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LATVIEŠU TAUTAS PRETOŠANĀS OKUPĀCIJAS VARĀM

Turpinot iepriekšēja nurura sākto pārskatu par latviešu pretestības
dodam vardu jau minētai aktivistar.:-lidzcinitajams

Kurzemes periods līdz kapitulacijai 1945.gada 8.maijā.

Pec Ligas krišanas Vacion?lo partizānu stabs pārvietojas uz kadu no.

Kurzemes pilsētai?lai turpinātu savu darbību sarkanarmijasvel neieņem-

dala *Sai laika,lidz kapitulācijai,partuzanu kustības attīstība var

izšķirt 2 fāzes,kas stipri norobežojas viena no otras un stāv ciesa sa- -
karr ar vācu militāro stāvokli Kurzemes fronte.

Pirmā fāze raksturojam: ar to,ka'v cieši joprojām neizrādīja.
du pretestību srrkanarmijas spiedienam uz rietumiem .viena pec otras

tika pamesta Daugavas un Lielupes līnijas,kas bij vieniajie dabas šķērs-

li sai Latvijas dala jaunas frontes linijas radīšanai. Latviešu karavin,
aiziešana no leģiona uz citam vienībām tapec pieņēma masveidīgu rakstu-

ru,Jo visvairāk vir.ua uz to pamudināja tas,ka vācieši lielu dalu latvie-

šu bij nodomājusi pārvest kuģos uz Vāciju,kur viņus-ka tas velak izradi-

jas-nočarbintje ierakumu rakšanas darbos.?ads liktenis bij piem. tikko

saformetam policijas pulkam kura latviešu viri aizgāja ve-

selam vienībām,līdzko uzzināja,ka viņus pārvedis uz Vāciju.Viņus neat-

baidīja no'si sola pat tas,ka viņiem par to draudēja nāves sods jeb?
la-aka gadījuma,koncentrācijas nometne.Ka sie viri nedezerteja aiz gle-

vulibas?to. pierada vinu tālākas gaitas.
Seit jāatgriežas pie iepriekšēja nod la minētas ģenerāla Kurela par-

tizānu grupas,kuras liktenis vlslrbak raksturo so latviešu cinas posmu.

Kamēr Vidzemes perioda t.-r bij nenozīmīgi vieniba ar šauru uzdevumu,
tikmēr Kurzeme ta izvērtas pai spontānu,visu tur esošo nacionālistu kus-

tību un tas rindas sk:iri;as 10.000 viriem.Faktiski vienu laiku

stāvoklis bij par tads,ka visi r'uraemes latvieši lidz ar neskaitāmajiem

bēgļiem no citiem Latvijas apg bāliem,lielāka vai mazāka mcra bij ie-

saistīti sai kustība;izņemot tikai tos latviešu karavirus,kas atradās

fronte un kam nebij nedz laika nedz ir spējas kauju sīvuma verot to,kas
notiek frontes aizmugure.

Lielajam,cinitaju,pieplūdumam t.s.kureliesos un visu latviešu netie-

sai līdzdalībai sāja kustība bij v ire.ki iemesli.Ka pirmais minams jau
augstāk apradīta vācu nespēj- radit jaunu frontes liniju.Lidz ar to kat-

ram.latvietim likās skaidrs,i.a talaka cina pret boļševikiem ir kļuvusi

tikai pasu latviešu sai cma latvietis lidz sim jutas zināma me-

ra saistīts ar vācu karavīru īr savas cinas biedri,tad vcu armijai bē-

got Un pametot Laiviņas teritoriju krievam,latvietis sis saistības vairs

nejuta.Gen.Kurela grup?sai laika bij atstājusi tai noradīto operāciju ra*

jonu Vidzeme un tas vācu priekšniecība uz laiku bij zaudējusi atraušanas

kustība ar to ciešākus s-r*krrus,t. ka si grupa saka riaoti. s visai

patstāvīgi,uzsverot,ia vini clras un cinisns tikai par latviešu naciona-



lu lietu,ka viņas vadiba resp.staba ir tikai L'tviesu virsnieki un ka

vīna. nedoma pamest dzimteni kopa ar vāciešiem,bet uzņemsies partizānu

cinupret krievu iebrucēju. Blakus vācu militāram vājumam latviešu nacio-

nālisms bij otrs iemesls sis kustības plašumam Kureliesu stabs,lidzigi
Lubānas grupai,uzskatija sevi par jaunas latviešu nacionālas armijas
veidotāju.lzskanēja domas,ka visiem latviešu cīnītajiem jāpulcējas ap

gen.Kureli,jāatvelkas uz Tur zemes ziemeļu stūri,biezajos Dundagas mežos.

Lida ar to latviešu viriem,pirmkārt,ne^raučetu briesmas tikt aizrauties

lidzi uz Va.ciju,tie butu talu nost no abai.-. maģistra lem pa kuram vācie-

ši virzija savu atkapsanos/sa.tiksmef linijas uz Liepāju un Ventspili/
Otrkārt,seit - Kurzemes ziemeļu stūri- varētu radit priekstilta pozīci-

jas Rietumu lielvalstu desantam,un no šejienes tad sāktos Latvijas at-

brivisanas ciknaiva un nepamatota sa.oa doma velak ari izrā-

dījās,dotajā bezcerību situācija latvieši tai pieķeras ka slicejs sal-

miņam. Cirkulēja baumas,ka. kureliesu stabam ir radio sakari ar Rietumu

lielva.lstim.Runaja ari,ka zviedri bus tie,kas nāks par i jūrai ar savam

divīzijām.Ped.ejo runu ietekme Vācu propagandas viri pat izlaida speci-
ālu afišu,kura izzoboja so latviešu ticibu brinumam.Pet tas nelija ti-

kai baumas vien,kas gāja no mutes mute .visai spilgti kureliesu vadības

domas un ricibu apgaismo kāda saruna'starp gen+Turela staba sakaru virs

nieku un I*P staba d. rbinieku oktobra menesa beigas*Sai saruna sakaru

virsnieks minēja,ka vina stabam ir pilnīgi neapšaubāma informācija par

gaidāmu latviešiem draudzīgas valsts karaspēka desantu nākama,t.i.l94s.
gada sakuma,bet vēlākais lidz martam,ja vācu armija lidz tam vel nebūs

atstājusi Kurzemi.

