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LATVIEŠU TUTAS PRETOŠNĀS SVEŠVARĀM 1941 - 1944 GADOS.

/ noslēgums /

Vairākos BrL numuros devām telpas iztirzājumiem par pretestības
kustibu darbību un lomu Eiropa un Latvija Otra Pasaules kara laika

un pec tam

kusu. nolūks pie.tam bij,ka jau minēts cita vieta?divejads.Pirm-
kārt gribējām iepazīstināt musu lasitajus ar pretestibas kustibam ka

ar ",ļaunū un reālu kara, vešanas, paņēmienu,ko strauji pieaugu-
šas iespējas,apgādāt prāvas karaspēka vienības vienigi gaisa ceļa,ka
ari vienkāršota radio sazināšanas un citi tecknikas jaunveidojumi ir

darījusi iespējamu un kas nākama, kara.ka to var secināt no abu nomet-

ņu veiktiem priekšdarbiem,klus laikam p.r galveno un izšķirošo kara

vešanas veidu. m

Otrkart/laiļSalidzinot ar pla.su vērienu organizētas un apgādātas

pretestības kustibas Eiropas zemes ar pretestības izpausmēm Latvija

taja.pat ika,dotu par pe.dejam pareizo novērtējumu pec viņu toreizē-

jiem, patiesiem veikumiem;.un nozīmes .ia tviesu tautas cina. par svesvaru

nokratisanUd. . : . : ".
"

Jo, diemžēl, ir jākonstatē,ka tikpat vecie politikāni,ka' ari vinu

pēdas un tikumos ej.osi atsevišķi lomu-spelet-tikotaji no jaunākiem '.

gada gājumiem atkārtoti ir mēģinājusi un joprojām vel tiecas latviešu

trītas spontānas pretestibas izpausmes iztēlot ka savus

tos lūkotu izmantot savam partiju kombinācijām jeb citam šauri patmī-

līgam ' iegribam.
Lai reiz par visam reizēm sini lieta ienestu skaidrību,atšķirtu

graudus no pelevam,faktus no meliem,ka ari lai sniegtu autentisku un

pārbaudītu materiālu,kas lasītajiem pašiem dotu iespēju spriest un

secināt,ka. butu jārīkojas ne,tikām lavusi atsevišķiem pre-

testības cihas aktīvistiem izteikties neierobežoti un bez musu ko-

mentāriem..

Vel nav ne laiks,ne iespēja,ne ari vajadzība.' sniegt par latviešu

tautas pretestības kustība darbību pirmo posmu /lf4o-44/ kadu vēstu-

riski apstrādātu pārskatu.

atrodamies, musu s; ilgstošas otras briv%

bas ciras vidus cēlieni un pat. vel visnotaļ ne taia.

Joja salīdzinām to ciņu,ko latviešu tauta nesalaužama un nevie-

nai svesvarei nepakļaujama, dala uz savas zemes ir veikusi laika kops

otras krievu okupācijas un joprojām vel iztur Latvijas mežos un viņas

pilsēta un ciematu.pagridea,parmes krievu un vācu okupācijas laiku

veikumi klust tik'-*nen'ozimigi/pati cina tik saraustīti un nemākulim!

vadita,kamnemaz neu zdrosanamies. v.iji,t. ka.da.s. paralēles starp, toreizējo



kaldināto, - pat kurnietaptverošu un .
lietisku pārskata par atsevišķiem laika posmiem, ka tas bij pado-
ma,vel nav iespējams sniegt,Jo vācu la.ilasavāktie materi-

āli par pret-astika .nirma.a okupac.iģais.laikairizna-
kusi visai savdabīgi,lai neteiktu vairāk.Ka zināms vācu uzraudzības

iestādes toreiz neceļa iebildumus pret to,ka. latviešu institūcija
vāca un sistematizēja māteitālus par preti-.r'ievuaktivitātil94o/41ga-
dos atsevišķos pagastos un pilsētas.Tomer^ja siem datiem piešķirtu ti-

camību bez pārbaudes un kritikas un vienigi uz tiem balstoties lūkotu

sastadit Latvijas teritorija toreiz butu darboju-
sies 40.00c bruņoti latviešu tikpat ka visi butu atradu-

sies nepārtrauktas,asiņainas cinas ar krievu okupantiem.Bet ir zināms
a

ka ta gluži nebija - vienīgi .atsevišķasvietp.sdažādos Latvijas nova-

dos toreiz notika patiesas sacelsanasgtika izcīnītas istas kaujaSļPie-
dztvojusu karavīru vadība ?kuras iebrucēja bruņotiem speķiem.tika ..noda-

rīti smagi zaudejumt+Lielu.lielais veiak pasregistreto "partizānu"

vienigl si.epaS3i.zturejasnegaidošiun,ja.datK'z,palīdzēja pievākt krie-

vu pamestos ierccus,munici.juun citas.kara to nodotu pārak
steidzigi un pakalpigi vacie?.i.-ne jau katrsyka,sstarp'l4,.jūnijuun
YacurienakSFm.J^^iiPP:.atis siena skuni.tu-

lin uzskatams mer partizānu.

