas apspriedes par

Latvijas neatkarības atjaunošanas aktu. Bija sastadita ari jauna valdība,pat
nolīkta proklamēšanas diena;2B.septembris.Tiešais izvedums bij paredzēts sač
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ar leģiona latviešu virsniekiem,ta.s caurejo-.

rer

Rigas pasta un raidītajā apkartAe,noslegtu
pieeju tai,pec radiofona, notiktu Latvijas neatkarības proklamācija,
kas radio ceļa klutu zināma visa pasaule.Valdija uzskatama vācieši nekapus

nespers,lai varētu netraucēti cauri Pigai atvilkt savu Heeresgiuppe.;ord.. stabs par so projektu bij informēts un ta uzdevumos
mei, savlaicīgi visas sev pakļautas grupas par gaidāmo proklamāciju,2/pec no-
tikuša proklamēšanas akta uzturēt nepārtrauktu kontaktu ar jauno Latvijas vai-
diau radiotelegrafiska ceļa,ari pec krievu ienākšanas, 3/noorganizet jaunas
valdības pārcelšanos uz ārzemēm,tikko vācieši to meginntu likvidēt,bet katra
zina pirms krievu ienaksancs.ro iecerēta tomēr nekas neiznāca. Vāciešiem nodoms
bija. vai nu kļuvis zināms, jeb ari viņi vadijas no Tallinas piemēra:dazus no

projektētas valdibas spaidu kārta Izsūtīja uz Vāciju,bet latviešu leģionārus
izlaida cauri Rigai nakti,neļaujot tiem pat apstāties pilsēta.

Sis nacionālo partizānu kustības sagatavošanas posms noslēdzas ar Rigas
krišanu krievu rokas 13.oktobri.

Nakosa. numura turpinājums par "Kurzemes periodu lidz kapitulācijai."

NĀKMĀS LATVIJAS IEKĀRTAS UN POLITISKĀS UZBŪVES METI

lepriekšējos numuros noradijam uz dažādam varbutibam un paredzamam grū-

tībām,kas bus jāpārvar,pirms varēsim stāties pie Latvijas valsts jauncelsanas.
Protams,tas vel butu tikai dažas,jo neviens nevar paredzēt,kadu postu vel

tagadējie okupanti spes Latvijas zemai un tautai vel nodarit,ka.d tic izpratis,
ka tie Eiropa, noturēties nespēs.

Trocka. kādreiz izteiktie draudi,ka, ja komunisma pie varas palikt vairs

nespētu,tad tas aizejot "ta a.iacistu aiz sevis durvis,ka pasaule šausmas sas

tingsot" nebūt nav jāizprot ka tukši vardi, jo mazāka mēroga tas jau ir piepil-

dījies ne viena vien vieta pasaule. Ari V.rravčenko grāmata "Es izvēlējos bri-

vibu"ir visai vera nemoca nodala par to cik neiedomājami liela apmēra,pec

sika plāna un ar kadu ņesamdzibu,krievu-vacu karam sākoties NKVD bij "likvl

dējusi" nelaimīgus cilvēkus ka "aizdomīgus un saubigus". Hesalidzinami pla*
saka apjoma ar tādam pat represijām jarekina.s ari Latvijai un pārejam zem

krievu jūga smokošam va.lstim,Pad rietumu un austrumu pretstati bus nobriedu

si lidz bruņota, konflikta neizbegamibai.

Let cerēsim,ka ari šoreiz Dievs latviešu tautai palidzes.

Runājot par Latvijas nākamo iekārtu viena no tuvākiem ?r Ir iztirzāsim

satversmes grozijumus,kadi butu nepieciešami,lai nākama iekārta, butu stipra,

lietderīga un stabila.Tadu pārgrozījumu,isteniba,nemaz nebūtu vajadzīgs tik

daudz,bet toties izskirigus.Pamatos ari nākamai

rismu satriekt un tikai tads Latvija vispari iriespejama,tao ir ja

pieņem.ka demokrātija anglo-saksu uztvere klus par obligātu visa pasaule,

bet it'sevišķi tanis valstis,kuras Rietumi butu no totalitārisma tieši at-*

pestijusi.
.

- ...

