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Atzinīgie vārdi un atbalsts, kādus "Brīvā Latvija"Atzinīgie vārdi un atbalsts,kādus " Brīvā Latvija ",jau
pec nedaudzu nummuru parādīšanās?ir guvusi visur /kur vien

trimdā mīt latvieši,tālu pārsniedz jebkad domāto un gaidīto
un dod mums no jauna nepieciešamība pec šāda

gara un satura laikraksta ir bijusi patiesi nobriedusi un ka

viņa atjaunošana tāpēc ir nākusi pareizā laikā.

Ši atzinība izsakās daudzos iesūtījumos,kuros lasītāji
gan pauž savu gandarījumu,gan izteic savus ieskatus par laik-

raksta turpmāko- izveidošanu,kā arī strauji augošā abonentu

Pēdējais apstāklis mums lanj raudzīties paļāvīgāki ari

uz materiālas puses izkārtošanu nākotne,nodrošinot tikpat
laikraksta netraucēti kārtēju iznākšanu,kā arī tālāko izvei-

došanos saturā un apjoma.

Izsakot latviešu pateicību daudzajiem veciem un jaunpie-
nakušiem lidzcinitajicm un atbalstītajiem dažādas zemes,re-

dakcija centīsies ar sniegumu kvalitāti attaisnot viņai dā- .
vato uzticību. . , , \

Redakcija.

PRETESTĪBAS KUSTĪBU LOMA PAGĀJUŠĀ UN NĀKAMĀ KARĀ.

lepriekšējā nummurā īsumā aizrādījām uz pretestības kustību orgā-

ni zat Ivo tveramu Rietumu Eiropā - Francijā un Itālijā - Otrā pasaules

kara laika. Šoreiz sniedzam pārskatu par tādām pat kustībām Ziemeru un

Austrumu Eiropā t§a pat laikā. . -.

Polijas pretestības kustība - AK /Armija krajowa/ -var noderēt

par tadu pat parauga un piemēru Austrumu,kā Francijas makiju kustība

bij Rietumu Eiropai. Daži viņas rašanos veicinoši apstākli bij tādi pat

kā Francijā : zemes plašums,iedzīvotāju naids pret vāciem,pedejo -stul-

bā?uz aktīvu pretošanos.taisni aicinošā okupācijas politika. Mazāk lab-

vēlīgs stāvoklis jau bij ar cīņas spējīgo vīriešu skaitu,it sevišķi

ar'virsniekiem,kas, proporcionāli daudz prāvākā skaitā nekā Francijā,

bij krituši kaujās -jeb nokļuvuši vācu vai krievu gūstā. Ari vadība un

apgāde no ārienes,lielāka atstatuma uņ citu apstākļu del,bij daudz

vairāk apgrūtināta.

Neraugoties uz to,sešus gadus ilgā nemitīgā darbā,polu tauta bij

pratusi radīt savā zeme,neverojot vācu okupācijas varas visbrutālākos

nretsoīus, ievērojamus nacionālus bruņotus speķus. Tie butu bijuši vairāk

ka pietiekāmi,lai izšķirošā brīdī nokratītu vācu jūgu un atkal pārņem-'
tu savā valstī suvereno varu.J- tajā laikā Rietumu Sabiedrotie,ar

liktenīgo Jaltas lēmumu, jau nebūtu paspējuši atdot Poliju Kremļa pat-

vaļai - situāciju pilnīgi neizprotot,Ruzvelta veselības stāvokļa vai

citu iemeslu del,tas lai- šoreiz paliek neiztirzats.

Katrā ziņā,šī lēmuma iznākumā
,
viss ar uzupurēšanos un smagiem

zaudējumiem uzbūvētais,kurā liela loma bij piekritusi ari polu sievie-

tei, izrādījās veltīgs un nevajadzīgs,kad laiks beidzot bij pienācis.



Kc līdzēja ar plašu vērienu izbūvēta militāra organizācija,kam
bij. vajadzīga priekšzīmīgais sakaru dienests ar raidītāju tiklu un

kurjeriem starp_AK stabu Polija un Lanonu un Bari /ītālijā/ja gaidītā
parole sacelšanās sākšanai vienmēr no jauna tika atlikta, ja Austrumu

Polija krievu karaspēks AK vīrus atbruņoja un apgājās ar tiem kā ar

ienaidniekiem. Varšavas sacelšanos 1944 gada I.augustā tāpēc jau vairs

isti nevar uzskatīt par polu tautas atbrīvošanas' sākumu,bet gan par

cēlienu ciņa par nacionālo Poliju. Varšavas cīņas,kas
ilga vairāk kā divus krievu karaspēka.acu
ka tas butu pirkstu pakustinājis, lai AK palīdzētu,prasīja no pēdējās
kritušos vien__2o.ooo cinitajus,nerēķinot ievainotos un vel lielākā
skaitā negaiņātos civiliedzīvotājus. Ka varonības augstākais paraugs

,bet ne mazāka merā ari kā apbrīnojama konspiratīva veikuma izcilus

piemērs tā.ieies polu tautas cīņas vēsture uz laiku laikiem,bet polu
tautas likteni tas ietekmēt vairs nespēja.

Protams,ari tagad Polija pastāv pretestības kustība,Bet ta sen

vairs,nav tik/viengabalaina un spēcīga kā vācu okupācijas laikā.Ne

tikdaudz tamdel,ka NKVD un viņas izskolotie poļu policisti ir izrādī-

jušies nesalīdzināmi veiklāki-un atjautīgāki par saviem Gestapo kol-

legam - paša tauta ir zudusi izpratne par cīņas jēgu un nozīmi patrei-

zējos apstākļos.Ūn ne^bez"iemesla:^ja*izpāīiekmorālais
atbalsts no ārienes,ja,taisni otrādi,tie ne kuriem gaida palīdzību
/ piem. šinī gadījumā Anglija/,atklāti un pasvītroti sadarbojas ar re-

žīmu,pret kuru butu jaciņas,ir grūti tautu uz šādu cīņu iekustināt.lk-

viena pretestības kustības akcija izraisa vienīgi nesaudzīgākos pretso-

lus,no ka jācieš nevainīgiem civiliedzīvotājiem,bez kā režīms no tādas

tiktu kaut cik nopietni apdraudēts.

Tapec polu pretestības kustības vadība beidzot ari ir nākusi pie

atziņas,ka mv nozīmes lieki šķiest speķus,ka cinitaju kodoli ir jā-

sašaurina lidz vismazākam apmēram un jāatturas ari no uzbrukumiem. Ar.

šādi "iekapseletam" vienībām jānogaida pārmaiņas starptautiska situā-

cija - atziņa,pie kādas ir nākušas turpat visas Austrumu Eiropas nāci-

ju" pretestības kustību vadības,ari,Latvijas,un,jāatzīst,ka tas ari ir

vienīgais pareizais lēmums tagadējos apstākļos.