Si kureliesu ticība brīnumam no vienas puses un kureliesu kustibas

plašums no otras puses bij iemesli,kas s&tureja KP stabu no tuvākas

sadarbības vai apvienošanas ar so organizāciju,paturot tikai nepiecieša-
mo kontaktu, jo cinas merkis un veids bij abiem viens.KP stabs tomēr at-

zina,ka sagatavošanas darbs,kads tas jcprojamvel bija sai laika Kurzeme

ir veicams pec iespējas klusi,ka pareizāk ir rupigi sagatavot nelielu

skaitu izlases cinitaju katra pagasta,nevis censties pec grūti izsijā-

jama daudzuma. Tāpat KP staba pamatdoma jārēķinās vienmēr ar

ļaunāko,proti,ka nacionāliem partizāniem nāksies ilgi cinities vieniem

ar austrumu iebrucēju,lidz varēs sagaidīt kad.u palidzibu no rietumiem.
Ka ari K? staba vadība tadu gaidīja,izriet no tas deklarācijas:"Latvie-
šu KP stabs nodos sevi jebkuras varas riciba,kas garantēs Latvijas ne-

atkarības atjaunošanu."
Si pati ticība un kustibas plašums bija per iemeslu'ari tam,ka ku-

reliesu vadiba laika neparedzēja neizbēgamas konsekvences kādas bij ra-

dušas, pārejot Kurzemes perioda otra posma.Sis isredzibas sekas bij tas,
ka latviešu brīvības cinu vēsture bus jāieraksta dziļa traģisma pilnas

lapas.
Ctra fāze radās tādejādi,ka nostabilizējas Kurzemes frontes linija,

kas ar nenozīmīgiem pārgrozījumiem tāda ari palika lidz Otra pasaules

kara pēdējam dienam.Sis fakts ii tikpat grūti izskaidrojams,ka vācu ne-

apturama,reize ari netraucēta bēgšana pirmajā faze.Jauna frontes linija
stiepās plašajā Zemgales-Kurzemes līdzenuma,neatbalstoties ne uz kādam

apvidus priekšrocībām.Ta peksni sastinga un salūza tikai kapitulācijas

dienas,veselu pusgadu spītēdama boļševiku armiju daudzkārtigam pārsva-

ram un saniknota Staļina pavēlēm,Kurzemi par katru cenu ieņemt. Tas pa-
tiesi bij viens no aizvadīta kara brīnumiem.ko var izskaidrot vienipri

ar latviešu leģionāru - so.gg^rp_nt e s^.uguns/dzeseju" leģendāro varonību.,.
..

ke par velti latviešu leģiona IP.divīzija vācu bruņoto spelu virspa-
vēlniecības ziņojumos bija,pašiem vāciešiem par ignumu,jāpiemin daudz

vairāk neka tas bija ar vācu armijas slavenākajam divīzijām.
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Lidz ar frontes vāciešiem vairs nebija vienaldzīgs
ari tas,kas notika frontes aizmugure K"o priekstilta pozīcijas Kurzeme

tika pārdēvēta par cietoksni un taja stājas speķa attiecīgs rezims.Pa-

cēla savu galv,. 3eatapo,no malu m.r lar. saradās partijas biedriskas
dzigi sasēdas vis.- dos posteņos ar vienu domu - labi pieēsties un izbau-

dīt citus aizmugures dzives jaukumus,raugoties,lai latvieši nepasleptu
ne kumosa vinu badāmajam acim un nepiepildāmam riklem.

Sada situācija vinu acis tudal duras kureliesi+Tie bija visur?kur
vien pagriezās,nedeva vāciešiem ceļu,bet rikojas ka savas zemes saimnie*

ki, atraudami lata ko kumosu laupit ieradušam vācu SD un partijas vīriem.

Tauta kureliesus atbalstīja kur un ka vien varedamaģUn tas tagad bija
bistami vācu Kurzemes frontei,vel vairāk vācu aizmugures zurkam,jo trau-

cēja laupīt un postit latviešu zemnieku sētas,l:as seit bija palikušas
vel kara neskartas.

Jaunradusos stāvokli loti veikli izrantoja krievu partizani?kas sai

laika jau operēja Kurzemes mežos,nomesti ar izpletņiem aiz vācu frontes

linijas.Tie bija teicami organizēti,labi apgādāti ar raidītajiem,sabota-
Zas līdzekļiem un saucas "Sarkana l^ulta".Vinu tiešais uzdevums bija vā-

jināt vācu frontes aizmugur i.izdarot sabotazas zinas par

vaCu armijas kustībām un tml.2et vini loti pareizi ari uztvera,ka kure-

liesu kustiba ir ka radita,lai to izmantotu saviem mērķiem,un prata ta-*

dejadi nosist divas mušas ar veinu cirtienu'sacelt nemierus vācu frontes

aizmugure un izjaukt latviešu nacionālistu organizēšanos partizānu cinai

pret bolsevikiem+vini iepludināja s-vus aģentus kureliesu masa,izmantoja
latviešu kāpināto nacionālo izjutu,musinot tos uz atklātu sacelšanos

pret vāciešiem,un ar savu ricibu panāca tc,ka drīz ari pasi kureliesu

staba virsnieki vairs nezina ja, cik talu si komunistiska infiltracija gā-

jusi,un skaitīja par uzticamam vairs tikai staba vienības.Kapiezime,ka.
kureliesu masa sava vairuma bij. ar loti vaju disciplinē,jo nebija ne ka-

zarmju,ne ierakumu,ne ciņos darbības,kas viņus saturētu kopa. Tie dzivoja
izklaidus pa lauku mājam,kur dažkārt "gāja ka pa - kazām", jo ritu jau varē-

ja rakties briesmu pilna meza dzive.

īsi sakot - si kustība bij *para.ua*usi tas.radibai tāļu pāri galvai,

/pasvitrojums no red./ Vel tomēr bija vairākas izejas no si klumiga sta-

tikai tad, ja ieskatija sis otras fāzes realitātes.Kureliesi va-

rēja sai laika gan pievienoties latviešu leģionāriem fronte,gan ari ka

atsevišķa vieniba iztirit Kurzemes frontes aizmuguri no sarkanajiem par-

tizāniem,kas dedzināja un izlaupīja latviešu zemnieku meza

un noslepkavoja mierigus civiliedzivotajus,tos mezonigi sakropļodami. P-

ēdēja izeja ari būtu reize tiesa apmaciba partizānu cinas metodes,jau sa-

gatavošanas stadija iepazistoties ar savu nākamo pretinieku.Ka viena,ta
otra izeja prasija pakļauties Kurzemes cietokšņa likumiem,resp.atzit atkal

vācu faktisko varu.Kureliesu vadiba to nedarija,nelokāmi gribēdama paturēt

savas pirmās fāzes neatkarību.Ts nereta ari vera KP staba labi domātos

brīdinājumus par drizuma grĪdamu gen.Kurela grupas likvidāciju no vācu pu

ses,jusdamas pietiekemi stipra un dresa sava liela skaita del,un tapec
neuzskatīdama par nopietni ņemamiem vācu atklātos draudus.

Tālākie notikumi risinājās loti strauji.Kovembra sakuma vācieši negai
diti aplenca gen.Kurela stabu,kas bij novietojies kada ciema Dundagas me-

žos. Stata eku pārlidoja vācu lidmasinas,vācieši laida darba pat minmete-

jns un pec isa bziza vācu speķi bij ieņēmusi bez jebkādas pretestības no

latviešu puses stata eku, pie kam gen.Kurelis ar saviem staba virsniekiem

Un savam seit stacionetam vieribam krita vācu gūsta .<len.Kureli,l as iste-

bij sis grupas jo bija par vecu,lai vaditu militāras ope-

rācijas,vācieši izsutij; trimda uz Vāciju,bet vina stata virsniekus
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aizveda uz Liepāju un tur nosava+Tureliesus pašus,ko vācieši sai akcija
sanemr gūsta,skaita, ap Īd-"- virus caur Ventspils ostu aizsūtīja uz P.ita.