Ja sadas kategorijas "cīnītājus"Pnc minētiem .40.000 atskaitām,
paliktu ne_va.irak latvie.su cinitaju pirmpja krie-

vu okupācijas. ari .11 ..vienaLgaIs.vēsturiskaismateriāls,ko
par-.-so?laiku teikt ir visai raksturīgi-
atzīmēt^ka ievērojama 4o.ia.PĻ(l namata kadra.?parcik ta vēlākos ga-

dos;nav gājusi boja-cinas,ttarstisanas.nn kemmesanasi€urpinā-6inities

to-liecina;atsevisbu kaujas grupu Vadītāju vardi tagad.
.i .gtosledzot pārrunas.?p-ar -krievupposmu vel jaatzime,ka sava.

tika uzsākta*-zinu'Vākšanaun apstrādāšana,Privas Latvijas '
prētestibas-organlzacijas 'vadibapret to \oelanopietnus iebildumus,-
noradot uz,iespējamam visklumigakam sekām, ja sads kopojums,lidz ar

visu dalībnieku vārdiem kristu nepiederīgas vācu vai krievu rokas.

Uz to atbildīgais darbinieks,kam zinu sistematizēšana bij uzticēta,

zināja tikai.patētiski atbildēt,ka." vieniģi par viņa kiki tie pie-
klueot viņa velak'noskaldrojas*ka vācu /jeb ari

krievu/ aģenti minētam ,darbiniekam bij' salijusi 45.000 vācu markas

.par -norakstu,bet velak to pat ieguvusi par velti-Gestapo ceļa. -
kis",turpreiimpvel šodien staigā ozivs apkārt pa Vācijas rietumu

zvanam.**

a--.Laimīga kārta sekas boreiz nevarēja but tik ļaunas, jo vācu SD

sarakstu vairs nepaspēja izmantotyUnsja-tas butu nonācis rokas,

ari tiem no ta.nebūta bijis liels prieks,jo so "partizānu" vairums,

ka teiktSiPa lielākai daļai sastādījās no pasceltiem kūts augšu or-

deņa kavalieriem*
- Tad lai tomēr noder,par macibu,cik ārkārtīgi uzmanīgiem jabut

ar visāda veida saraustiemlun atzīmēm par pasakumierngkasvel nav iz-

cīnīti lidz galam.Ka.sveciem pagrīdes vilkiem jau ir iegājis tikpat

ka asinis,par'to jauniem ir atkal un atkal jāmaksā danga skolas nau-

da kur mums jau tik daudz-ir bijis .jāmaksāun vel bus jāmaksā turp-
māk par daudzām citam maciban...

Aplūkojot pretestības izpausmes vācu okupācijas laika,par tam

var teikt isi: ziedēja labi,bet līdz.graudiem netika, jo loti daudz

bij vēja ziedu, kusu riciba'patlaban ir vispilnīgākie dati par atse-

višķu pretestības grupu darbību minata laika posma?kurus-esam ari ru-

*pigi'pārbaudījusi*un .salīdzinājusiJUnkaut ari bez aizspriedumiem esam
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lūkojusi viņos atrast kaut daleju apstiprinājumu apgalvojumiem,kas pa-
rādījusies emigrācijas prese,tas mums nav izdevies*

vācu okupacijas laika.,.la.tviesupre.tf,s tiba grupām nav

bijusi ne vienota ,yadiba^nedz tas, vispari ir saskaņoti

darbojušās^

Ka jau to esam apradījusi agrāk,bij radušas,pastāvējušas un at-

kal izirušas vairākas pretestības grupas Piga un province -strādnie-

ku, studentu,laucinieku,karavīru un,visbiežāk,skolu jaunatnes vide,
kas reizēm prata izraisīt isti strauju aktivitāti,radīt patiesu dros-

mi,bet vel vairāk nevajadzīgu pa.rgalvibu,tomer nekad tas nebij saplū-
dušas jeb izaugušas lidz aptverošai,merktiecigi vaditai kustībai.Jo,
ja ir pa reizei sapulcējusies atsevišķi privāti cilvēki un savai sa-

nāksmei devusi skanīgu apzīmējumu ''Pretestības kustibas padome",tad
tādam faktam ir tikpat daudz sakaru ar pretestības aktīvistiem,ka mi-

nētiem gubeņu varoņiem ar cinu partizāniem.
Galvenais iemesls ka.rec Latvija vācu okupācijas laika neradās

apvienota pretestības kustība,kas Ildzinātos tādam pat kustib-am citas

zemes laja pat laika, bij tas,ka starptautiska situācija vel nebij
tādai nobriedusi,un,ka vācu frontes sabrukums naca pārak atri un pēkš-
ņi. Toreiz,l942/44 gadās,praktiski nozimigu palīdzību no ārienes,bez
kādas pretestības kustībai grūti izvērsties,varēja sniegt vienigi
krievi. Bet tas tikai nozīmētu - ja latvieši pieņemtu - ka tie ve&

letos pec iespējas atrak apmainīt Gestapo karātavas prot nagana.