Vienīgais zināmais izņēmums ir ar ukraiņu tautas pretestības ar-

miju UPA /ukrainska povstaņceskaja armijā7/kās"joprojām"turpina darboties

nacionalistu/t.s< "banderiešu"/ idejiska

vadībā. Šīs kustības darbības rajons ir galvenā kārtā Polesje un Volī-

nija,lidz Karpatunūkraiņu novadiem. Kaut jau apvidus apstākli par sevi

/ plaši purvāji un meži/ šeit ir izdevīgāki pretestības izveidošanai,

nekā piem. biežāki apdzīvota Polija,patiesais.iemesls ukraiņu aktivi-

tātes turpinājumam tomēr ir cits.Kā viņas vadītāji mums atkārtoti ir

pasvītrojuši,aktivitātes nolūks esot - turēt spraigā dinamismā ukrai-

ņu tautas nacionālo apziņuUkraiņu tautai,kās īidz patiesai valstiskai

vel neesot tikusi,šāda taktika esot nepieciešama,

kaut tā ari prasot smagus upurus. Tas irUlpatnejs viedoklis,par kura pa-

reizību mams,cittautiešiem,ir grūti spriest, tuvāki.

Katra ziņā, neapstrīdams fakts.ir,ka

taju stipruma,joprojām turpina pastāvēt ka"ieverojamš militārs spēks

is^īevu""Ēi'ropa*"stavoš un to nenākto sgrūti pieci-

nostājā g^^.arī^Au^trumu^Eiropas
zemes"taustamu izteiksmi.

un grieķu pretestības kustības Otra pasaules

kara"lāīEa**ir lielāka nlērā ka AK,

tās uzskatamas par Rietumu aktīvām militāram formācijām,kas tika cieši
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no ārienes vadītas un apgādātas un loti ievērojama mērā saistija vācu

divīzijas,kuras tiem Austrumu fronte bij tik.nepieciešamas.

Bez^minetiem, pretestību veicinošiem apstākļiem,kādi bij Polija,ša-
jas trijās zemes vel naca klāt taisni ideāli dabas apstākli - mežiem

klāti,grūti pieietāmi kalnāji. Tikpat Olimpa apkaimes,kā ari Bosnijas

un Augsto Tatru kalnājos paspēja atvilkties un nocietināties visai ie-

'vērojamas grieķu.un dienvidslāvu regulārās armijas vienības,kā arī če-

ku virsnieki un instruktori,kam no Gestapo nagiem bij laimējies izbēgt.

Pretestības kustibas seit,tada zdņa,saka veidoties ,balstoties uz jau

gataviem militāriem kadriem - apstāklis,kas tām kļuva liktenīgs tikpat

labveliga,ka nelabvēlīga izpratne. Viņu vadība šeit rūpējās tikai par

to,lai kadri tiktu uzpildīti ar brīvprātīgiem un pat mobilizētiem un

apgādāti ar apbruņojumu,kas gaisa ceļā ari tika.veikts ar neattaisnojamu

izšķērdību,daudz netaujājot,kādas rokās ieroči nonāk,ŠoAustibu rakstu-

rīga ipatniba,tapec,bij,ka tas pirmā un galvena karta"bij"miīitarās*"'
kaujas vienības,kas ideoloģiskam un politiskam^sakausešahās'

piegrieza pienācīgo vērību
- minetam*'tautam'nācaš"*sinā-,

gi ciest un jācieš vel tagad.

Patiesi - no militārā viedokļa raugoties,šis kustibas pat talu

pārsniedza uz viņam liktas ceribas un atklāja,ka jau minējām sakuma,

jaunu un pilnīgi lietiski pamatotu kara vešanas veidu,kam nākoša kara,

un it sevišķi Austrumu Eiropa,piekritis izšķiroša nozīme.

Pie šo kustību virspaveīniecibām pastāvīgi atradās ari sabiedroto

militāras misijas - tikpat aņglo-amerikaņu,ka ari krievu - un šo parti-

zāņu vienību ciņas jauda bij javerte vismaz lidzigi augsti frontes for-

māciju kaujas spējām.l944/45 gadu maiņā rēķināja ap 120.000 bruņotus

cīnītājus grieķu,bet pari par 350.000 dienvidslāvu pretestības kustī-

bās,bet slovalčuarmija,kad tā kopā ar pretestības vinabām sacēlās, bij

ap 100.000 viru stipra. Bet vel spilgtāki šo speķu,nozīme izpaužas,ja

aplēšam divīziju skaitu,kadu vācu virsvadība bij spiesta atraut fron-

tēm, vienīgi lai šis kustības kautcik ierobežotu,par iznicināšanu nemaz

nerunājot.Ta Griķaja bij 16,bet Slovā-

kijas Sacelšanas likvidcšanl 8 līnijas divīzijas,jeb,kopa 32 divīzijas,

neskaitot prāvos gaisa un policijas speķus. Tikpat Normandijā,kā Austru-

mu fronte šo divīziju iztrūkums liktenīgi paātrināja vācu armiju sabru-

noturēties**īidz 1945 gada oktobrim,kad,

ka"tāgād'"'pīerād^
ši***īāistidārbā?Ēā'r grozi?,bet gan

to*paildzināt.
Pavisam dīvainu un negaidītu virzienu,turpretim,ņema šo kustību

ideoloģiskā un politiskā izveidošanās. Nevar but ne mazāko šaubu,ka

āngīo-amerikaņī"piegadājot grieķu un dienvidslāvu partizāniem

medikamentus un visu nepieciešamo,iedomājas stiprinām šo tautu nacionā-

los un demokrātiskos speķus.Pa dalāt tas ta ari bij,bet ari tikai pa

daļai. Austrumu "sabiedrotais",kas ieročus nepiegādāja tikpat ka nemaz,

žēlojoties par "trūcību" šai ziņā,toties jo vairāk meta_zeme ar izplet-

ņiem, propagandistus,NKVD vīrus un tml. savas zemes vertibas,kas nekavē-

joties ķērās pie tā darba,ko Kremlis tiem bij uzdevis.Un_tas_nebut_ne-
bij<avācu iebruceja,bet gan grieķu un dienvidslāvu

āpkārošānā"un"*iž seviskī spilgti tas iz-

teicāš"ī)i'eīividsīā kustību vadīja gen.Drā-

na Mikailovičs,ko karalis Pēteris bij nozīmējis par virspavēlnieku un

kara ministri un kas tāpēc tika atbalstīts visnotaļ no sabiedrotiem.