ārusījn,Lur tos ievietoja .-:igaj: Stutboias koncentrācijas nometne.Ts

-ao ur canttajU
iomer minēta j", akcija vaaiesiem neizdevās likvidēt visas kurell'esu

vienibrs,kas bij izkaisīt: a g-lrca apkārtne.Pa la izklida,pievienojas
viesu leģionam fronte vai vacu-nzaugures vieribar';,bet d?la turpināja
cmities pret vāciešiem.Ta bijr Itr.r.ubena. bataljons,kas bij priekszi-

.migi disciplinēts un skaidrai* par savu stabu, apzinājās tuvojošās bries-

rrs.kaut ari Itn.l'.ub-enim nebijr tiasu sakaru ar savu stabu,un par-vācu

ncdevigo uztrukunu viņam ilgi nelija z.'iau,vma viri bija- pietiekami mo4

aļi aui laikus pamanīja vācu minušu la&ka viss bataljons
.$1 lij novietojies 3 lauku mājas,kopskaita viru,bija ieņems '

pozicijus,kas izbūvētas so maju
sus uzaicināja apstāties,let* kad vini ncvlausija un-tomēr

uz viri ugarr."ritot; pirmajam vācu karavīram

vācieši ieskatīja,ka.., te lecta r*-p nopie+nu pretestību un tud^l-

pamiera. p-rpratumu",ko Itnjubenis
*ari pieņems.Vācieši Tutenim pas. vina saabs ir likvidēts un'

vinanf iio'z'ar saviem viriem jānoliek ieroci.Ltn .Rubenis uz to atbildē-

vins klausis tikai gen.aurela mutiskai vai rakstiskai pavēlei.
Sarunu izrakuma vienojas,la Itn.Pubenis ar saviem viriem nakosa diena,

ieradīsies vāciešu noradīta vieta,kur vīns sadu pavēli saņems.Pec tam

vecu kedes atvilkās.lzmantojot nakts tumsu,ltn.P.ubenis,kas vācu viltum

neticēja,pārceļas ar savu bataljonu uz citu ra.jdnu un turpināja virzi-

ties uz kadu-purvainu vietu Usmas ezera dienvidus gala,kas bij iepriekš
norunāta vieta kureliesu pulcēšanai briesmu gadijuma.Virzīšanas smaga

apvidu,vedot pajūgos lidz smagos ierocus,municiju un nepieeiesamo apgā-

di.natika tik yeikli,ka pat vācu izlūku lidmašīnas,kas sekojošas dienas

pārlidoja apkārtējos mežus, nevarēja atklāt bataljona pārvietošanos.

Pikai nec vairākām dienam,kad bataljons bij sasniedzis Abaves krastus,
vāciešu bij viņus atklājusi un loks ap bataljonu atkal noslēdzas.Seko-

jagnevaiksi-igas sarunas starp Itn.Pubeni'un vāciešiem,kas pieprasīja.'
bez-ierunām nolikt ieročus, pie am bataljona esošie dezertieri tikšot,,

nodoti kara, tiesai.Ltn.Pubenie apspriedās ar saviem; viriem,kuru vairums

iepriekš minēto apstākļu del-bij sadi dezertieri,kas vācu prasibu no-

raidīja.Latvijas neatkarības.proklamēšanas,svētku

bija ta,kura si latviasu patriotu vienība uzņemas bezizredzu cīnu pret
āaUdzkart paraku pretinieku.Ta ir tikpat slavena cik asiņaina.lapaspuse,
latviēsū cina pret'Vācu kakla, kungiem. cieta loti,smagus zaudēju-

mus, jo latviešu mīnmetēji strādāja ar apbrīnojamu precizitāti,bet, par- ,

spēks.bij milzīgs.Pievakare smagi ievainoja Itn.Rubenijkas no ievaino-

. jumiem dT'iz' mira*Be,taļjona rotas cīnu,sadaloties latra per .
--sevi, un mēģinot izlauzties no vācu aplenkuma. Gadiem paris IPQ viriem, .::

tas ari izdevas,bet ap kureliasi p-devas gūsta,kurus visus

3ioaava. .lidz ar to no "vācu aplenkuma izkluvusajiem kļuva skaidrs,ka vi**

niem-vairs nava ceļa atpakaļ un 'tie pievienojas .Bultai",tade-

jadi pārejot to ienaidnieka puse,pret. kuru bij gribējusi..cinities.De-
-Ce;mbra'' sekuma vācieši vel reizi mēģināja ielenkt sos kureļiesus meza

..

trijstūri starp Ventu, Abavu lielceļu,bet cieta vel

smagākus zaudējumus.Saja akcija krita ari pazīstamais Salaspils koncen-

trācijas nometnes komenaants-bende majors Kreuze.Saniknoti par saviem .'

zaudējumiem,vācieši nodedzināja 5 saimniecības Zlēku pagasta,iepriekš"' *

apšaujot vai sadzerot degošajās ēkas to iedzīvotājus,starp tiem daudzus 3

leglus.Sc akciju vadīja S6 un S' ģenerālis Jeckelns,kuru sai laika par-

komandeja uz Vāciju un kas sai sak&ribe ciniski izteicas,ka ta ir vina.
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"ptvades izrāde" latviešiem./Pec krievu apgalvojumiem vins velak no tiem

Rīga ticis pakarts^ed./
Gen+Purela grupas nezeliga likvidācija arkartigi saasināja va.cu-lat-

viešu attiecības s par to gāja no mutes mute,un

smags lietuvēns atkal uzguļas latviešu nacionālistu krutim.Pija'skaidrs,
ka līdz ar frontes nostiprinās--nos nostiprināsies ari okupācijas varas

kam loģiski sekos atiri jaunas latviešu nacionālistu vajāšanas?jo "go-

dīgas sadarbības" iespējas vaciem nu bij liekas.Lida ar to nacionālo pea?

tizanu sagatavošanas kļuva loti sarezgits,pa.r cik tas pamatojas
latviešu nacionālisma,Pc vienas puses vāciešu aizdomas un neuzticība pret

visu,kas nesa apzīmējumu"nacionāls",no otras puses latviešu tautas reak-

cija iepretim kureliesu liktenim?čruma,bezceriga* naida radīta apātija.
Ikviens mēģinājums tapec radit stipru partizānu organizāciju ar pārlie-
cinātiem cīnītajiem atduras uz lielam grutibam.Parastais un pamatotais
iebildums no sad.u viru puses bijastikko latviešu nacionālisti bus noor-

ganizejusies, sekos jauna likvidācija no vācu puses.
Lai vies liĢz sim veiktais darbs nebūtu bijis veltīgs,lai nerastos

jauni,nevajadzīgi upuri pirms pārejas uz tiesa ciņu ar boļševiku

iebrucējiem, stabs izšķiras par savas arējas formas mainu..."
Ta.lak. seko lietu un apstākļu a tēlojumi,ko redakcija neuzskata par

veļamiem publicēšanai patreizējos apstākļos. Sniedzam tapec tikai dažus

izvilkumus.