T.s. autoritāro valsts iekārtu laiks ir prgajis.ram sava laiKa Dij savs

parlamentāras demokrātijas likās par

riētisko un fašistisko rezimu uzplūdiem spētu noturēties.radiem drauciem

nākotne vairs nepastāvot,atgriešanas pie t.s. klasiskas demokrātijas ir
pos

vienigi loģiski konsekventa un gluži velti ir cerēt, jab pat izmēģināt

ieSontrabandet kadu savdabigu iekārtu ar ipatnu piegaršu.^o,cik=ncivi,tas
lSklausitoe,sada veida pla.nini joprojām vel tiek perināti un ne emig-

rantu kafejnīcas vien.
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Latvijas valsts iekārtas grozījumiem jāiziet kārta /uz to,
lai vairs neautu iespej.ama_tada Saeimas, Ratvala_ ka__anrakj.bet lai butu_pa-

- -

ujj 1^ j^#a#a-;-eal^!!^ SY^r4g^^^nĪ!i^.ka. ,-z-lnams^-aaVa.
Aa rrP .3^-t-.i, nie z;:iem t-gs'. i

Veimaras satversmes pasliktināts at darina jums?ieverojami' samazinot VP un

valdības funkcijas par labu parlamentam,.

Latvijas marksistiem tas
, neapšaubām i

,bij loti no"svara,jo,apzino-
Latvija ka lauksaimniecības zeme un pie tam latviešu tautas augsta

izglītības del tiem nebija iespējams cerēt uz absolūtu vairākumu vele-'
sanas?tiem bij jaluko VP varu un autoritāti mazināt,reiz-ais postenis
normāli varētu pienākties vienigi vinu politiskajiem pretiniekiem..

Šoreiz jāpieņem,ka latviešu velētājs bus politiski vairāk nobrie

dis un ar daudz lielāku pieredzi,lai vēlreiz lautu sevi no marksistiem

iebaidīt jeb apvest ap sturi,Tomer pamata domas par nepieciešamajiem pār-

grozījumiem ir jāizskaidro latviešu tautai pirms Satversmes sapūl-
ces velēšanām, apsverot tas isas un skaidras prasības un proti:

Ta,utasavelētu Yalsts_īrez identu.

etlaist Sf;.eimu_un uzdot

Saeime? neatkarigujvaldlbu^

Bez tam vel butu daži nepieciešami pārgrozījumi velēšanu likuma

.un administratīva iekārta, pie kuriem atgriezīsimies citu reizi.

pievēršoties nekosa.s uzbūves jautājumiem
..

ķada no iepriekšējiem rrNr jau minējam nepieciešami^^sakt celtni šoreiz

no pa.matiem/no pašas tautas. Tas izklausās varbūt loti visparigi,bet tg

tas-itnebut nav.Tāpat ka pie valsts,iekārtas noteikšanas šoreiz jāatstāj
pie malas marksistu vai cita kada nogrupējuma privātas velēšanas,ari

nākama politiska struktūra no tr-dam noteikti jāizvairās un proti,
nogrupējumi iaveid.o, izejot_no ideolog

gigkiem un_nevis_no materiaļiem namatiem_.

.. Jo,ka, tas big'agrāk?
-pastāvējušas un kam bij lPlf-.

*-'gada'-ib'ij mazinieku un .lieiMlekuJ partij asiVienigi... vinu <.

lideri zināja, ko tie grib un kada ceļa. veļamo sasniegt un nav ja.brinas
ka tie prata nepiedzīvojušiem pilsoņu pārstāvjiem uzspiest savu koncep

ciju, valsts iekārtu un,galvenais,pedejo grupesanos pec arodiem jeb *'ka,r-

tām",t*i.uz materiāliem pamatieml'Tada, cela\ka loģisks pretpols mārksis

tiskam strādnieku partijam,radas par-

atkal pamudināja ari pārejcš, nemarksistus diferenci

ties talak,radot jaunsaimnieku,irnieku.ierēdņu nogrupējumus,kaut daž-

kārt zem maskotiem apzimejumiem, kas iedomājas tāda. ceļa vislabāk

stavet savas "intereses".
.

- .

Nav grūti izprast,ka sada veida tautas sadrumstalošana uz mate-

riālu aplesumu pamatiem nevarēja vest tautu pie plašāka vēriena poli-
tiskas domasrnas,ne ari ļaut pacelt visparnacionala.s problēmas.Un,ja.

apstākli pārak speedigi taču aplūkošanu un izlemšanu prasīja,tad tas

parasti notika uz sikc materiālo interešu savstarpēja, kompromisa pama.-

ta, jeb,latviski - uz andeles pamata. Ka. to nevar uzakatit par tautai

izdevigako atrisinājumu,ir skaidrs.