Bet pietika,ka Maskava atsūtīja savu aģentu Tito /kam nav neka kopēja

ar agrāko mechāniķi Josipu Broz un kas pat nemaz nav kroats /,iecēla

to par Padomju maršalu,lai pēc zināma laika gon. Mihailovičs no Rietumu
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sabiedrotiem tiktu pmests savam liktenim,bet Tito atzīts par "īsto"
pretestibas vadītāju. Neapšaubāmi anglo-amerikāņi šinī gadījumā žāva
sevi no krieviem apvest ap stūri,ko tie tagad ari atklāti un rūgti no- '
želo.Bet_,no otras puses,gen. Mihailovica karavīra godīgums un antipātija
pret politiku Maskavas nodomus lielā merā spēja veicināt.mācība,kas
ari mums jāņem.nopitni vera,lai nepiedzīvotu pārsteigumus,kad varēsim

stāties pie Latvijas valsts atjaunošanas; tāpat ka nepietiek ar šauri.

radīšanu vien,lai atgūtu vaīstisku^neātkārību,

ļl^s_bcz__je.ģs^ja
varētu baīstities7 - < —-

"

_Tapec tagad Grieķijā un Dienvidslāvijā ir jāvēro maz patīkams,pa-
tikai Tito 600.C0C viru armija,bet arī grieķu^komunistu
ir bruņoti ieročiem,ko anglo-amerikaņi savā laika devīgi

bij piegādājuši katram,kas solījās cīnīties pret vāciešiem,bet kas bij
tikuši rūpīgi uzglabāti - vēlākai cīņai pret pašiem devējiem resp. vi-

ņu nometni.

pretestība kustības Dienvidslāvija un Slovā-

kija joprojām pastāv,bet*"viņu nezīme vairs,nav diezin cik.nozīmīga.Ne
tikai tamdel,ka tagad vairs nav piegādes no gaisa,bet ari drausmīgā
terora del,kas pat balkāniskiem apstākļiem šķiet ārkārtīgs. Labvēlīgāki

apstākli'ir Slovākijas Tatros,kur joprojām vel turas ne tikai slovaku

neatkarības cīnītāji,bet arī tur sabegušie poli,ukrainieši un itkā arī

vlasovieši. Bet - tāpat kā citur,praktiska nozīme šiem atlikušiem cīnītā-

ju kodoliem ir tikai tad, ja mainas starptautiskais -stāvoklis.

Pretestības kustībām Beļģijā,Holande,Dānijā un Norvēģijā'bij pa-

visam cits raksturs neka iepriekšminetās"Āūstrumu Eiropas zemes.Pirmās

trīs zemes turklāt ir loti bieži apdzīvotas un tām arī nav prāvāku me-

žu masīvu,kas darītu iespējamu piegādi no gaisa.Tieša,bruņota cīņa

pret loti ieverajamām vācu okupācijas,armijām šeit bij tikpat kā ne-

iespējama,Pretestības galvenais uzdevums, tāpēc, šeit bij - mazināt

augsti stāvošas rūpniecības ražošanas spējas,it sevišķi tās,kas strā-

dāja vācu bruņošanai.Ar kādu atjautību un pārdrošību belgu,ho'landiešu,

dāņu brivibas cīnītāji bij rīkojušies,lai uzspertu gaisā paši savas

rūpnīcas simtiem miljonu vērtībā,par to var sarakstīt grāmatas,katrai
tautai vairākas,lr nenoliedzāmi,ka šinīs zemes,kurās pirms Otrā pasau-

les kara materiālisms bij iekarojis bīstamu pārsvaru sadzīve,pretestī-
bas kustības ir no jauna atraisījušas patriotiskas izjūtas,kam pie

Eiropas likteņu turpmākas izkārtošanas var būt īsti svarīga nozīme.

Norvegijā,kuras dabas apstākli līdzinās vairāk Bosnijas nekā ie-

priekšmīneto*"zemju apstākļiem,tāpēc blakus rūpniecības sabotāžai iz-

veidojās ari militāra pretestība.pastāvīgi tika postīti svarīgi tilti,

tuneli,kādu tur nav mazums.cīņai pret šiem partizāniem,kā ari lai at-

vairītu varbūtēju sabiedroto desantu,vāci bij spiesti turēt Norvēģijā

pāri par 600.000 vīrus,kas iztrūka tur,kur.tie butn bijuši vairāk ne-

pieciešami.

Saņemot kopā visu par Eiropas pretestības kustību-darbibu teikto?

varam secināt sekojošox

I.Organizētas pretestības kustības pie mūslaiku techniskas at-

,
tīstības stāvokļa ir ne tikai lietiski pamatots jauns kara

vešanas veids,bet ari loti svarīgs politiskas dabas ierocis.

Ja to laikus un ar māku neizbēgami

tiks pielietots pret mums.

ll.Tagadnes pretestības kustības,tāpēc,nav uzskatamas par kādu

dēkainu,avantūristisku jeb pat romantisku pasākumu,bet gan
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par valstiski-politiskas ciņas paņēmienu,kas jāizplāno,jā-

noorganizē un jāvada ar nesvārstīgu realitātes izpratni,
liekot svaru uz to,lai kustību ideoloģiska un militāra pu-

se tiktu izveidotas samērīgi.

lll.lkviena trimdas latvieša pienākums tapec ir,izmantot kat-

ru iespējamību,lai Otra pasaules kara pretestības kustibas

verigi izpētītu,jo reglamenti par tādam vel maz ir sastādīti.

Ar to tiks nolīdzināts cels uz Latviju tiem latviešiem un

latvietēm, un"noklūs kā^pirmie.

Nākošā numurāNākoša numura sniegsim izsmeļošu un lietisku pārskatu par pretes-

tības izpausmēm Latvija 1941 - 1945 gados. Par tam ir samelsts tik"*dāudz

nepatiesības un vecie ir lūkojuši vis-

nekautrīgākā kārtā no tam izsist politisku kapitālu sev,ka objektīva
faktu.noskaidrošana ir vairāk ka veļama. Laimīga kārta mums ir izdevies

savākt par to autentisku materiālu.

NĀKOTNES LATVIJA - KO TĀ PRASĪS UN GAIDĪS NO MUMS, TRIMDI-
NIEKIEM RIETUMOS?

lepriekšejos nummuros iztirzājam dažas varbūtības par to,kadu mes

Latviju atradīsim,kad viņa atkal varēsim atgriezties.

Kaut aplūkojām tikai nedaudzas - iedzīvotāju,saimnieciskas un po-

litiskas problēmas,jau ar tam vien pietika,lai izprastu,ka stāvoklis

bus loti sarežģīts, smags un maz līdzināsies stāvoklim,kāds bij Latvijā

1944/45 gados kad to atstājām,par tadu 1939 gadā nemaz nerunājot.

"Uzsveram arlļkā tapeč butu vismaz nelietderīgi,nākotnes metus

izstrādājot,ņemt par pamatu bijušo,tikpat attiecibā uz valsts iekārtu,

politisko speķu samēriem,saimnieciskam dotibam un tml.