Sai laika,t,i. pirms kureliesu likvidācijas,Purzeme ieradās no Ber-

līnes S5-Jagdverba.nd Ost latviešu operatīva staba virsnieki,kas Vācija,
veselu mēnesi bij skoloti sai cinas veida.P.eize ar to vini bij apstrādā*
ti ari ideoloģiski, pie kar. paņēmieni bijusi visai

latvieši pasi bija gari un Rlasi attēlojusi nebeidzamo pārestību virkni,
kādas vācieši nodarījusi latviešu tautai un kādas joprojām turpinās.Vācu

SB vadība to ari pacietīgi uzklausījusi,jo latvieši apgalvojusi ka viena,
ka pie sadiem apstākļiem ne vini ne vispār kāds latvietis cinisies pret
boļševikiem kopa ar vāciešiem? ja runa iet par partizānu kustibu,kas -

atšķirība no karaspēka vienībām-ir pilnīgas brīvprātības resp.iekšējas
pārliecības lieta.Tad kopīgi tapa &eklets,kre v inigs pie sadas latviešu-

vācu attiecību "sagandesanas".Grēka ezi,abas puses atrada baltvaciesos.
/Bet minētas organizācijas austrumu nodaļas vadītājs -- baltietis'von
roelkersems - red./ Tu vācu viri svinīgi salijas latviešus no sis sēr-

gas atbrīvot,un saka savukārt ga.uzties par nodevību pasu mājas,kas nove-
dusi līdz lf44.g.Po.jūlijs atent. tap un puča megin.-jumam.Ari viņiem esot

jāiztīra savas mājas no nevēlamiem elementiem un tapec vini loti labi sa-

protot latviešus.Perskolosenes veicināšanai pats Himmlers bij apsolījis,
ka latviešu SS-J.fgdverbanda viri ka atalgojumu par savam, nākamajam parti-
zānu gaitām saņems brivu neatkarīgu Latviju./To sava laika solīja ari

min.gen.Jeckelns.Red./Lielāku vāciešu divkosību grūti atrast:Berline pats
Himmlers vieglu pratu apsola latviešiem to,par ko vine uzticamais kalps
ueckeins dažas nedēļas velak vaja un asiņaini iznicina kureliesus.

Lai butu ka būdams,bet minēta latviešu grupa,kurus pasi vācieši bija
izraudzījusies ka sev pieņemamus un aizsūtījusi uz Berlīni skoloties un"
parskoloties,sai viltīgai vācu aģitācijai notic./So ceļo aizviru saraksts
ir pilnība zinams-visi tie pieder pie kvislingu organizācijas "Līdumnieki"

patiabrn nav vajadzīgs aplūkot vinu gaitas tuvāki. Sniedzam vienīgi faktu

ka tadu.P.ed./ Starp^viņiem retais ir virsniekssnevieņs no tiem nav Latvi-

yirsn,A.eķe,bet Berlīne vini visi saņem virsnieku pakāpes,spide-
aas uniformas,plašas pilnvaras,kas dod viņiem gandrīz neierobežotas ie-

spējas Kurzemes cietoksni...lav daudz,kas vinu propagandai tic,jo kurelie

su kustība vel nav likvidēta,un "ķeza Pakiem'7'latviesu Jagdverbanda seg-
vards/ir tomēr klat stipra vācu smaka*.Tie nesija savus virus,pieņem katru
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kas piesakās un ta vienības rindas iekļūst daudz salašņu un nodē-

vejuķ kas viņiem bij liktenigi dienas pec kapitulācijas. 4.Sis jaunas orga-
nizācijas rašanas Kurzemes "raganu katla" stāvokli vel vairāk sarezgi,jp
tagad tur darbojas veselas 3 latviešu.partitanu
I'P stabs un "Ķeza kaķi*-...

Seit. vel jāpiemin kada pilnigi nelegāla nacionālo partizānu organiza-
cija?kas radās pec kureliesu likvidēšanas:"Viestura Strelnieki".Pa sastā-

vēja galvena kārta no bijušiem kureli^siem,nebija, skaita zina plaša,bet
toties apvienoja sevi tiesām uzticamus un jau parbauditus virus.Tikai dala

no viņiem bij atradusi iespēju-ka tikt pie daudzajām apliecībām,kādas bij

vajadzīgas,lai varētu uzturēties ka civilists vācu frontes aizm.tgure.rala
bij iesaistījusies dažādos dienestos*,joprojām skaitidamas par "Viestura

Strēlniekiem",bet vairums mita mežos, kur tos tvarstīja daudzas

dažkārt ari latviešu vienibasykas apkaroja krievu partizānus un izpletņu

lēcējus."Viestura Strēlniekiem" vajadzēja uzmanities.no abiem. Pagrīdes
stāvoklis un meža. dzive bij tiesām teicama skola nākamajam partuzanu gaitām
kuras "V+S." paradīja lielu par velti vinu rindas bij latviešu

virsnieki,krs bij cinijusies ltr.P.ubena bataljona un un divas kaujas no-

darijusi veciem smagus zaudējumus. NP stabam ar "i'+S." bija labs kontakts,

jo nebija nekādu ideoloģisku atšķirību,tikai vieni domāja,ka sagatavošanas

darbam nelegālais stāvoklis ir pārak apgrūtinošs,bet otri,ka legālais stā-

voklis neatbilst latviešu cieņai un bez tam ta.da gadijiena grūti izvairi-*

ties no nodevējiem un boļševiku aģentiem. Diemžēl ari "Viestura StrelnieH!-

kapitulacijai sekojošas dienas izjuka ka vesels organisms,jo zaudēja savu

galvu -enerģisko un spejigo vaditaju.Ta pec kapitulācijas ari no sls gru-

pas bij palikusi tikai fragmenti,lidzigi iepriekšējam grupēm,kas grūtajās
partizānu gaitas pamazam atkal sakusa par vienu veselu,organiski izaugušu

un cinai ruditu organizāciju.

Nakosa numura turpinājums par "laiku pec kapitulacijas"-par cik par

tc ir izpaužams.

PĀRSKATS PAR STĀVOKLI LATVIJĀ, EMIGRĀCIJĀ UN ĀRPOLITIKĀ.

Latvija.Latvija.Solitie materiāli pai apstākļiem Latvija tecbnisku iemeslu del

ir aizkavējusies ceļa un tos varēsim ievietot kada no turpmākiem Wr.