Tapec,nevis tik daudz iekārtas trūkumi un nepilnības bij tas,kas

Saeimas laikos nelāva, latviešu tautai" politiski nostabilizēties,bet gan

vlnei #_nodoixu uzspiesta ' odiem^no

kas veinibas_un vienpratib-as_rasanos__.latvies.u nemark

sistu nometne.
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Turpināt lietot to pasu ceļu,no kura vezums jau reiz iebāzies grāvi,
tūtu tadel pilnigs neprāts,no ka iegūtu vienigi marksisms.

Kādus politiskus nogrupējumus nākotnes Latvija var uzskatit par bū-

tiski.pamatotiem? Ja apsveram vispusigi,istcniba tikai divuss 1/ kada

atklāta vai maskota marksistu partija,kura. pulcēsies kārta tadi,
kam nebūs isti skaidra sirdsapziņa par savu izturēšanos zem sarkanas oku-

pācijas. Tadu nogrupējumu lūkot aizliegt ar likumu jeb ar varu nebūtu ne

iespējami augstāk minēto iemeslu del,ne ari sapra..tigi,jo ar to tiktu vie-

nīgi kavēta marksisma galiga. izcakstesana dabiga ceļa,un 2/ kada katoļu

partij,, .Citus būtiski pamatotus nogrupējumus nevar sa.ska.tit.Kads'tur "de-

mokrātiskais centrs"? Ka tāds varētu pastāvēt bez "Jaunākam Zinām"? Dažā-

di "progresisti","darba partijas" - ari tas var but tikai šikas "notēs

nagliņas" bet ne atrisinājums valsts un tautas mēroga. Vieniga pareiza
iespēja var but - iet to pasu ceļu,kādu tagad lielajā politika ir izrau-

dzījusies Rietumu nometne un tas ir:

mērķtiecīgi
i i sko s spekus^b^ez_skiru^ar nt st i__

ideologisKu pretoolu_pret ta.ut^i^svesjim?

Ka tas nav vienas dienas un viegli veicams uzdevums., ir skaidrs.Ka

pret tadu nodomu vien sacelsies un milzu brēku taisis un laidis vaļa no-

melnošanas pludus,a.ri ir saprotams - to da..ris visādu pasugu "bijušie" un

kombinetaji.Bet ne jau vinu vara ir apturēt lietu neizbēgamo attis-

ka to lielajā politika tagad vel pūlas joprojām vel pārsteig-
tais -un apjukušais Kremlis.

-.<- Tomēr 9ka to veikt,gatavas receptes nav un tada ari, nav vajadzīga.
To veiks speķs

pārbaudījumos stāja un__i^turiba.
Sie speķi jau ir pāa lietas - tāpat ka lielajā, nometne - un savu

uzdevumu veic teicami. ' :.

PĀRSKATS PAR STĀVOKLI LATVIJĀ, EMIGRĀCIJĀ UN ĀRPOLITIKĀ

Latvija
katvija.Bez vēra ņemamam pargrozibam.Apstiprinās vienigi,ka ir izbei-

dzies zināmais "t.iupisanas laiks", kādu sarkana okupācija kops zināma, laika

bij atradusi par vajadzigu ievest un kas vienu otru emigrācijas latvieti To

bij paspējis samulsināt. Tas izpaudās "liberālajā" ārzemju pasta cenzūra-?

lika atgriezties no izsūtīšanas cilvēkiem ar pazistamiem vārdiem,ari leģi-

onāriem no gustau+t.t. Ari pasa Latvija tādus briesmu darbus ka sakuma tik

biezi vairs nevarēja a.tzimet.Tagad,turpretim ir atkal speķa deportācijas,H
šoreiz zem "brivpratigas braukšanas darbos",ka. ari individuelas,kad cilvēks

tiek neuzkrītoši aizvests un ta ari bez vests pazūd.

Var puslīdz droši pieņemt,ka sada KKVD "nepa" viens no nolūkiem bij,

ietekmēt emigrācijas latviešus un mudināt tos labpratigi parmainit DP no-

metnes pret polarapgabalu "darba" nometnēm.Bet reiz Uestward,Ho akcija

ir pilnas buras,nekāda mainīšanas vairs nav vajadziga un var atkal atgriez-

ties pie agrākas "normālas" dzives čekas izpratne,kuru tuvāk attēlot nav

vajadzīgs. Otrs iemesls ir,ka ari lielajā politika izlikšanas un "kucie-

resanas" laiks ir izbeidzies un abas puses vienmēr vairāk savus istos no

domus sak atklāt.Ka viena,ta otra puse liek saprast,ka to,ko ta turēta

doma ari paturēt visiem lidzekliem.Jebkādu piekāpšanos vai humānismu ot-

ra puse varētu iztulkot vienigi ka vājumu.lepriecinoša sada isteniba nav,
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.bet nedod ari vel iemeslu sevišķam izsamisumam.Lidz galigam beigām ne vienu