Palika neatbildēts vienīgi jautājums:
Kas jādara jau tagad,kas pec atgriešanās,lai paredzamās
grutibas un pretešķibās netiktu apietas,bet

īāi ""nako š as '*Latvij ās"*p ās i""pāmāt i**t īkt 1**I 1 e%pr'āt īgi,

stipri un paliekoši*?

Uz to atbildam:

šoreiz celsim Latvijas valsti,sakot no pamatiem,apakšas,no

tautas,ne no augšas;

šoreiz celsim to pati latviešu tauta latviešu tautai,ne-

vis agrāko vai jaunradītu kliķu personīgam vajadzībām;

šo-feiz to celsim tie,kas par viņu esam

juši, cietuši un ziedojuši,un nevis tie,kas sāņus,drošība

un bezdarbībā", savus slepenos plānus atkal uzkundzē-

ties un cīnītājiem un darba darītājiem .viņu pūliņu augļus

atņemtu.

Kā* tas panākams ? Kusu neatkarības vēsture vel nesniedzas talu,to-

mēr no viņas varētu smelties dažas mācības,kas musu

rīcību nākotnē" pamato.

Lai atceramies,piemeram,ka bij 1918 gada novcmbri-decembri,kad

Latvijas valsts bij tikko nodibināta un viens no svarīgākiem un steidzī-

gākiem uzdevumiem bij Latvijas armijas radīšana.
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Skatīsimies lietas,kādas tas toreiz-patiesība bij - tās nobij se-

višķi iepriecinošas. Sajūsma un gatavība iet cīņā par savu valsti""gan
dažas aprindas bij īsta un patiesa,bet tās bij mazākumā. Lielu lielais

vairums izturējās uzmanīgi,neticīgi,nogaidoši.Bet pāri šīm abām grupām
izceļas vel trešā

- mnāka,bet aktīvākā
- kas sastāvēja no tādiem,kas

izjuta,ka nupat ir laiks rīkoties,lai gūtu labumu sev - vēlāko konjunk-

tūras politiķu ciltstēvi.

Diemžēl arī pie Latvijas armijas formēšanas trešās grupas pārstāv-

ji prata pielavīties./'.pirmais apsardzības ministrs, goda vīrs Jānis Zā-.

litis no kara lietam maz ko. saprata / un,viņu ietekme formēšana sākas

tieši no turienes,no kurienes to nevajadzēja - no augšas. Formēšanas

"darbs" izpaudās bezgalīgas apspriedes pie za&a gaīdāļun proti: cik

lieliem jabut apsardzības ministrijas,Galvena štāba,korpusu un divīziju

stātiemVTika reģistrēšanās birojsļbet tā

vadību atstāja nepiedzīvojušiem studentiem bez.jebkādām instrukcijām,

kapec arī nebij īstas kontroles par pieteikušos noderību. Nav tapec jā-

brīnās,ka liela dala "brivpratigo" izrādījās komunistu iesūtīti, jeb

parastie dēkaiņi,kas cerēja tādā ceļa drīzāk tikt pie pārtikas un apa-

viem. Apsardzibas ministrija par tādiem mazsvarigiem jautājumiem,tur-

pretim,nelikas zinis,bet nedēlam ilgi dažādi genštabisti,intendanturas

un citi augstāki ne-frontes virsnieki cinijas ka lauvas pār -saviem"

štatiem,"cik*t un brau-

bij jau ieņēmis ,

Valku* un Gulbeni un gar Daugavu virzījās uz Rigu.

' Kad tagad, 29' gadus vēlāk,atkal atrodamies savas valsts celšanas

priekšvakarā,un mums jāvēro ar izbrīnu līdzīga paradiba,šoreiz gan,po-

litiska lauka -
kāda enerģija tiek šķiesta un ar kādu svētu neatlaidī-

bu atsevišķi cilvēki cīnas,lai radītu un paši iekļūtu visādās centrālas

komitejas,padomes,vaidibās,nevilus uzmācas salīdzinājums starp toreizējo

un tagadējo:ka tika izdarīts un ka beidzās mēģinājums radīt ko no

"

augšas "....

Jo visai pamācošas ir Latvijas armijas tapšanas tālākās gaitas.

Kad bij skaidrs,ka Rigu neizdosies noturēt, cītīgie štatu izstrādā-

tāji atzina par veļamāku - iet-uz fronti?.- lai Dievs pasarg',evakuēties

un jaukie sapņi par 30.000 viru Latvijas armiju ar plašiem stabiem pec

bij. krievu cara armijas paragiem izgaisa līdz ar pašiem viņu auklētajiem.

Dažiem no šiem kungiem evakuešanās spars izrādījās tik dinamisks,ka tas

nelāva.tiem apstājies ne Jelgava,ne Liepājā,ari ne Karalaučos,bet ti-

kai - Odesa pie Deņikina ...

Savās vietas līdz beidzamam.palika vienīgi atsevišķas frontes cī-

nītāju grupas - pa desmit,divdesmit vīriem katrā,Valka,Valmiera,Mado-

na,Česis,lai velak atkāptos zem ienaidnieka spiediena uz Rigu un tur

apvienotos ar nelieliem vietējiem virsnieku,studentu un citu brīvprātīgo

kadriem,kas pec komunistu dalu sacelšanas un svārstīgo izklišunas vel

bij atlikuši. Jau rotu formācijās notika tālākā atkāpšanās uz Zemgali un

Kur zemi ..Ta ja paša laikā latviešu cīnītāji Vidzemes ziemeļos atkāpās lī-

dzi igauņiem uz Tallinnu,bet vel citi palika uz vietām Vecpiebalga,Ves-

apriņķi un citur,lai Veckalniņa un citu "zaļo" koman-

dieru vāiba'liktu pamatus latviešu,partizānu kustībai.

Talakā lietu attīstība ir raksturīga: gan arī liepāja un Tallinnā

tiecas atjaunot savu darbību štatu t&sītāju biedrības,bet nopietni do-

mājošie latvieši tik nekādu vērību nepiegrieza:

Latvijas armija tapa un veidojās nevis pec viņu un

rīkojumiem no augšas,bet ta izauga da-

pamatiem.
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Zem ienaidnieka*uguns,fronte saliedējās armijas pirmie kodoli,no
rotām izauga.bataljoni,no bataljoniem brigādes,Ziemeļu Vidzemes un Zem-

gales kaujas laukosuJo latviešu tautas līdz tam atturīga dala drīzi iz-

juta un saprata,ka tur,kur

kur netiek tik daudz spriests"*un gudri"*projektī""cīīat
So"pirmo cīņas

zi spēja izvērsties par latviešu tautas speķa faktoriem par sevi,nerau-

goties uz vācu okupantu visniknāko pretdarbibu,un pārstāvēt loti

digi latvļĢŠu tautu ari tad,kad ta bij palikusi bez "augšas" - 1919 g.