Cita ceļa ienākušas zinas neko aaunu nesniedz .Apstiprinās,ka nosūtot? vēs-

tules no Latvijas uz ārzemēm, sutitajs tfgad pasta tiek reģistrēts,kapec
vēstuļu skaits no turienes manāmi sarūk J.ujien, nošauti skolotājs Josts un

šoseju un zemesceļu darbinieks Sarma ar brāli.

Emigrācijaslatviešiemlatviešiem Vācija, un Austrija lielāka nopietnība janem vē-

ra sekojošais:
Aakosa I^/4--.gada ziema tikpat partik.s,kurināma,ieģērba,ka ari per-

sonīgas un pa daļai politiskas drošības zina Vācija un Austrija,paredzams,
bus nesalīdzināmi grutak. un kritiskāka neka pra^jusr.Vāciešiem rietumu zo

nas pakāpeniski atgūstot ricibas un pašvaldības tiesības,privāti dzivojoso
/un netieši ari DP/ latviešu stāvoklis atbilstoši pasliktināsies un vien-

mēr klus mazākas iespējas gut aizsardzība no okupācijas iestāžu puses.

Latviešu iestādēm un jā-

dara viss iospe.lrmais,jlai rmi rriz
-

tu un pārvietotos ua

lūJ^^slßmj4nß*ī^i'^
stāvokli labi ap,syert ~ļa,i, velrk nebūtu aanozelo..lzņēmumi pļelpiz?-
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mi /bet ne ieteicami/ atrodas okupācijas iestāžu tiesa dienesta.

Si norādījuma pamats ir lietiski un parbauditi fakti.To nevajaga iz-

tulkot ka iemeslu panikai,bet vienigi ka loti nopietnu bridinajumu.
Ārpolitiskais stāvoklis.Ārpolitiskais stāvoklis. Divu pasauļu norobežošanas turpinās ar pie-

augošu skaļumu,tomēr svarīgākus jaunus momentus šoreiz atziniet nevar.Vie

nigi?ka I'askavapar savu turpmāko taktiku beidzot butu izlēmusi,un proti,
turpinot Austrumu Eiropas iztirisanu no viņai "nevēlamiem e-

lementiem",ta pāreja fronte no Kanozurijas lidz Stetinei doma piekopt

nogurdinošu sabotazas un partizānu cinas taktiku.Lietu attistiba Francija

un Itālija,turpretim,t.i. valstis kas noteicoši ietekme visas īliropas

liktenus,Rietumu un Austrumu cina del varas pirmais gājiens ir drusku

pārsteidzoši nobeidzaas ar 3:0 par la.bußietumiem+Bet no ta tomēr neVa-

jaga taisīt parmerigl optimistiskus secinājumus.Ja Ramadje un De Gasperi
šoreiz ir izdevies komunisma traucējošos sabotazas paņēmienus pārspēt,
tad ar to vel talu nav teikts,ka komunisms tur jaurbutu teicis savu pē-

dējo vardu.Tas vienīgi ir iedzits aizstāvēšana,bet vina vara. vel talu

nav lauzta.No vienas puses I.laskava neatzist bridi par taktiski izdevīgu

"pēdējai cinai" - jānogaida kamēr nogatavojas Balkanu trums,

Kina,lrana-Turcija*No otras puses - sajās zemes jau ieplūstošie dolāru

miljoni ir paspējusi padarit rāmākus pat karstākos komunistu uzsitējus
franču un italu kompartijas un tas vinu vadibai un Kremlim ir loti labi

zināms.

Izmantojot patreizējo samēra kluso pārejas posmu lielajā politika?
sniedzam tapec šoreiz isu parakātu p-r vispārējo stāvokli.

Ka varbūtējam karam nepārtraukti un metodiski gatavojas abas

to neviens vairs nedoma liegt vai slēpt.Pilnigi aukstasinigi tiek iztir-

zātas visādas varbūtības par to vri piem. krieviem kars butu izdevīgāks
tulin jeb velak,kur un ka tas sāktos,kur sagaidāmi smaguma, centri,kadi
butu abu nometņu kara potenciāli u.t.t.u.t.t.

Viena no pirmajiem Br,L. numuriem jau sniedzam attiecīgu kopsavil-
kumu par nākama kara varbūtībām un iespējam.Tani minētas pamata tezas

nav grozījušas ari šodien.J- ja starplaika ir nācis zināms,ka tikpat
ka. neapdzīvota Aļaska pedeja. laika ir radusies 320 lidlauki,ka krievu

armijai derigu tanku skaitu uz s*g.jūlija sakumu aptuveni aplēsa uz

100*0C",ka amerikāņu armijas piemērošana visplašākā apjoma gaisa trans-*

portam ir tikpat ka nebeigta,ka krieviem atrodas būve 4 Bismarka tipa-

bruņukuģi un divi superdrednauti ar SO.OOO to tilpuma katrs,ka krieviem

kara rupnieciba šaipus Uraliem netiek atjaunota,bet pat ari nenoposti-
ta no turienes pārvietota uz Centrālo Sibīriju,kur ta,pec vācu parauga,
jau ir liela mera novietota dziļi-zem zemes,ka amerikani,blakus atom-

bumbu talakizveidosanai,lielu veribn piegriez mēģinājumiem ar 25 to sma-

gu,augsti eksplozīvu "caursiteja" bumbu - tas viss jau nesaka neko jaunu
bet veinigi apstiprina agrāk teikto par lieliem plāniem un nodomiem.

Bet var ari atzimet dažus jaunus faktus ar loti talu ejošam sekām

lielajā speķu saspēle.
Viens no tiem ir jauna Japāna.Vienmēr skaidrāki klust zināms,ka taSļ

ko divu gadu laika gen.Mak Arturs ir spējis panākt ar japanu tautu,ķei-

zaru un valsti,pārsniedz visu jebkad paredzēto un domāto.Tas izklausās

tiri fantastiski un neviens Japānas pazinējs to nekad nebūtu atzinis

par iespējamu,bet patiesība ir,ka gen.īlak Arturam ir izdevies dabūt ja-

pāņu tautu pilnigi sava vara un ietekme bez spaidiem un viltus un pār-

vērst to par pozitīvu faktoru Talo Austrumu telpa.
Pielaiž pat,ka jau nākama izšķiroša kara Japānu tauta bus amerikāņu

aktivs sabiedrotais.Kada mera tas prrgroza turienes stratēģisko stāvokli

ir grūti isos vārdos attelot+Pietiek minēt,ka krievi lien vai no adas
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lauka.aiz niknuma,jc ar komunisn.ainfiltresanu Japāna neveicas tc,ka Ei-

ropa jeb pat Amerika paša.Tas tieirsava zina vel vairāk sajauc kārtis,
neka Larsala plāna Eiropai.Paredzams,ka miera ligums tur tiks slēgts
krievus nemaz nepieaicinot,krievi eavkart atbild ar to,ka.tie nolēmusi'

neapstāt Dairenu..