pakausi,ka ari lai mušu brāli leģiona un policijas vienības fronte,pec

iespējas drizi tiktu pamesti liktenim un iznicināti.Butu ari

loti talu no patiesibas apgalvot,ka plašākas latviešu aprindas toreiz

butu likušas kādas nopietnas ceribas jeb vispari rēķinājusies ar vera

ņemamu atbalstu no rietumiem. T*s. rietumu orientacija,ar kuru dažs

labs tik skali medz platīties,pa lielu lielai ir uzplaukusi tikai emi-

racija,ja neskaita atsevišķus aģentus,kas bij atradusies rietumu spe-

ciālo dienestu algotos nmatos.Jo Somijas un Polijas traģiskie likteni

nedeva sevišķus iemeslus lētticīgam ilūzijām.
Ja stāvokli vācu okupācijas laika novērtējot gribam palikt ob-

jektīvi' un lietiski,mums nekas cits neatliek,cii nelabprāt to ari darām,
ka nākt ar konstatējumu,ka pec būtības Privas Latvijas pretestības
organizācija ir bijusi visplašākā,spēcīgāka un vieniga,kas bij tuvo-

jusies pretestības kustibu jēdzieniem Rietumu Piropas izpratne,un par

tadu butu ari izvērtusies, ja tai butu bijusi dota iespēja darbaties

kaut vel dažus mēnešus? vienīgi viņas riciba bij laikraksts / si izde-

vuma priekštecis / kas iznāca kurmet periodiski,vienīgi viņai bij iz-

devies radit organizācijas suninu tiklu,kas aptvēra ne tikai visu Lat-

vijas teritoriju,bet ari latviešus leģiona, policijas un aizsargu vie-

nības ārpus robežām,ka ari dienesta vietas un citur.

Tapec tai varēja ari but tik negaiditi lieli panākumi nepadosanas un

pretestības domas veidošana, latviešu tauta un ne par velti vācu SD pret
darbība vissmagāk skara taisni Brivas Latvijas cinitaju kadrus.

Viņas labi izveidotais informāciju tikls lava tai sekot visam,

kas notika Latvija un pat vācu okupācijas ari mēģinājumiem
radīt radniecīgas organizācijas Piga un province. Jo simtos sniedzas

gadījumi,kad ierosinātajā lūkoja iesaistīt savas rindas BrL ļaudis,pie

tam atklājot savas kārtis ar nepiedodamu vaļsirdību.

To otras puses Brīvas Latvijas organizācijas izcilais stā-

voklis citu lidzigu grupu starpa tai dod ari tiesību izteikt savus uz- .
skatus un viedokli ne tikai par lidzsinejo latviešu pretestības izpaus-

smju faktisko nozimi un sasniegumiem,bet ari no piedzīvojumiem un
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prakses secināt rīcība nākotne.

Un protis
Astoņu nebTiyiba.s_ gadu laika.,latviešu tauta ir varē-

jusi radit tika divus lielus veikumusskaš attaisno

Y_inas/pastavesaņu,s_e'or tiesību, savai nākotnei ti-.

cet un kas, tiesa cela^^ari ye un neatka-

.l.Viņas karavīru; /.leģionāru? policijas, pulku,. -.
aizsargu vienibņ u.c./sasniegumi kaunu laukos,

,

*"

* -

2.Viņas meža viru nesatricināma, stāja un cina uz

. Latvijas zemes pret otro krievu okupāciju no"*

l?4l.ga.da lidz galīgai uzvarai.

Sie musu bralu labākie sniegumi ir tik izcili,un vienreizēji,

ka?salīdzinot ar tiem līdzšinējos centienus un sasniegumus piem.dip-.

lomatiska.lauka, ārzemju propaganda,pretestības izpausmes pirmās krie-

vu un vācu okupācijas laikos?emigrācijas organizēšanas un ideoloģis-
kas aprūpes darba,latviešu politisko speķu vienošana un saskaņošana -

tie atkāpjas tresa?piek'ta,devita. plāna un nelga to vel lū-

kotu liegt.
Tapec ari dažādam "centrālam padomēm",kas butu nomināli pastā-

vējušas saja laika,dažādam atceres-biedrībām par atsevišķam izdaribam

un šauriem laika posmiem un trļ.var but un bus tikai ierobežots,sava
zina privātu grupu raksturs un veltīgi ir un bus mēģinājumi,ar faktu

sagrozījumiem un personīgu vēlējumu piepelidzibi lūkot uzpūst tādas

par nopietnam organizācijām Vie-katvijas mēroga,

Sadu veidojumu mazāk ka vaja atbalss latviešu emigrācija tadu

ieskatu ari visnotaļ apstiprina°
Bet kas gan ir jāpanāk par katru cenu un jau taga-,emigrācija,

., .:: *
,

. r.

latviešu trimdas karavīru un darba cilveku_ideplogiska saķau-

sesana ar meža brāļiem un pa.mridniekiem viņa, puse.

Tas ir iespējams un piemērota ceļa un veida mes to darisim zi-

nāmu'tiem,kam tas jazin.Sos- divus latviešu tautas radošos,dinamiskos

centrus saliedējot,no sakuma idejiski,velak ari citādi,izšķilsies nā-

kamas Latvijas garīgais satvars,izlobīsies pamata kadri neatkarības

atkarošanai isteniba*

Nobeidzot ar so līdzšinējo latviešu tautas pretestības izpaus-

mju aplūkošanu un daleju iztirzāšanu, turpmāk atgriezīsimies pie tam

jautājumu dala.
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AMERIKĀŅU - KRIEVU KARŠ, VARŪTĪBAS PAR VAI PRET TO, 1947.g. OKTOBRĪ

Ka. amerikanu-krievu kars reiz bus, jo tas ir nenovēršams,lai kadi

būtu apstākli,kas tanī. pagaidām, runātu pretim,to neviens nekur vairs

nemēģina noliegt?jo to s-Kaa veselais prāts,balstoties uz neapstrīda-
miem faktiem.