I6.aprila puča un Niedras pirmās "latviešu pašpārvaldes " laikā,- pret
vienotiem frontes cīnitaju speķiem ari vāci un cits naidīgas svešvārās

brīvot tsāel izdevās tik sekmīgi,ka. Latvijas armija jau bij izaugusi par

istu tautn armiju un paspējusi aizraut līdzi nacionālā iejūsmā ari pē-

dējos neticīgos.
Tā tas bij toreiz.Ja teiktais nepārliecina -vel ir pietiekama

skaitā dzīvi toreizējie cīnītāji: kalpakieši,ziemeļnieki,zaļie,Lat-
gales pstizāņi,Studentu b^aljona,Liepājas brīvprSīgo un citu pamata vie-

nību viri,kas apstākļus parzin un minēto apliecinās.

Bet,vai pec būtības arī daudz kas netaisās atkārtoties,vai ne-

tiek ne-

griežoties un to veikumus*"verā neņemot"?"
un tml. vairāk vai ma-

zāk 'slepenās kombinācijas Londonā, Stockholma, Vācijā un vel citur ?Xaut

ir skaidri zināms,ka tādas latviešu emigrāciju nevis spej vienot,bet_vel
vairāk šķelt, jo godkarigu pašlabuma meklētāju vienmēr bus vairak,neka

viņu izgudrotie augstie posteņi,līdz kuriem tie,visdazadakiem lidzekliem,

cenšas uzrāpties.
Jo - kāda jēga un vajadzība patreizej'os-apstākļos var būt pec tā-

diem izkombin§jumīe?f**?""Var^

Latvijas neatkarības atgūšanu tin nākošās Latvijas

lietderīgu izbūvi bīj augstāk mi-

nēto "štatu kungu"*"nopeīni pie Latvijas armijas radīšanas.

ārī"*jadara nekavējo-

ties,ir -

likt nākamās Latvijas pamatus pec tādiem pat principiem,tāda

pāt"veidā^ka^Ī9lo7Ī9l9"gādo
sāīiedejot"parbāudīto "cīnītāju Ēodolusjvi-

lielākās vienības;

pīēvēīkot"*pākape citus l^tyiesus^kas_bez
īerunām""ir"gātavī "turpmāka piedalīties;

veīākā"posmā"īnSāuj^

juiāū"polītīskī""orgā - ne bez^pamataļ
laipu uz

vīņu"krāsfūyīāī"veīāk"tīekotie svešinieki*

Tas viss var likties pārāk maz un pārāk vienkārši: sasauksimies un

lieta bus darīta. Bet tas tikai vel būtu pirmais solis. Nākošais butu -

sagādāt latvisku aprūpi tam lielam vairumam latviešu emigrācija,kas ne-

kad nekādās politiskas organizācijas vai žartijas nav sastayejuši,tagad
klīst bez skaidri sprausta mērķa un,virziena,nezin kur un ka pieslieties,

jo katrā organizatīvā mēģinājuma saskata tikai jaunas partijas vai. sav-

tīgas kliķes, pret kurām tas izjūt dibinātu riebumu.

Tas,savukārt, atkal var likties pārak
- apgrūtinoši un tīri tecniski

neiespējami : kur ņemt līdzekļus,kā sazināties,ka tikt pari cenzūras, poli-

cejisku noteikumu un citiem ierobežo jumiem,kādiem emigranti ir parasti

padati un kas katrā zeme ir citādi un tml.?
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jāatbild,ka tie ir šķērsai,kas nav nepārvarami, ja tikai ir

organizēšanas vispāri ir*"nepiecieša-
ma un nākošai Latvijas

Lai'pārbaudītu nepieciešamību,der vēlreiz atgriezties pie musu ne-

atkaribas_pirma'posma__un paskatīties kas notika,kad Latvijas neatkarība

5iL-iscin-iļa__]ļ^
negaidītais,ka parņema"čiīveki,kas neatkarī-

bas pulējušiesātklut"no"Pa-"l^

baltoJcrievu vel turētiem apgabaliem uz Latviju,kamēr tā

nari pret iebrucējiem

miem,un, pat ari tādi,kas Latvijas proklamēšana atteicās piedalīties .
un pirmajos kritiskajos mēnešos skaitijas pat oppozīcija pret to.

iJet kamdēļ tas bij iespējams ? darba

daritāji parasti ir par daudz atturīgi un godīgi un pieņem,ka arī citi

'ir tādi pat un,ka tie nodarbošanos ar politiku
ka kautko nevajadzīgu un viņus necienīgu.lznākuma manīgie aizmugurnieki
šādu cīnītāju pasivitāti veikli izmanto sava labā,un,kad frontinieki

beidzot atjēdzas un domā "ievest kartību",ir jau parasti par veļu -

jaunie kungi sež jau stingri un neizkustināmi.Un ja tad kāds invalids

jeb citādi karā cietušais luko tikt pie savas taisnības,viņam ar pār-

steigumu jāatzīst,ka vina gadījums ir atbīdīts turpat pedeja vieta,

jo no viņa' nekādu politisku kapitālu nevar cerēt izsist.

Šoreiz tas it nebūt nebūs citādi, ja ne vel .ļaunāki, ja cīnītāji un

darba latvieši Un latvietes jau laikus nebūs pret visādām varbūtībām un

pārsteigumiem nodrošinājušies.Ja tie nebūs jau saslegušies kodolos,vie-

nības,lielākas vaenibas,kas būtu Dc bridi gatavas ari ar speķu izjaukt

jebkuru mēģinājumu,uzspiest nākamai Latvijai nelatvisku saturu un vir-

zienu. Kas jau laikus sagatavotu un spētu dot nepieciešamos jauncelša-

nas kadrus visās sadzives^hozares,arodos,specialitātes,kas rīkotos pec

vienaļnoteikta plāna,saskaņoti un jau tagad,vel emigrācija osot,butu

radījuši saskaņas un sadarbības idejiskos un orgaizativos pamatus.

Tie visi ir jautājumi,kas ir cieši saistīti ar nākošas Latvijas

radīšanu un. celšanu un ikvienam latvietim un latvietei,kur tie tagad

ari neatrastos un kadu darbu nestrādātu,tic pašiem ir jāizdomā lidz ga-

lam un jāapsver.Jo,tāpat ka cīnītājs tikai tad bus ists cinitajs,kad\

tas skaidri ap zinājies, ka tas ies līdz galam,ta ari__Latvijas jauncel-

šanas kaariniekiem jāsaprot,ka viņu iekļaušanas minētas organizativas

vienības nenozīme piesliešanos kādai politiskai partijai agrāka uztvere,

bet ka tie piesakās radoša darba cēlienam,bez kada jaunlaiku valsti nav

iespējams celt un kas to visdrošaki pasarga no liekiem satricinājumiem.

KO RAKSTA LATVIEŠI NO LATVIJAS.