Stāvoklis nometnei atkal ir loti maz labvē-

līga.Tas ir tik sarezgits,ka.par to,kad kādreiz atliktu brivaka telpa,
sniegsim ipasu pārskatu?jo rinas-landzurijas-Kamcatkas-Alaskas telpa,
cik var izprast,bus viens no izšķīrējiem nākama kara cinas laukiem,ar
lielāku nozīmi ka visam musu kontinentam.

Rupjos vilcienos var teiktāka komunistiem tajās provinces, ko tie

Xina,ar apbruņotas Kvantungas armijas un krievu ieročiem tur sava vara,
ir tomēr izdevies ar agr.ro reformu un citiem jauninājumiem dalu ķi-

niešu dabūt sava ietekme un tos pat iejūsmināt cinpi,Kurpretim Cang-
kaiseka nometne agrākais nacionāli revolucionārais cinas spars ir bis-

ta.mamēra sarucis,dodot vietu neiedomājamam birokrātismam un korupci-

jai.Tādos apstākļos ari amerikāņu dolāru miljonā un pat miljardu ie-

šļircinājumiem un ari modernākam apbruņojumam nav lielas jēgas- revo-

lucionāru ideālismu nevar nopirkt par materiālam vertibam.Stāvoklis

tur patiesi ir nopietns un grūti tur vīspari paredzēt kadu izeju. Apmi-

erinājums ir vienigi tas,ka amerikāņu ārlietu ministrs I'arsalsturie-

nes situāciju pilnigi pa.rzin un gen.ī'akArtur--pārveidota Japāna lidz

ar viau pasu atrodas tuva rezervei Bet tas nemazina bažas,ka
laika tajā telpa strada par labu Maskavai.

Talak uz rietumiem un paša Indija stāvoklis Rie-

tumu nometnei ir atkal Irbveliaaks.'-urkomunistu piektam kolonam bij
likts iet uz visu,bet pirmo gājienu tas,pec ne tik smagam cinam,nepār-
protami ir zaudējušas.. Tam ir un bus loti ievērojama psichologiska ie-

tekme uz malajiešu,siameziesu un Indijas tautu simtiem miljoniem. So

lūzumu veikli uztverot un nesaudzigi izmantojot,holandieši bij pat uz-

drošinājusies pariet "reakcionāra" pretuzbrukuma,lai sev pašiem un vi-

sai pasaulei par pārsteigumu konstatētu,ka indonēziešu cinas spars un -
ticība savai lietai bij pavisam negaidīta kārta izgaisusi. Tur tagad viss

atkarājas no holandiešu politiska takta un talredzibas,bet,ta ka.holan-

dietis nav vācietis,var rēķināties ar labveligu gal' iznākumu.

Ināiaastai sadaloties divas patstāvīgas valstis-dominijas,spilgti
izpaužas tieši sada rugstak minēta politiska talredziba un angļu val-

dīšanas mākas aagsta.islimenissvel angli no Indijas nav izvakusies,kad
vinu augstos ierēdņus un ģenerālus aicina palilt jauno valstju die-

nestr un puslidz diosi teikt,ka pārveidotas Indijas attieksmes ar

Angliju izveidosies ka starp Rienvidafrikas valstju
ūniju un viņas kadreizejāem iebarotajiem angļiem. Tas apstāklis ievēro-

jam; kārta mazina komunistu iespaidu uz Indijas 400 milj.tautu jūkli

un Kremli sevišķi iepriecināt nevar.

Talak - Afganistānailrāna un Irāka - patlaban valda samēra klusums,
ko tomēr nevajaga tulkot ta,ka Rietumu pozīcijas tur butu galigi nosta-

bilizētas. Apakšzemes darbs tur iet triak ar leilu enerģiju,jo Rietumiem

tur daudz kas jāatkaro,ko tie kara gados bij izlaidusi no rokam. Un to

vini ari čaris, jo tuvējie naftas lauki Arabija un vel neatklātie ari

Irāna,liek tiem so novadu vertct augstāk par visu Eiropu.

Pavisam nepatīkams,"skanošs" klusums ir patlaban iestājies Turcija

un ap Dardaneliem. Ja vel pirms d ziem mēnešiem krievu draudoša ieroču

zvadzinasana likās noradām, k- lidz eksplozijai tur vairs nav talu,pat-
laban tur valda prieksvetras miers,kas satrauc vairāk neka atklāta auka.

To izskaidro tādejādi,ka<pec tam kad krieviem nebija izdevies turkus

iebaidīt un piespiest uz tiesu ligsanu del "bazem un garnizoniem",ka
sava laika Baltijas valstis,tie tagad izmēģinās no citas puses.Peksni
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loti rktiva,neizprotami stiprs un nekautrīga ir kļuvusi iekšēja opozīci-

ja,jo.ta zin kas to atbalsta visiem līdzekļiem no ārienes* To nevajaga
novērtēt par zemu, jo krievu spēcīgas armijas kaujas gatavība Bulgārija

un Rumānija ir pārak tuvu,Bet krievi grib vel nobeigt priekšdarbus "al-

kanu rietumu drla,lai tad notikumus atraisītu Tuvos Austrumos un Salka-

nos vienlaicīgi.Plans nav bez pamata,jo ari Turcija dolāri,tanki un lid-

mašīnas vien neko neiztaisa. Tomēr turku tauta ir daudz viengabalaināka
kaut ari primitīvāka ka ķinieši un tas šoreiz var nakt par labu.

Turpretim jau nepārprotama deguma smaka na.kno Grieķijas ziemeļu

robežām. Kas tur notiek,vaiis nav ne kircinasrnas,ne taustisanas,bet jau

lidz-pēdējai iespējai kāpināts saprindzinajums,kas jebkuru bridi var iz-

raisīt notikumus,kas sagāztu čupa visus stratēģiskos a.plesumusun bru-

ņošanas priekšdarbus tikpat viena ka otra puse.'lstenibr tur nervu kars

jau ir pārslēdzies uz ieroču kr-u un Rietumu pozicijas tur itnebut nav

spidosas.Tieši tur un tieši tarādiliekas nobriest bista.maka

krīze Ja tai tiksim garam - septembri,oktobri - tad lidz ziemas

vidum vajadzētu mazliet atvilkt elpu.
Par to "frontes sektoru" ceram jau nakosa numura dot izsmeļošu pār-

skatu, jo par to musu riciba ir visautentiskākā informācija*

CEĻA SPIEĶIS MĀJĀS BRAUKT GRIBĒTĀJIEM ....