Jautājums.vienīgi tāds kars varētu lzraisitiessresp.
cik uz tadu vel butu jāgaida.

Ir cilvēcīgi.un 'saprotami,ka. tie simti Eiropa, un,Āzija, kas patla-
ban smok Kremļa verdziba,ka ari tie miljoni šaipus dzelzs priekškara,
kas,ar D? Kalna zirni apzimogoti,ka Tieva atstati un velna, nepieņemti
klist pa kara uzvandīto Vāciju un Rietumu Riropu,sadu karu gaida ķa

savu glābiņu un atpestii.aju.j ax peidomadami par iznicibu,šausmām un ne

izmērojamam ciešanām,ko tieši sis kars varētu it ipasi civilo

PP un Austrumu Riropas iedzīvotāju starpa. Ja ari Rietumu uzvaras ga-

dījuma desmitiem miljoniem tur bus letts aiziet boja bada,sērgu un

aukstuma del un tikai dala spee atgriezties sava dzimta zeme garigi
nesalauzti'un ar nemazinātu darba jaudu.

Apsverot amerikanu-krievu kala varbūtību un iespējamo izcelšanas

laiku,ari sini gadījuma esam centusies atraisitiea no visa,kas atga-
činatu- jeb slēdzienus sai virziena<,bet gan ap-

lūkot stāvokli ar aukstu pratu un balstoties vienīgi uz neapšaubāmam

dotibam un faktiem - ka to esam darījusi lidz sim* .
Sai izpratne mums ir izdevies savākt materiālus no izciliem pirm-

avotiem,kas pa lielākai daļai vel nel'ur nav publicēti,lai,izsverot tos

sintētiski,rastu koncentrētu pārskatu par amerikanu-krievu kara iespē-

jam beigas*.
īstenība jautājums butu lieli un stipri.speķi abas

nometnes kas karu veļas un,cik plaši un"specigi ir pretspēki,kas karu

grib novērst jeb vismaz atlikt? . .
Sos par un pret speķu? nevar tik vienkārši klasificēt,bet vienigi -

vispārēji attēlot.Ja daži amerikāņu kara kungi laiku pa laikam mēdz

izteikties,ka kars ir "iespējams",-varbūtējs" jeb "pavisam tuvu" - pec

viena,trls, pieciem gadiem,tad ne mazāk nozīmīgi ir ari pretspēki taja

oasa Amerika,kas karu par katru cenu grib- novērst.

Tie,kas karu bīstas,savas bazfs meda atvasināt no ekoromiskas,po-
litiskas un ideoloģiskas sacensil*aa,kada. starp Rietumiem un Krieviju
nastav pirmkārt:radot "divas pasaules",otrkārt,tiem ir bažas par juti-

vietām" ietekmju joslas,k?s spētu no incindenta izraisīt

katastrofu./revajaga aizmirstāka pirms dienvidslāvu ka-

raspēks notrieca kadu amerikāņu kera la^naainu, nogalinot piecus kara

lidotājus,kara briesmas bij bijušas tik tuvas,ka to neviens nebūtu Va-

rējis iedomāties./
.

K
.

-oteicosais pretspēks kara bazam ir vienlīdzīga mera krievu va-

'ums un amerikāņu nevēlēšanas karot,c'rkart- abpusējas bažas par atom-

bumbu un citu jaunu ieroču katastrofālo iespaidu,treškārt-memdentu

iespēju maza ticamība.
.

.
i

Raugoties no plāsaka viedokļa,el-onomiaka,ideoloģiska un politiska

nlaisa staro Krieviju un Rietumiem skiet pilnigi

tamdel,,- atšķirība staro kapitālistisko un komunistisko saimniecī-

bu ir pārak nesamierināma,ideoloģiski tapec,ka starptautiskais komu-

nisms atzīst un lieto bez kautrēšanās ikkuru līdzekli - ka spegosanu,

kudisanu, apvērsumu gatavošanu - savu merku sasniegšanai,kas ar

rada narak lielas neertib-s.ket uzskatu dažādības cilvēku starpa vien-

mēr bijušas un tam vel n v neizbēgami j, noved lidz bruņotam koniliktam

Jo ir nenoliedzami^ka neviena nācija patlaban karu nevelas-tikpet
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krievu zemnieks ka amerikāņu strādnieks veļas tikai maizi un mieru.
Bet no vel leilaka svara ir,ka ar i pašas vinu valčiba.s karu. ney.ela.s.
Amerikas vale.ibes merkis joprojām ir karu novērst,nevis-vina izcelsansag
steidz ina.t.Vin.s vadošie viri vienigi ir nākusi pie atzinās,ka ar pie-
kāpšanos un vājumu tas nav panākams,Ari ne-

veļas,bet vinu motivi ir pavisam citif: vīni ir vajTun to*.*a.pz inas*.'
Apsverot par un pret speķus sistemātiski, janem vispirms abu no-

metņu militarie_speki.Sai zina Amerika patlaban ir specifaka valsts pa

saule?tikpat potenciāli un daudzējāda zina ari aktuāli.