Pedeja sarkanas verdzības jūgs

Latvijā klust vienmēr grūtāki panesams -'ne vests par kādu

Ir ari raksturīgi,ka puķu valoda,kāda vēstules tiek iiebota^klnst^vien-

mēr prutaki atšifrējama,piem.: "Mazie tomatiņi stipri pust" /?/jeb at-

kal -
"Nokausim sarkano govi un izbrūvēsim alu un tad gaidīsim jus mā-

jās ' /?/un tml.

toreiz sniedzam sekojošus izvilkumus:

skaistie vārdi nelīdz,es neticu,ka tos vairs kāds dzird.Tu ne-

vari iedomāties,kā tas ir,ja cilvēkam diendienā staigā

jumi un visnecilvēcīgākais līdzi. Tikai vienu vakaru Tev vajadzēja šeit
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būt baznīca - Ziemassvētku vakarā - tad Tu būtu redzējis katra cilvēka

acis, visu to. rugtumUypazemo.jumu*w postu,kas ir izciests. Tik tikai ka

mes vel varam raudāt un nolādēt yisus,kas mums so' postu uzsūtījis.

Ari. mana daba es kādreiz asaras nepazinu,tagad lie-

kas,ka. asaru upes plūst par vaigiem. Bet ir vel palicis spītība un naids,

tads naids,kādu vispari neesmu lidz šim pazinusi.Es nedomāju daudz par

jums visiem,kas esiet izglābušies un droši vien vadāt bezbēdīgas dienas.

Es neskaužu jūs,jo par daudz jādomā par tiem,kas jau no 1941 gada mokas

Sibīrijā,un par tiem cilvekiem.ykn.ri tagad vel uzņemas pazemojošo šaus-

mu ceļu uz vareno dzimteni.Es varētu likt klāt daudzas vēstules no lat-

viešiem,kuri atrodas Sibīrija,kurās pari visām mokām un ciešanām
- ilgas

pec mājām. Viņi raksta loti atklāti,krievi jau vairs neslēpj to postu,kā-
dā, dzīvo mūsu cilvēki, jo ari šeit Latvijā esošos piemeklēs tas pats lik-

tenis.Es nevaru visu uzrakstīt, jo tam vajadzīgs vairāk laika,bet man ir

izdevība Tev pusstundā vēstuli uzrakstīt.Es jau vairs arī nevaru saka-

rīgi domāt,kur nu vel rakstīt. īb pat pirmās dienas, kopš krievi ienāca,

mūs ir pārņēmis drausmīgs baigums,redzot izdzimušos pa
ielām joņojot,

/īr domāta Ventspils - Red./Aulekšo ja pa ielām uz- zirgiem galīgi pie-

dzērušies un strādāja visneiedomājamākās lietas.Ja jūs domājiet,ka viņi

ir_tādi patika 1940/41 gados,un ka vispari iet jus* do-

mājiet nepareizi. Tas bij tikai mazs sīknmīņš 'priekš visa tā,kas te .no-

tiek, šodien. Jau no pirmās dienas sakās^lāūpisānas^
šana un tā tas turpinās vel tagad. Līdz ko metas tumšs, pa ielām vazājas

tikai krievi. Nedomā neko par manu rupjo valodu un izteiksmes veidu, jo

es tagad protu tikai lādēt un bezgalīgi ienīst visu to salašņu baru,kas

mus iznīcina. Naids - tas varbūt, vel ir par maz. Nav robežas tam ko visi

jut pret krieviemjbet viņi ir kungi"ša'jā ar sevi pārdevušies

pīukatāmāSeit"parasta parādība,ka cilvēku-uz ielas izģērbj kailu, jeb

piebrauc ar smago auto mašīnu pie dzīvokļa un atņem visu,labi ja at-

stāj kailo dzīvību. Vienkārši pieliek revolveri pie pieres un noblauj:

"Atdaji"Matrozi novelk vakaros no darba nākošiem cilvēkiem zābakus un

norauj pulksteņus no rokām un kabatām. Visizsmalcinātākās zagšanas me-

todes parādās šeit.Un avīzes raksta,ka to darot "vlasovieši" un latvie-

šu nācionālie buržuji ..."

Kāda māte savam "dēlam Vācija:

"Lai Dievs Tev palīdz dzīvot un strādāt tur kur Tu esi,šeit Tev

nekāda gaisa nav. Daudzi ir aizgājuši tur,kur Rozenšteini /1941 g. aiz-

vestie/ un daudzus vel ved.Arincietumi ir pilni.Leģionāri ari retais ir

mājās,izklīdināti kur kurais.Maizes maz."

No Madonas apr. raksta no kādas sava laika kreisi noskaņotas ģi-

menes dēlam komjaunietim,ka tam "Rīgā būšot jāliek

eksāmeni,kurus būšot grūti nolikt"
...

PĒDĒJĀS ZIŅAS

Starptautiskā stāvoklīStarptautiskā stāvoklī pedejo divu nedegu laikā nav atzīmējami no-

tikumiskas liecinātu par jauniem pagriezieniem ar izs.ķirejunozīmi.Arī
Parizes ārlietu ministru konference tur neko nevar no

tāpkādi bus viņas arēji saskatāmie rezultāti.Viss,kas patlaban notiek

Eiropā,Āzija un citur,tikai vel vairāk pasvītro to,ko atkārtoti esam tei-

kusipka ne tikai Eiropā/oet visnotaļ notiek divu pretējo nometņu vienmēr

saskatāmāka nošķirošanās,vienmēr atrāki,nepārprotamāki un nesaudzīgāki.

Līdztekus tai īet speķu pārlaude^lai'zinātu ar*l:adiem"vārrēķināties iz-

9



šķiroša brīdi.

_

Tādejādi ir jātulko komunistu ofensīveĶīnā un Mandžurijā, notikumi

Korejā,Holandes Indijā_un Indija - butu nepareizi iedomāties,ka Kremlis

butu de-vis_savam piektām kolonnām sajās zemes jau uzbrukšanas pa-veli:
pagaidām ta vel ir tikai pozīciju ieņemšana, jeb t.s*,Aufmarsch,kā vā-
cieši to teiktu.

Ka_Rietumu nometnei ar šādu dzivā speķa inventūras uzņemšanu drīk-
stētu bnt sevišķi apmierin&a,to nevar apgalvot. Vienmēr no'jauna tai ar '
pārsteigumu un izbrīnu jāk&nstate',ka pretējā nometne ir pratusi iespies-
ties pārak dziļi un plaši sektoros,ko tā uzskatīju par drošiem un pret
komunisma indi.imūniem, piem. savās pašu ārlietu ministrijas.

Ļlus visvairāk var intreset lietu attīstība Francijā un Itālijā,kaut
jāatzīst ,ka neiet tur tik gludi,kā to varēja vel cerēt pirms mēneša.