Ko Viļķenes pagasta saņemta vēstule caur Dāniju s.g. aprīlim

...Keticiet aģitācijas meliem,sakiet katram kas ir ārzemes.lai ne-

viens nedoma, atgriezties.Kes dzīvojam zem drausmīga terora,ikdie-
nas pieredzam slepkavības,spīdzināšanas,deportācijas uz Sibīriju spaidu
darbos. Nerakstiet vēstules ne mums ne musu aizvestajiem Sibīrija*Visus

vēstuļu saņēmējus nejauki pratina un moka,pec tam pārcel uz citu dzives

vietu un ari uz vinpasruli. Velēšanu diena ar durkļiem jau nakti

sacēla kājas visu tautu un sardžu pavadiba nogādāja uz velēšanu iecirka

niem. Visi velēja ar dziļu naidu sirdi.lkdienas Latvija ienāk bariem

krievu civilisti no Pleskavas,Velikije-Lukiem un pārējiem apgabaliem,
lai Riga un apkārtne iepirktos maizi.Nak sievietes,bērni,viriesi.Ari no

Ukrainas nak pec maizes'veselas cilvēku srtaumes.Vinu locekli uztūkuši

bez drebem,ilgi tie jau dzivojusi bada, par klaipu maizes tie maksa 50

rub.,bet ari mums nav ko pārdot.Te viņus novieto latviešu mājas,bet mus

pašus padzen.Ģitur mus nepieraksta un nedod ari kartītes. Esam bada.

Dažreiz vienīgi rupju maizi vel vpr;.m dabūt. Lauksaimnieki pilnigi aplau-

piti,nav pat vairs seklas. Drizi vien būsim ista paradize -
bez maizes

un drebem.Pedeja. laika,ar silta laika iestāšanos musu meza brāli kļuvu-

si atkal rosigaki.lk pardmenas kads krievu "varenais" krit no kajam.
Dažas vietas uzsāktas ari Īstas kaujas,kur leilaki mezi.Krievi tomēr cies

no mūsējiem stipri tādas reizes,tapec tagad uzsākta pastiprināta mezu

izciršana.Kads augsts biedrs K.izteicies,ka aiz Uraļiem taisot pastipri-
nāta tempa atombumbas un tamdel jau konferences neveicas,tas tikai lai

v..lktu ātruma un tad visa pasaule busot zem baigas varas. Tautieti -

neticiet gados bija musu tautai simtr dfJL?^_np.
taj_.adeja.Kav robežu musu sapem un uiesanam.Katrr minņte ir baiga,nelmrsr
vairs nav drošs.Kes klistam apkārt ka meza zvēri,kas saslēgti kedes

un gridam dienuskad varēs atmaksāt tagadējas mokas un ciesanasskas no-.
tiek neiedomājamos veidos un ar drausmīgiem līdzekļiem. Mes gaidām ar

ilgošanos to stundu,sakostiem zobiem,kad musu naids bus briviba.Bet tai

stundai janak un ta naķs.
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.rerckstiet vestules-,iiebrauciet jus gaida vergu gaitas,
kadrs ejam, mes,dzimtene palikušie lidz nāvei nomocīta tautas dala sava,

ncvariba*Paciešaties.kur esat un sakiet it visiem ārzemniekiem ka iet
.

katvija.Lai vīni. auver acis,lai vīni redz,kas slēpjas aiz dzelzs prieks
vel!nav par veļu.

.P^S.. biezokņos.

CĪNĪTĀJUS PIEMINOT

Par "Brīvas Latvijas" pretestības kustības cīnītajiem, vācu okupā-

cijas laika ir ienākušas sekojošas,diemžēl neapšaubāmas,zinas:

Jēkabpils apriņķa tautskolu inspektors BRIEDIS kritis 1f44.g.
Austrumprusija. !y,.' -

,

*

Inspektors- Briedis bij viens no organizācijas aktīvākiem un aukst-

asinīgākiem cīnītajiem.Sava darba vieta tas pats iespieda vairākus

numurus un pats,ar savu lidzcinitaju palidzibu,pargadaja tos uz

Rigu*Pedejd tirazs jau bija tik pravs-ka'transportam bij nepie-
ciešami četri prāvi čemodāni J(ads risks vācu laika ar tādu vedumu bij
saistits,ir labi zināms,Bet Briedim neboj trūkusi pat aukstasiniba,lai
neteiktu nakautriba,?Jelgavas pili,uz kurieni to "aldziņasanas nolūkos"

bij aicinājis "labais pilskungs",nodot ledoma un vina adjutanta klāt-

būtne saviem kolega.m no vitiem apriņķiem gliti saruletas paciņas ar

jaunāko Br.L< numuru,ķo tas pirms braukšanas uz Jelgavu bij nogādājis
Riga.

,-,<.,,.,,, ~ .-ja;, ',;v „rm-<,,,', a... a

Tomer reiz,l^-'^gul^.novembri,tas savu parasto savaldīšanos bij

.-atmetis un svētku akta noturējis taču runu,ka vairs nevarēja but šaubu,

no kuras nometnes tas rakr-!am bij no Jēkabpils jāpazūd un tas iegeja

leģiona,ku tas kādu laiku aktīvi darbojas leģionāru vidu.

rr.LkISVIKS^ Jēkabpils apr. ārsts, organizācijas nesavtīgs atbalstītājs

airis 1914. gada-
"

J = '" * - Y 'rpkl - *'*li

ao Bauskas novada*ir drošas zinas,ka kritis dusigais cinitajs Juris

Latvijā miris 11 .gada vecais cinitajs Kintauts PLAClS,prof.Jura

Plaka jaunākais dels.Profesora vecākais dels Dr.Ernests Pleķis,ka. zi-

nāms aizvests uz a'lamcatkuliaet vina dels Miervaldis kritis pie Volcho-

vas.ProftPla.kis kopa ar sievu liktenīgajā 13/14.jūnija nakti ari aiz-

vesti nezināma trimda* Cīnītāju liktenis, . ,/ .

Si. gada jūlija viru Br.L. clnas draudze piedzīvoja jaunu smagu za.u-.

dējumu - miris viens no visvecākajiem cīnītajiem Aleksandrs

ZjbLjEi'.§*'i"' *m'_*Ļ ".a"!.-. ....'-ņ.^'

'Smagi ievainots g- Iva ar granātas skemeu un pa daļai zaudējis runas

spējas,tms tomēr nepadevies liktenim spara pilns bij nodomājis pa- .
beigt pārtrauktas studijas un vel dažas dienas*pirms nāves bij taisījies

pārcelties uz Tubingenu studēt.Tomēr skemba galva bij sākusi kustēties

un viņam savas cinitajs raitas bij jāizbeidz *,

atvadu un pateicības juras,nesavtīgie cīnītāji par īsto

Latvijas valsti.Jusu vietas lūkos aizstāt jaunie kadrinieki-cina iet talak.
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JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Vltn.R.D., Londona. Jūsu pārskati un ziņas par militāriem jautājumiem

mūs, karavīrus, sevišķi interesē, verā ņemot to,ka citos latviešu izdevumos

tādu nav. Mūsu velēšanās būtu, lai BrL savās slejās atļautu tādām vēl vai-

rāk telpas : lai mēs spētu kara zinātnes attīstībai kautcik sekot. Šoreiz

velētos atbildi uz sekojošo: cik pamatoti varēja būt vācu propagandas so-

lījumi par "jauniem ieročiem" peg. kara beigās ? Vai tiem bij lietiski pa-mati, jeb to nolūks bij vienīgi saturēt istošo vācu kara morali ?