Amerikas armija gan ir mazāk; ka krievu,bet nesalīdzināmi labāki

bruņota un apgādāta,un ir viņai ari plašas apmācītu karavīru rezerves,

kas vel nav "pārstāvējušas".
Amerikas gaisa speķos ir mazāk gatavu ierindas formāciju ka krie-

viem,bet viņai ir lielākas rezerves noliktavas un viņas lidmašīnas ari

ir nesalīdzināmi parakās par krievu lidmasinam,par lidotāju un tech-

nisko,personālu kvalitāti nemaz nerunājot.krieviem vi.spar.uay. stratē-

ģisku bumbvedēju ,pelnītu _sacu apzīmējumu un vispāri vi-

ņas speķi techniski un taktiski ir gautam novecojusies. Pasaci-

ņas,ko krievi'tagad medz stāstīt savam brīvam tautām,ka viņi vieni pa-

si butu sakāvusi Vāciju,bez palidziba.s no ārienes,amerikāņus sevišķi

ietekmēt nespēj,jo tie labi zin,kādas dolāru miljardu vērtības tie

krieviem 1f43/44 gados tika piegādājusi.Bet vini loti labi zina. ari to

ka toreiz dotie produkti ir jau sen patērēti,apavi un formas tērpi no-.,

valkāti,autu māsiņas nolietotas un sasistas,tanki un lidmašīnas ta no-

vecojusies, ka. to ista. vieta butu drizak muzeja.
Amerika.s flote patlaban ir laalaka. Par visiem juras speķiem pasau

le kopa ņemot.Gan.tikai maza dala no sis milzu armādas atrodas aktiva

ierinda, bet kuģu uzglabāšana jeb pareizāki "konservēšana" amerikāni-df

ta specializējusies,ka tie tos gadiem ilgi spēj saglabāt piluigi

nus,bez mazākiem rūsas plankumiem - tos lidz ar visiem lielgabaliem un-

smalkākiem instrumentiem iekapselejot zināma celulozes masa.Un ari ku-

ģu apkalpe ir apmācīta un ar kauj?s piedzīvojumiem,ta ka deviņdesmit

dienu laika flote var atkal but kara laika apjoma, -ar krievu juras spe

kiem,turpretim,vel neko ievērojamu nevar saskatīt,tie vairāk liekas uz

zemūdeņu ražošanu sērijas-izmantojot vacU speciālistus un pārvietojot
uz krieviju veselas speciālas kuģu būvētavas.

Amerikāņiem ir .atombumbas,kuru -birums izteicas divi un tagad pat

jau trisrindu skaitļos,krieviem vel nav nevienas.

Un beidzot,amerikāņu rūpniecība stāv augstu pati krievu rupnieci-

baisvinas uzņēmumi un satiksmes liozekli un visa transporta sistēma ka

ra nav cietusi un ari augsti kvalificētu izejvielu zina Amerika Krievi

jai ir ta.lu priekša,ka nemaz nevar sali^zinat.

Tāda zina pret amerikāņu materiālo un technisko varenibu krievi -
var uzradīt vienigi neapšaubāmu vājumu. Gan krievi tagad luko iestāsti!

sev un citiem,ka si gada laba raza/kas esot nevis atmosferisku apstākļu

bet kompartijas organizēšanas mākas nopelns/ bet kapec tad pagājušo ga?u

"neorganizēja"?/ visus iztrūkumus ar uzviju atgusot.Bet ja ņemam vinu

pasu skaitļus,ka si gada raža esot par augstāka par pagājuša gada

ražu, kas bij katastrofāli zema,tad. sigadeja var but pat zem normālas.

Bet tas ari vel nebūtu izšķirošais.Svarigakais ir tas,ka izslavēta

"jaunceisanas un atjaunosanas"piecgade ir izradijusi.es par pilnigi ne-

un ta ir tālu atpalikusi pienam un grafikai.Feraugoties uz pa-

pildu darba speķu no kara gūstekņu un deportēto vergu miljoniem.Un to

Kremlis,protamsplabi zin,bet to zin ari Amerika.l ez tam Krievija ir ari

smagi cietusi kara un sie postījumi vel nekādi nav laboti/ka to redzam

ariYatvije.,kur stāsta gan ka izskatīsies l?fO gada,bet pagaidām vel i
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gruži nav lāga novākt i/.Da.za.sno Fa.domijas tautām ir arj loti nonīku**

sas ilgstoša trūkuma del/oet ?jkraina??lrimaun citur viņai naidīgie
elementi ir negaidīti labi organizējusies.

- Krievija briest ari nopietnas politiskas vētras.Ganlietpratigu
vērotāju ieskats, Staļina nave nekādu tautas sacelšanos neraditu

/ka to medz apgalvot krievu emigrācijas strategi/?bet gan noteikti zi

namu "palasta revoluciju"?kas varētu beigties ar Trockim lidzigas frak-

cijas rašanos kompartija, jeb ar neveiksmīgo varas pretendentu likvidē

sanu.Sadus notikumus tomēr nevajaga pārvērtēt sir visas pazimesska ar

Staļinu vai bez Stalina-krievu politika visa.visuma paliks bez pargro

zibam. Tomēr frakciju rašanas totalitāra-valsti jau ir par sevi vājuma

pazime un Krievija ir ari vel citi loti nopietni vājuma digli.