Francijā Ramadje gan cīnās joprojām,nekautrējas atklāti teikt ko-

munistiem patiesību acis,tomēr,izrādas,ari viņā parlamentārietis ir .
specigaks par "stipro vīru",kādu tas,pec iedrošinošas dunkas no zināmas

puses,labprāt luko tēlot - tai pašā laikā tas andele ar komunistiem kom-

promisus. pēdējie tada gadijumā var daudz ko atļauties tādu,ko
tie citādi neuzdrošinātos un iznākuma,rodas "sporādiskie streiki",ne-
kartibas,kas cēlušas "pašas no sevis",kas savukārt lej ūdeni uz De Gola

dzirnavām. Ari t.s. puča atklāšana javerte vairāk ka nepieciešamība,lai
stutētu Ramadje grimstošo prestižu, butibas.Katra gadījuma Fran-

cija kerenščina nu tikai isti sakas un nav diemšl daudz pieturas punktu,
kas attaisnotu sevišķu optimismu.

Itālija stāvoklis ir lidzigs - ja pats ministru prezidents' nespēj

nodrošināt pats savai sanāksmei kartību un runšanas brivību,bet tam nā-

koša diena no Romas raidītajā studijas ta jānobeidz,tadu stāvokli nevar

uzskatīt par veļamu. Atšķirība no Francijas apstākļiem ir vienīgi tā,ka
šeit komunisti,kaut tie ir i/āiāki,, -

-, . . -i . . .

4--ri T . - n - .

aaudz vairāk jsiros viņu
izmešanu no vaidibas.Jo viņi laoi pazīst savus tautas^bralus,kas,sasEa-,

ņā ar 2000 gadus vecu parašu, medz uzgavilēt,resp. šinī gadijumā balsot

par tiem,kas tiem nodrošinās "maizi un spēles",un to Dc Gaspēri,ar aiz-

jūras labības elevatoru palidzibu tiem puslīdz droši var solit.Tomēr,

līdz turpmākam arī šeit stāvoklis ir stipri nenoteikts, neraugoties uz *
uztivibas nobalsojumu Satversmes sapulce.

No.otras puses,viņpus "dzelzs.aizkaa" pedejo kautrīgās oppozīcijas

palieku izravešaaa jau notiek ar dzelzs grābekli un bez mazākā mēģinājuma

"glābt seju". Drīz tā bus nobeigta galīgi un tad Rietumu kungiem liks

skaidri saprast,ka tiem tur nekā nav ko meklēt, tāpat kā ÜBO izmeklēšanas

komisijai Dienvidslāvijā un Bulgārijā.No musu interešu

lietu.izkārtojumu.var tikai apsveikt,jo,vienalga vai Polija,Ungārija,

Bulgārija un tml. turpmāk oficiāli skaitīsies par Padomju Savienibas

18.,19.,20.,un tml. republikām,jeb "patstāvīgas",to stāvoklis.vairāk_
vai mazāk līdzināsies tam statusam,kads patlaban ir Latvija un pārejas

Baltijas valstis.Un,ta ka Rietumi šajās zemes tomēr ir ieintreseti ne-

salīdzināmi vairāk nekā musu zenm'sun tās tāpēc tik viegli neuzdos,ari

mes varam cerēt turpmāk uz lielāku, ar viņam tādā

pat kategorijā.Ja ari ne tuliņ/oet paredzama nākotne droši..

LatvijāLatvija sevišķas pārmaiņas vai svarīgākas notikumus atzimet nevar.

Tuvaka"lāika ceram saņemt autentisku ziņu sakopojumu par apstākļiem

Latvija laikā no 1945 gada lidz šai dienai,it sevišķi tādas ziņas, kādas

oāreja latviešu emigrācijas prese nav iespējams ievietot.-Apstiprinās,

ka 1945 gada rudeni miris prāvests A.Virbulis.

Latviešu emigrācijasLatviešu emigrācijas smaguma centra pārvietošanās no Vācijas uz

bezApstājas.Jau tagad Anglijas latviešu kon-

tingents ieņem otro vietu Zviedrijas un Dānijas kopa

ņemot. Notikums ar talu ejošām sekām musu emigrācijas gaitas.
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JAUTĀJUMI UN ATBILDES

M.E. Malmē /Zviedrijā/. Vai ir paredzams, ka nākošā Latvijā valsts

pati būs saimniecisku uzņēmumu vadītāja ? Ar cik lielu privātas inici-
ativas ierobežošanu jārēķinās ?

Vai_ir paredzāTns,ka nākošā Latvija valsts

pati_bus
atives ierobežošanu jārēķinās"*?""*

"* " * --------

Privātai īnīciativei"un*privātam īpašumam,tāpat kā ar-rāk, jāpaliek
par Latvijas saimnieciskas dzīves stūrakmeņiem.lr tomēr jareķinas.,kā no

sākuma,lai saimniecisko dzīvi atkal iedzīvinatu,apgādātos ar visnepiecie-
un rastu darbu strādājošiem,valstij daudzas ražošanas nozares

bus jātop pašai par uzņemej'u,nenogadot,kmer tādi rastos privāti. Jo jā-
ņem vera tas,ka privāta kapitāla bus nm,bet tādam kas ieplūstu no arie-

nen,bus stingri jāseko,vai tas būtu nācis kā solīds ieguldījums uz ilgu

investāciju,jeb tas būs t.s.klīstošais "icraušanas kapitāls ",kura saim-

nieciskā vertiba,ka zināms,ir apšaubāma. . , '
I'!*o otras puses nav iemesla raudzīties uz valsts saimniekošanu ar

tādu negrozāmu aizspriedumu,kā to nereti varam verot konservatīvā pil-

sonībā.Lusu pedejo divdesmit gadu piedzīvojumi ir rādijuši,ka musu ap-

stākļos un pie musu rakstura un īpatnībām,valsts,ar autonomo uzņēmumu

un tml. psākumu palīdzību,ir spējīga radīt tikpt'rūpniecības,kā tirdznie-

cības lieluzņemumus,kas ir sacensības spejigi ne tikai ar privātiem uz-

ņēmumiem iekšzeme,bet var ari iekarot ievērojamu eksporta tirgu ārzemes.

Lai atceramies YIF-a,Eara darbnīcu,AEV izcilos panākumus.Tā,
piem. Somijai,kuras pirmskara pirktspējas un prasības bij ievērojami

augstas, V.SF-S piegādāja trešo dalu no viņa radio uztvērējiem,bet minoxa

aparāts kļuva pazīstams visā pasaule.

UusU;Zeme nav apakšzemes bagātību,nedz ogles jeb citas degvielas.