reizi vien bus vel stāvokli,kad niknuma ārprāta bus jāsakož zobi un sirds

nejutibas -brun.">s,ka to it labi jau prot musu karaviri,pec ta ko tae

atkārtoti ir piedzīvojusi sini kara. Bet pienāks musu diena, un labākais 3i-

dzeklis nezaudēt savaldīšanos.ir - mērķtiecīgi uz to dienu jau tagad gata-
voties.:/.. /*;.*; . .

Emigracijas latvietībalatvietība joprojām pārcelšanas uz Angliju ir vissvari- -.

gakaīs notikums,pret kuru viss pārējais,cik arkartigi svarigs tas dažiem

atsevišķi'ari liktos,atiet treša,septita,desmita plāna. Amerikas un franču

zcnualatviesu izredzes-:sailielajā latviešu vēsturiskajā '-eksodusa."pieda-
līties pieaug un ir jau principa drosas.r'opašas Anglijas pienāk patiesas

pateicibas un.gandarījuma pilnas vēstules,kas tikai apstiprina no mums

agrāk iat\^ie^ sakas,,launs.,uinpilnīgiatšķirīgseniig-
raciias enm,gra.cijalpavisamcitu_sa-

Jo tur nebūs no Vācijas nometņu garu un miesu irdinoša niksana,ne
ari citu zemju materiāla pārpilnība,kas,ka var verot,garam nav mazāk kal- *

tiga.Anglija galda-stingrs,ciets darbs ar pietiekamu iztiku un taisnīgu
datba un darba novērtējumu,kas ir pats svarīgākais un ko latvietis

visvairāk prasa. -
- tur ari 'visizčevigakas atĶĻatibas darba un biedrošanas iespējas '

lai veidotu

kas darbg:ntgust_dz.ivcs lidzsya.ruun_pie_kuriem j.eb-

iģa^l^ar^ienas_mekletaji kombināciju gudrelrlembus ļoti_maz
Diekrišanas..< < - ' -

Par-to liecina jau tagad reģakcij

un uzturu visi ir apmierināti?sūdzas,vienīgi par -to.

ka pārak leni noti kot novietosanr ir īstie nākotnes latvieši '
un latvietes un nespējot nekādi visiem viņiem atbildēt atsevišķi,sutām -
viņiem caur sim slejam musu latviešu sveicienus un Dievpalīgu atdzimša-

nas prieksceliena* -.,
- ;

Ārpolitiskais stāvoklisĀrpolitiskais stāvoklis uzrada vienīgi dažus solus uz priekšu lis

laja nošķirošanas procesa*. Parizes ķonference,uz kuru,gluži nevajadzīgi

tika liktas lielas cerības,ir izba.igusies ta,ka tai bij jāizbeidzas -

"pec plāna un graf tagad tas nav vairs nekāds noslēpums? kal/

konferences režija visnotaļ atradās amerikāņu rokas, tie ari nebija

klat / uz skatuves jau ir lidzigi/,2/Rietumi patiesiba nemaz nevelējas

lai Krievija 'areāla piedalītos?!/ llolotovs ar savu braucienu uz

Parīzi ar nodomu tika" iedzīts spiles-un sis brauciens viņam un vina mai-

zes tēviem smagi maksāja.

Ko Parize atstatas komisijas tagad spriež talak ir bezgala mazsva

rigi?jo konference savu uzdevumu jau ir veikusi un tas irs izmanevret

krievus no tas -lauka. Lai runātu skaidrāk- Parīzes konf...uzdevums nebūt

nebija tasļ'kas rakstīts viņas dienas kartiba.Viņas uzdevums bijsiedzit

pirmo kili starp Kremli un vina vasalvalstim Austrumu Eiropa un tas arim

it apmierinoši ir izdevies.Jo nejau tamdel rolotovam bij jābrauc uz Pa- .
rizi,ka vīns butu cerējis tur izmargot kautko prieks Krievijas pašas -

jaukie laiki ir pagajusi.Vinam tas šoreiz bij jadara,lai izdabātu

s-viem izb-dejusiem satelītiem- Polijai,Cekijai,Rumānijai un c. Jo cik

nesatricināmi karsta so valatju mīlestība pret tetinu ari butu,amerikas

dolāru ca.;kstus tas ari vel gluži nav aizmirsušas, kad tetins tam

tas mal tikai vinu?tads kads vins.ir -bez prot

nemt'un neka to iedomīgo onkuli,kas ir aizjura un bagāts
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kas?gribedams izpatikt? skiezes ar lieliem uauaas gaoaiiem un par atmaksu
.