Saprotama ari Amerika nav bez tādiem."'"opietna.kaisamerikāņu vā-

jums ir tas?ka tie joprojām vel pilnigi neizprot Kremļa,

des un taktiku.Krievu armijas un tautas histēriska slavināšana kara.

un it sevišķi Ruzvelta palikusi bez sekām un nav tik vienkar

valsti sabiedrisko noskaņojumu uz reizi apsviest otra

di.Toreizēja lētticība un naivitate savkart ir darijusi
11.skava savus aģentus ir varējusi iefiltrēt Amerikas atklātības dzive

pavisam neiedomājamos apmēros. Valsts iestadesyUniversita.tes?arodbied- ..
ribasspat baznicas/iznemot un kultūras dzi-

ve - visur tai ir savas suninas un agenti,kas visur prot iespiesties
un ievākt informāciju par lietam?kas svešai valstij nebūtu

vu zelts?par kuru neviens nevar tas tiek Krievija tagad

razotSļir plūdis un plūst pa.ri okeānam miljardu dolāru apmēros un?ka

var secināt? "ieguldījums" ir bijis sekmīgs.Jo tikai pedeja gada laika

valdība un atkiatibas doma ir.sākusi so iēksejo briesmu-

iespejam?.lai ar leilako parstegumu konstatetu?ka Kremlis ir pratis iz-

stiept savus taustekļus lidz pat augstākai augšai. Pārsteigums izvērtas

.par istu Karsala laika saka tirit ari ārlietu ministriju

no "ne-amerikaniskiem elementiem''.lzradija.s?ka saja vissvarīgākā iesta

de pec genera.lstaba?ta.isnicumeja un mudžēja no visādu nokrāsu maska-

viesiem?un?kaut zināma dala tagad no turiener ir izmesta?vel daudzi ir

palikusi un tieši veiklākie. Cits Amerikas vājums patreizējos laikos ir

meklējams amerikāņu pasu demokrātijas tulkosara.-r.ekurcitur tāds

jeb P.uzvelts jun.ta nevarētu braukt apkārt un runāt un citas valstis

apkarot savas valsts politiku.lr Volless nav ne

ari Maskavas vina naivais ideālisms nodara valstij vairāk

laura?neka visa komunistu aģitācija kopa.
Tomēr visa visuma salīdzinot sis amerikāņu vajās vietas ar krievu

grutibam un trūkumiem^jasaka?ka amerikāni tas jau ir sākusi izprast un

arstetjkurpreti komunisma ortodoksāls stulbums tos dzen tikai vel dzi-

ļāk politiska un saimnieciska strupceļa.
Citaem vārdiem - krievu vājums un amerikāņu stiprums ir visspēcīga

kie argumenti pret tuliteju karu. Ja stāvoklis butu jau sen

vairs nebūtu starp dzīvajiem...
let ie ari vel citi un pat daudz svarīgāki iemesli pret karus

Krievija to neveļas ir pārliecināta?jeb ka to maca.nemaldīga

partijas doma varēt iztikt bez ta+Jo komunisma pamata

maciba ir?ka kapitālisms pats sevi satur sairuma d.iglus.Kops kara bei-

gamKremlis ar leilako pārliecību rekina.jas ar saimniecisku depresiju

Amerika un vispari Rietumos un vairākkārt pat bij*neteicis skaidrus ter

minus.Krievu vilcināšanas un sab-otesanas taktika ārpolitiskos jautāju-

mos liela,mera ar sadam ilgam ir izskaidrojama.?e"ejais termins bij no-

teikts uz gada Rad tas nea.ttaisnojas?tagad parole

skan^"vistuvākā nākotne."
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Krievi joprojām, vel svēti tic,ka tiem t +s. karstais kars nebūs

vajadzigs,lpi savus merkus sasniegtu. Marksisma likumu negrozāmība un

kompartiju piektās kolonas citas zemes to panākšot bez kara.

Beidzot par jau minētam kara iespejamibam,kas izraisītos no min.

"jutīgam vietām"

par visam lietam Vācija..Lidz sim tādas gan atro-
das uz "neitrālas spēkošanās notiek ar citu nāciju starpnie-
cību.Tomer3 jaunlaiku satiskmes līdzekļu ātrums ir samazinājis zemes
lodes virsu tik liela mera.,kaamerika,nu-krievu tiesa saskare/piem.pa.ri
Ziemeļu polam/ vairs nav novēršama"

bet. ari saja lauka ir daži loti spēcīgi faktori,kas spej noturēt
vietējus konfliktus lokālas robezasipasaules ta.'.taszin,un\ari Vašing-
tona un Faskava naktu vispārējais karsētas neaprobežotos ar

lielgaba.liem,sa.viniem,lidmasinem un tankiem.

Atombumba,rad.iova.diti proje^tili,bioloģiskais karssradioa!<tivas
gāzes un citi masu iznicināšanas ieroci ir vai nu jau ņraktiski izme-

ginatiļjeb ari atri veidojas labaratorijas un pārbaudes laukumos.