Vļtn.R*B
* ?Londona. Jusu pārskati un zinas per militāriem jautājumiem

mus ,
karavīrus

$
sevišķi interese,vera ņemot to,ka citos latviešu izdevumos

toču nav'.eusu. velēšanas butu,lai LrL savas slejas atļautu tade.m vel vai-

rāk telpasslai mes spētu kara zinātnes attīstībai kautcik sekot. Šoreiz

velētos atbildi uz sekojososcik pamatoti varēja but vācu propagandas so-

lījumi par "jeunierc ieročiem" peg.krre beiges?Vei tiem bij lietiski pa-

mati, jeb to nolūks bij vienīgi saturēt irstošo vācu kara morāli?

Kusu nodoms ne pārskatus un zinas par kara zinātnes

attistibu,bet ari dot vietu musu-pa.su .kfraviru? invalidu^pre-
testības citu piniteju sekot,starp-
kara dzives un eksistences jautājumiem.Pe par velti BrL'citigekie

balstitaji un lesitēji visas zemes,uz kubiem jura un citas darba vietas

ir tieši augstāk minētie cinitaji.Mes nakdd nepielaidīsim to,kas notika

pec brīvības cinam 191T/20 gad.os,ka.d glumie aizmugurnieki agrākos cini-'

tejus nostūma vienkārši netraucēti nodotos savam partiju ande-

lem un bodītēm.

Lidz er BrL apjoma pņplasinasenos?varesim so nodomu pildīt,jo citādi

mes.par daudz kraujam telpas svrrigiem vispārīgiem sa-

kars ar nākamo Latviju. - ' <<-^.-'^:.;

eautajumu per t.s.jauniem ieročiem,par kuriem Sebbelss bij ,izteicies,
ka atstarpe starp tiem un tagadējiem busot tikpat liela,ka štarp-pirm-
cilveke loka"bultu un jaunlaiku lozmeteju,vrr tagad uzsketit par etrisi-

netu+Amerikenu militārie žurnāli,kas erkartigi.pavairojušies skaita un

izpētījusi no visem pusēm un iztirze to ar prrasto vaļsir-

dību.

.Secinājumi ir sekojogi: zinas ko sniedz neskaitāmi dokumenti,

pleni un ģētevi ieroci,liecina,k-?; gluži bez pamata sadi solijumi.nav biju
si un kč tikai 'la.ikn trūkums kavējis vāciešus savus plānus izpildit.Vel
materiālu vākšana Eiropa turpinās un per krievu rokas krituso"pieradiju-

mupetisenu,protams,never but runatomēr pēdējie nav tik nozīmīgi,ka to

no sakuma domāja krievi,un to ari luko jaunizgudrojumus
var sedelit divas grupas - kara palīglīdzekļos un pašos ieročos.

Pie pirmējo plānošanas Un izgetevosenas,ke. zināms,liela loma pie-
krita IG Farben milzu koncernam un ne par velti amerikāni te izpētīšanai
un likvidēšanai piegrieza izcilus veribu.Bez revolucionāriem jaunināju-
miem sintētiskas gumujas,plastisko met er ia.lu,metālu "kodināšana",kam ir

liela no<zime pie kar. materiālu izgatavošanas,sevišķu veribu pelna keds

jeunizgudrojnms infra-serkeno staru lauka,ka.s ļauj redzēt ari tumsa un

cauri dūmiem un miglai* Si redzēšanas ierice tiek iedarbināta ar mikro-

skopisku apmēru ģeneratoru un ļauj saskatit melnāka tumsa.priekšmetus
lidz 3 km e.ttalume.Veci" to bij ar sevišķiem panākumiem izlietojusi snai-

periem,nakts lidotajiem,auto braucieniem tumsa u-.t.*t: Amerikāni so iz-

gudrojumu ārkārtīgo rozimi tulin bij izpratusi un vel pie Okineves de-

santa operācijām Japāna ar pen.ikumier. prakse izmantojusi.

Attiecība uz lidmesinu,motoru un.rakešu bumbu izgetavosanu,amerikā-

ņu kara žurnāli atklāti atzīstas,ka veci saje lauka bij aizsteigusies

priekse veselus 10 gadus. Tara izteigsanas bridi veciem ir bijusi 138

dezadu su lidnmsinu tipi,ketßE"er sevišķu pielietošanu kaujas nozi-

me.

Rakete A-4,kas kara. beigas tika izgatavota liela vairuma,svēra 12

to, lidoja ar 5000 km ātrumu stunda un sniedza 400 km tālu,tika vedita

ar automātisku ierici.Save erkartiga etrume delta nemaz nebija dzir-

dama, lidojot. Cita,A-P,svēra 14,a tc,sniedzr 3000 km talu ar ātrumu
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ap -000 km stunda.

dzits parličot no Perlines lidz

1-īu-Jorkai4ominutes.Raoio sasniegtu 240 km augstumu.Ar 100

tādiem gaisa milzeņiem vāci praktiski varēja,sasniegt jebkuru vietu uz

zemes lodes un to izpostīt. Kara beigas sadu iespēju laimīga kārta no-

vērsa*

EKSPEDĪCIJA DARA ZINĀMU

Jjnß'ltiūlaikrakstu pārstāv i'rs.i'irdza ROAB

; Nr/Havant ,Ka.nts.Bankas konts:rATIOFAL EAPK LCI-

' TEDy Deposit a/c Fr 517 uz augstāk minēto vardu. Abonementa

f maksa,ar piesūtīšanu tieši pa pastu sn,caur plašākiem iz-

dales punktiem/vismaz 1C abon./ 5 sh lidz lP47.g*beigam.
iemaksājama augstāk minēta konta-lidzpievienojot skaidri

sala,sa.muabon.adresi. Bankas filiāles atrodas visas Angli-

jas pilsētas*
- Zviedrija, abonementa maksa ar piesūtīšanu pa pastu Kr.6.50 iemaksā-

jama nost.p*iro uz H.Celmiņš vardr-.Abonenta vārds

un adrese skaidr_i._salasa.mijaatzimeuz iemaksas pasakna.

Brnija laikrakstu pārstāv 14/5

Abonementa maksa lidz g-r.rbeigām ar piesutisanu pa pastu
8 krs crur izdales punktiem /vismaz 10 abon./ 3 kr.lidz

pastaviga konta atversanai?iemaksajama minētajam pārstāvim*

No*augstāk minētam zemēm abonementus var pasutit ari uz visam brī-

vam zemēm pasaule?iemaksajot to pasu maksu un darot zināmu abonenta

adresi.Laikraksta ātrākas izplrtisanas laba sadi abonenti butu veļami

Kana.daySavienotas Valstis./ūrgentina*

Vācija abonements par augusta un septembra mēnešiem RK+ls*

Pārejas zemes Holande 3 guld,?Belgija 100 belg*fr.,Francija 300

5 Sv.fr,?ZASV Un Kanāda 2 dolāri*
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