Radīt laāu rūpniecību mākslīgi,tikai lai piepaturetu to tāda apjoma,ka
sarkanie plānotāji bij vismaz paredzējuši jeb citu politisku apsvērumu

tādek nejēdzība. Vienīgi mums turpmāk daudz intcnsivāki ka lidz

šim jāapstrādā savā" zeme musu."zaļais zelts"- koki,ka ari lini un dala

lauksaimniecības ražo jumu,lai tās eksportētu jau ka augstvērtīgas gata-

vas preces jeb vismaz pusfabrikātos,un nevis stutmalka,šķiedras un tml.

Jo musu vienīga dabas bagātība un lielākais kapitāls ir un vel ilgi bus

musu strādnieku,meistaru,iņženieru izcilus augstas darbā spējas,un tās

mums,ar valsts virzienu dodošiem norādījumiem,jāiekļauj sistemātiski

nācijas ražošanas procesa.

Ja,pīemera del,minētā l...inoxa aparāta cena normālos laikos bij 200

latu, izejvielas -metāli,stikli un citi piederumi izmaksāja tikai I latu

80 santīmus,pārējie Ls 198.20 nāca no, augsti kvalificētā darba. Līdzīgi

tas bij ar VEF a rādio aparātiem. Atliek tikai cerēt.ka tūkstoši un atkal

tūkstoši latviešu strādnieku,mechāniķu,techniķu un iņženieru,kam tagad

ir iespēja strādāt attīstītās rūpniecības zemes,kā Zviedrijā,Beļģijā,At-

glijā un citur,nekavēsies piesavināties jaunākās ēmba metodes dažādās

ražošanas nozares,lai nākamā Latvijā spētu paši atvērt savas darbnīcas

un uzņēmumus un apmācīt citus,kas patlaban stachanovisma jūgā pareizu

darbu sāk aizmirst,Ar to nākmai Latvijai būs vairāk pakalpots,nekā sē-

žot -caurām naktīm pie zaudējumu atlīdzības sarakstu sastādīšanas.

Z.Č., Londona. Brīvās Latvijas ārpolitiskie apskati ir ārkārtīgi in-

teresanti sastādīti un tos vienmēr gaidām ar sevišķu labpatiku. Šoreiz gri-

bētu izlūgties paskaidrojumus par kādu atsevišķu jautājumu : kas īsti

notiek Spānijā ? Kāpēc tur grib mainīt iekārtu un kāpēc to nedara ja
visi par to teicas esam izšķirušies ?

Z.Č./Londona.Brīvās Latvijas ārpolitiskie apskati ir ārkārtīgi in-

tersati sastādīti un tos vienmēr gaidām ār sevišķu labpatiku. Šoreiz gri-

paskaidrojumus par"kadn"atsevišķu jautājumu : kas īsti

notiek* ? kāpēc tur grib māīnīt""īekārtu un kāpēc to*nedara jā

*teicas"ošam Izšķīrušies"?"
censties " arī turpmāk.

Situāciju Spānijā pasā un ap Spāniju un viņas režīmu īsos vārdos

var izteikt sckojosiipatreizejais Franko Spānijā valda jau

deviņus gadus,vienltāššiir galīgi "nolxtojies",kā tas medz ar laiku notikt
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ar visam diktatūrām. Pret viņu īstenībā ir 90 % no iedzīvotajiem - ne

tikai agāsie ari pati falanga,ko Pranko ir atšķaidījis
līdz nepazīšanai,monarķisti,un,galvenais - ari visvarenā katoļu baznī-

ca un pat armija vairs nav apmierinātas,kaut pēdējās,divas no Franko

tiek visādi privileģētas. Franko režīmu gāzt būtu diezgan vienkārši,bet
izšķīrējs jautājums ir : kas nāks vietā ? Neviena no oppozīcijas grupām
nav pietiekami stipra, uzņemties valsts vadību,bet
uz viņu. visu saskaņošanos nav ne mazāko izredžu. Tāpēc var teikt,ka Franko

tagad balstās nevis uz savu speku,bet uz oppozīcijas nevienprātību un

no turienes viņš nekādas briesmas negaida. Attiecībā uz oppozīciju no

ārienes,arī tā ir sadalījusies divās nometnes - komunistu un viņu līdz-

skrējēju,sociāldemokrātu-fuzionistu,un - pretkomūnistu,sākot no libe-

rāliem līdz monarķistiem.lr jāpieņem,ka,ja Franko režīms kristu pārāk
pēkšņi,komunistiem būtu vislielākās izredzes pārņemt varu un to otrā

nometne nekādi nevar pielaist.Ja tagad Spānija atkal liekas izvirzāmies

starptautiskas politikas degpunktā, / amerikāņu atbalsts Grieķijai un

Turcijai ar komunistisku Spāniju un ī.laroku aizmugure butu bez nozīmes/

tad nevis tamdel,ka amerikāņiem būtu bail no Franko Spānijas jeb ka.

pastāvētu nodoms pataisīt to sarkanu. Amerikāņiem ir bažas,ka Franko re-

žīms var izrādīties par vāju,lai
Tie labprāt tur gribētu demokra^

kuru tie ar dollāriem varētu turēt- savā pavadā,kā tagad tiek izmēģināts

Francijā un Itālijā.Bet risks pastāvošo atmest par labu kādam nezināmam,
ir pārāk liels,it sevišķi,kur minētas valstis eksperimentu vel nevar uz-

skatīt ne par izdevušos ne par izbeigtu. Tikmēr ari Spānijā diezin vai

kas tiks grozīts.

Neraugoties uz paplašināto izdevuma apjomu,ari* doreiz nepietiek

telpas,lai atbildētu uz visiem iesūtītiem jautājumiem. Ceram to paspēt

nākoša" nummura.

EKSPEDĪCIJA DARA ZINĀMU:
_

_

Zviggrija abonementa'maksa līdz ar piesūtīšanu lidz gada beigām

iztaisa Kr. "§7so,kas iemaksājama uz .'

postgiro 25.96.37

uz U.Celmiņš vārda.Uz" iemaksās pasākņā"*jeb klātpieliktā saraksta skai-

dri salasāmi jāuzdod abonenta vārds,uzvārds un adrese.Latvieši Zviedrija

var Brīvo Latviju abonēt ari uz citām brīvām valstīm, iemaksājot tāpat

Kr.6.50 un uzdodot adresi,āri abonentiem Vācija un Austrija,kur tie to

saņems vienlaicīgi ar Zviedrijā pienākošiem.

Itālijā abonementa maksa līdz gada beigām iztaisa 600 liras,kas

iemaksājamās Banca Commerciale Italiana,Conto di Risparmio Nr 3783.

Vācijā abonementa maksa līdz š.g. I.oktobrim iztaisa KM 20.-

Ābonementa maksa citās zemes: Dānijā - 6 d.kr.;Hoiande - 3 h01.g.;

- 300 fr. - 5 sv. fr.;ZASV un

Kanādā - 2 dolāri;Anglija - 5 sk.

Nākošais, 20 /7/?nummurs iznāks s.g. 15.jūlijā.
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