neruna,tad bij negaidīti izradijies,ka tai ideāla plika mile stiba, - nemaz\n€ ',
bija tik 99%. stipra.,ka to bij radījušas t+ s. "velēšanas" pec. Latvijas'pa- ;

rauga. 194C. uz vietējo NZVD "draudzīgiem" aicinājumiem.
Par ±33 augstāk minētam zemēm par to ir. pārbaudīti,loti kutelīgi dati. ' i

Bet tas I letumiem āri tikai bij vajadzīgs? jo dolārus sis valstis
šoreiz tikpat nebūtu dabujusa.S3ka.ut butu ari uz Parīzi braukušas* Vienīgi

tad,ja. tas radikāli mainītu savu ārpolitisko.orienta.,ciju',prieks ka vel" ir

par agru. Tapec tomēr Parīzes konferencei netrūka dramatiska spraiguma., ne

ari .saistošu pecsolu.Pircis izpaužas ta.ca zina?ka Rietumu delegāti ar ķ&

klusu bet dziļu un istu baudu varēja verot ka īiolotovs cauru nakti,l4" '"'

stundas nomocījās ar tiešo vadu,sazinoties ar Kremli,kur ari sedeja vitl; .
bez miega,niri ka sacha talsacikstes. - ' -..Ka. '=

Protams,var lidzi just polu tauta i, kura's nopostītas zemes

sanai butu vajadzīgs pabalsts un ne mitinu rezolūcijas? jeb somiem,

priekškara labklājība visvairāk uz dzivo precu apmainu ar Ameriku.

ja,s bet tagad ir spiesta, labprātīgi "atteikties". Bet var mums ari but viens

mazs gandarījums - - ar Cekiju,zinamo opportunistu un konjunktūras izmanto-.

tajutautu+Ka. zināms,pirms diviem gadiem tie bez mazākas kautrēšanās musu

beglus Sudetijc, izdeva krieviem,ka Krievijas pavalstniekus,lai pēdējai

pielabinātos,ko mes tik drizi pedeja. laika,redzot,ka. no

Krievijas solījumiem loti maz atlec kas taustāms,tie bij sākusi lavieret

uz pretējo pusi,gribēdami apelēt lomu Latvijas Saeimas lai- '

kos,kam ari vienmēr bij labs deguns par gaidāmo speķu pārvietošanos. Š-

oreiz tie bij jau devusi-piekrišanu Parize ierasties,kad, pašas konferen-

ces priekšvakara,Jos.VisaricnoviCs tos izsauca pie sevis,deva labas va-

kariņas un pateica,lai nealejas.T'a, *ceki dolāru vieta tika pie jauna noli-

juma ar Krieviju,par ko tie drasi vien loti. priecaļa.s.Siem priekiem pie-r

vienojamies ari mas un noveļam labākas sekmes turpmāka laipošana,..

Lielajā pasaule* raksturīgi ir daži sikumi,Ta. piem. uz no mums

cita vieta" minētas līnijas I ančzurija -Trieste,divas vietas? Cangkalseka

Kina un Grieķija, tiek veikti priekšdarbi vispārējai mobilizācijai. Gad-

ījumu ar Grieķiju nevajaga nemt par pilnu,jo grieķis jau nebūtu graekis,ja

vīns nemēģinātu izlikties.Jo tagad luk ir izdevīgi spelet pavisam vajo un

nevarīgo,ko komunisma, utis galīgi ed kopa. Bet baņķieris jau ari nav vakar

dienejais - .