Gan.vēsture mača,ka bažas par kara rezultātiem vel lidz sim nekad

nav spējušas karu novērst,tomēr saja atomu laikmeta bailēm no ta,ko sa

da .technologiska revolūcija varētu izsaukt ir sava vera ņemama psicho-
logiska ietekme. '

Kopa ņemot par un pret speķi varbūtējam karam starp Amerika un

Krieviju, apmēram lidzsv-fojas.J'ara iemesli garāka laika posma,prota,ms,
pastāv tomar tulitejem karam nevar sa.ska.tit"tikdaudz va.rbutibu. Kars

varētu izcelties peksni,ja zustu kontrole par notikumiem,resp.rastos
'^incindents".Tads gan vienmēr ir iespejamsļbet lai rastos ka.es Pearl

īlarbour as stila ir maz domājams. Amerikāņu tauta ari'pamazam nobriest;,
nav vairs tik jutiga-impulsiva un pamazam pierod pie latenta kara sta

vokla pasaule.Krievija,ka policijas valsti,atklātības doma tiek vadita

no valsts un var tikt uzkurināta ar valsts nodomu.Bet,ka a.pra.dits,ir
loti ticami,ka Kremlis tuvāka laika karu nespēj vest un tapec ari ne-

veļas.

Tādas ir krievu-amerikanu kara izredzes 1f47 gada oktobra beigas

OTRĀ PASAULES KARA LIKTENĪGAS NEJAUŠĪBAS

Ka gan pasaule izskatītos,ja 1940 gada maija rietumu fronte ne-

būtu tik peksni sa.brukuei?Kas toreiz tika zaudēts 6 dienas,par to bij

jaciņas visa pasaule 5 gadi,lai zaudēto atgūtu.Desmitiem miljonu cilve

ku tika iegruzti neizsakāma nelaime un ari Latvija tika aizrauta lidzi

Latviešu tautas Golgatas cels,kas vel šodien nav beidzies,sakas

tadel,ka Rietumi vieni pasi bij par nespēcīgiem,lai ar Vāciju tiktu ga

la un tie bij spiesti pieņemt krievu palidzibu.baksa par to bij musu

un citu Austrumu Eiropas tautu briviba.

Tapec ne tikai no militarr viedokļa vien ir interesanti aplūkot

toreizējos apstākļus,kas vaciem deva tik negaidīti leilus panākumus*
Par 1940.g.sabrukumu ir sarakstītas visfantastiskākās lietas. Par.

to nebūtu jābrīnās,jo pārsteigums Ķoreiz bij neiedomājams.Visu lflf/40

gadu ziemu angļu un franču t utas tika,iemidzinātas ar stāstiem par

Francijas un Anglijas stiprumu un gari tika pārspriests,ko darit ar Va

ciju pec tas sa.kaasa.nas un nevis ko darītu ar viņam.

"Kad nāca rūgta atmošanās,atklātības doma pārsviedās pretēja eks-

trēma ssabrukums jau esot bijis skaidrs sen un visdažādākās leģendas
tika austas par ta cēloņiem, jo patiesība parasti ir par lenu,lai legen

das panāktu.
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Pirmā ie briemu stāstu vilnis radās invāzijas pirmajās dienas*-'

stāsti par milzīgam izpletņu leceju formācijām visas zemes-pieņēma

neticamus apmērus,Tika apgalvots,ka leceji nākot leja. pārģērbusies

par prietepiem un mukenem.Tadiem stāstiem tic vel šodien.

Īstenība izradās,ka veciem toreiz ir bijusi visam tikai 4500

izpletņu leceji,no'kuriem 4000 tika.izmantoti šaura apvidu starp Ro-

terdamu un Ragu Holande. Atlikums naca akcija Beļģija pie Alberta ka-

nāla pārejam,Francija nemaz nebija.Ta ka vācu parasutistu skaits

bij neliels,daudzas vietas tika nomestas koka lelles,kas tomēr neka-

vēja ari ap tam vit leģendas.
Cits apgalvojums bij,ka'vācu panākumi izskaidrojami galvena kār-

ta ar nodevību un vinu piekto kolonu darbibu.Ja. vācu aģentiem sur tur

ari butu izdevies aizstāvēšanas organizēšanu,vinu piekto kolonu dar-

bība tomēr ir stipri pārspīlēta.Aizsardzība cieta daudz vairāk no pa-

su va.dibas apjukuma un panikas,neka no nodevības.

'Vel cits izskaidrojums-bij ,ķa sabiedrotie,it sevišķi franči,esot

bijusi sasirgusi ar "kazino-psickeziA.Ari tas ir parspileti,
Īstenību liecina fakti - franču virsvadības pavēles un dokumenti

ka galvenais neveiksmes iemesks bij bijis tads,ka-kops kāta sākšanas

franči bij sapņojusi par ofensivu k .ru,kaut to riciba net-ij speķu, -
'lai tadu realizētu.Beaigi slavenais "plāns D'* skaidri rada,cik smagu

var kļūdāties ofensīvi noskaņoti kara vadoni, ja tos ar varu spaez de-

fensiva.

* Itnebut nesaietas ar Hitlera panākumi butu izskaid-

rojami ar vina milzīgo spaku pārsvaru natij mobilizējis pat tik

daudz cik vina pretinieki uz bruņošanas rūpniecības gan
bij paspējis uzstādīt un apbruņot daudz vairāk divīzijas neka vina

pretinieki,tomēr kopējais speķu pārsvars ir bijis pavisam niecigs.
Vina panākumi tika nodrošināti ar dziļi dzitiem triecienu kiliem,kas
iztaisīja tikai 50 no vīna bruņotiem speķiem.