Kera darb ibal10l and es.', Indija šoreiz nav tieši komunistu uzkūdīta

ka tas "pārdalei "ir vainīga japanu okupantu iesēta sekla,

bet ari Indijas musulmaņu spēle,pKEk par kuru augošo speķu ari esam mi-

nējusi cita vieta.,. ' j
Visuma ārpolitiskajā situācija sai bridi nevar saskatīt neka se-

višķi graujoša.lr zināmi apgalvojumi un noradijumi,ka, kars varētu but tu-

vāka tuvuma,citi a..mstakli tam tomēr runa pretim un musu ieskats sedaas ar

-.<=dej-?em. Dažiem Zviedrijas latviešiem,kas laivas taisās mukt pari Zie-

Lelu jura.iavar tikai ieteikt,lai tie steiga neparmaksa.,bet mierīga, gara.

ietirgo tādas uantas?kas velak varēta noderēt ari Latvija...

JAUTĀJUMU UN ATBILŽU vieta šoreiz parasta telpu trūkuma dēļ, ie-

vietojam kādu atzinumupar aneksijas butibu, kas nāk no tautu tēva un sko-
lotajaaprindām

u 4T"-ILZI vieta šoreiz parasta telpu trūkuma del,ie-

uutibu,kas nak no tautu teva un sko-

- zemā-

kas klases ka'galvas gabalu,Vecākas lietiskam iztirzājumam..

Atzinums skan*
. .

. -n

"...zem jēdziena aneksija jeb
Pa-

domju valdība saprot -

lieto

ja vispari,bet darba, masas it sevišķi -,jebkuia^^
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pievieno jeb stiprāks i pirmējas nepar-

*.,ja kada atuta tiek turēta keda to ar varas pārspēku
pr<?t viņas skidri izteiktu gribu / vienai?vai si griba izpaužas caur ies-

piedu čarbien.,tautas sapulces vai sanāksmes,piekritēju rezolūcija jeb pro-
testu veida?vai ari saceloties pret apspiedēju kādai tautai ir ņemta,
tiesība pašai izlemt par savas valstiskas patstāvības veidu,bez mazāka, ie-

tekmējuma,briva. nobalsojuma,pie kam apspiedējas resp. stiprākas valsts ķa-
y iabut. pilnißi izvāktam - tada gadījuma sada pievienošana ir anek-

No 2*Viskrievijas padomju kongresa.
IP.rovembri 1917.gada pieņemtas re-

zolūcijas.

EKSPEDĪCIJA DARA ZINĀMU:

Anglija laikrakstu pārstāv JAJPIZAP-Sg BEDHAHFTOr, Aew Rcad

' Nr/Ravant,Ha.nts. Bankas konts :NATIO?ĪAL LBIITHD.,
Deposit a/c ī*'r 517*uz augstāk minēto vardu.Abonementa maksa ar

piesūtīšanu tieši pa p-stu 7 sh,caur plašākiem izdales punktiem
/vismaz 1-') aton,/ 5 sh lidz l^?Aga,:jeiga,m,iemaksājama augstāk
minēta konta,liczpievienojot skaidri salasamn_abon.adresi.Ban-
kas filiāles atrodas visas Anglijas pilsētas.

neiriet izdales Ar piesū-
tīs vienīgi abonentiem,kas abonentu nrksu lidz gada. beigām bus

nokārtojusi.G6teborgassAalstahammaras?Kepingas?Falumas u+c.

izdales abonementu butu iemaksājusi kolektīvi,jā-

piesūta Stockholmas izdales centram abonentu saraksts ar adre-

sēm,Turpmāk visa piegāde notiks vienīgi caur Stockholmas

li.Abonementa mrksa ar piesutisanu pa pastu Ar 6.50 iemaksājama

posairo 25t96.37. uz Celmiņš vārds un adrese

skaldni salasāmi jaatzime uz iemaksas pa.sa.kna.
Dānija laikrakstu'narstav 'AALASAITISyAarAus,P.P.Orumsgade 14/5 un

R.SAJA L.R.A* Ajaersinglejren b/Bsbjerg.Abonementa maksa, lidz

gada beigām ar piesutisanu pa pastu P kr.,caur izdales punktiem

/vismaz 10 abon./ 6 kr, lidz pastāvīga konta atvēršanai,iemaksa

jama vienam no minētiem pārstāvjiem^

No augstāk minētam zemam abonementus var pa,sutit% ari uz visam brīvam

zemēm pasaule,iemaksājot to pasu maksu un darot zināmu abenenta adresi.

Laikraksta ātrākas izplatīšanas labad sadi abonenti butu veļami Kanāda,

Savienotas Valstis,Argentīna.

Vācija abonements lidz s+g .
l*oktobrim Rj

Pārejas zemes: Holande 3 guld? Beļģija 100 b,fr*s Francija 300 fr.,

Šveice 5 sv,fr.,ZASV un Kanāda 2 dolāri.
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