'Bet tas.nenotika vis tamd.el,ke. tam butu biģis ievērojams tanku

parsverspka. to velakfmcdza apgalvot.Ta franči mēdza teikt,ka tam

esot bijusi 7000,-o*ooo tenku.īstenība tam bij tikai mazāk ka puse no

si skaita,no kuriem izšķiroša trieciena tika. izlietoti tikai 2400,
kaut tad. ari pr maksimālo jaudu.Frenčiem bij gandrīz tikpat tanku,
bet tie izkliedēti un ne tik kustigi.Franču ģenerāli joprojām bij

turējusies pie lalP gada uzskata,ka tanki ir kājnieku peligierocis,

kurpreti Hitlers bij uzklausījis tanku fanātiķu idejas par armijas
triecienu smailes /spearhead./ radi%anu un bij piedabūjis uz to ari

savus vecos ģenerālus.

,
Tepat Hitlers bij visu licis uz gaisa speķu izveidosanu^Seit-vi-

na' skaitliskais pārsvars bij bijis patiesi lails - 3 pret 1 - un vins

guva izcilas sekmes ari ar savam stukasu formācijām,kas sadarbojas ar

tankienF'ranci pret stukesiem izturējās neticigi,kamēr bij par veļu.

Tomēr,ne vina priekšrocība ka uzbrucējam,nedz ari vina nenolie-

dzami modernākais apbruņojums nenozīmēja tik daudz,ka vairākas rup-

. jas kludas pretējas vadības puse,ar uzbrucējs pats nekad

rēķināties.ber ari tas vel nebūtu lijušas izskirejas,ja vel nenaktu

klat vesela virkne laimīgu atgadījumu vecu puse.

Holandes ieņemšana sniedz ram raksturīgus piemērus. Holande bij

otras skiras kaujas lauks un vecu speķi tur bij nesalīdzināmi mazāki,

neka bij mobilizējusi holandieši. Bet holandiešu virsvadība taisni nak

ti nirms uzbrukuma bij izdarījusi speķu pargrupejumu,kura iznākuma bij

radusies vaja vieta taisni tur,kur slavēja vieniga vecu tenku divīzi-

ja,ko tie Holandes ieņemšanai bij varējusi atlicināt.

Sekas bij,ka si divīzija spēja izlauzties un traukties uz priekšu
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140 km tikpat ka bez pretestības'līdz Poterdamai,lai atslogotu tur no-

mestos izpletņu lēcējus. Ari tad vel vācu speķi tur bij bijusi stipri
mazākuma.;, bet pārdrošais trieciens Holandes sirdi bij apjukumu
Lam pievienojas bailes no gaisa uzbrukumiem lielpilsētām.Divi dienas'

velak Holandes armija patiesa fronte stāvēja neskarta*

lastrichtas "vārti" Beļģija tika ieņemti no dažiem .simtiem'gaisa
transporta speķiem,kas nakts tumsa.nolaidās bezmotora lidmašīnas.

Abi svarīgākie tilti pāri Alberta kanalim tika ieņemti neskarti pirms
tos spēja uzspridzināt.rben Smaila forts,ka.s sedz Alberta kanāla pār-

ejas, ieņemts no izpletņu lēcējiem ar lidz tam nepazi+u drošsir-

dīgu akciju. Jau aizdedzinātos degļus tilta spridzināšanai izdevās no-

dzēst pedeja sekunde.,
BaLosa rīta va.ciem bij pietiekami daudz speķu kanāla otra puse,

lai varētu turpināt traukties uz priekšu Beļģijas līdzenuma,kas sav-

kārt spieda beigu armiju atkāpties visa fronte
-

taisni tad,kad franču

angļu speķi atradās ceļa vinu atbalstam.

Ba.stricktas izlaušanas nebij kampaņas izšķirošais trieciens,bet

ta"'- bij liels iespaids uz sekojošo. Tas rādija apjukuma viesuli,kas ie-

rāva sevi franču mechanizetas divīzijas,kad tas būtu bijušas.vairāk

nepieciešamas apdraudetfs vietas dienvidos*

Jo vācu tanku un meekanizeto divīziju vairums traucas virziena uz

franču robežu cauri mežainiem Ardennu kalniem. Tas bij pārdrošs pasā-

kums,ar tik leilu tanku masu pārvarēt tik grūtu apvidu,bet risks izde-

vās un sekas bij Francijas sabrukums.

Tagad ir zināms,ka tas bijr noticis saskaņa ar kādu veļa-datuma

pargrizijumu vācu uzbrukšanas plāna,ko bij panākusi kada ģenerālštāba
virsnieka /gen.f.īansteina/ insubordinacija,kas,apejot savu tiešo prieks

niecību,bij pratis iegūt B'itlera atbalstu sadam nekonvencionalam pro-

Pirmple.na bij paredzēts galveno triecienu izdarīt ziemelos,tapa.t
ka 1914 gada.Ja tas butu noticies vāci butu uzdra.zusi' S virsu labākiem

-

farncu-anglu speķiem. Varbūt tiem butu izdevies tos atspiest atpakaļ,
bet nekāda zina ne nogriezt.

Hitlera, laime sini zina atvasināma no slikta laika,kas spāeda uz-

brukumu atlikt un deva gen.B'ansteinam laiku Hitleru apvārdot. Sai bri-

di sabiedrotie savkart bij sagatavojusies ar lieliem speķiem ieiet

li Lelgijr,kas Hitleru vel v-irak pārliecināja par Hansteina plāna li<t

derību.

Ir vel tagad neizprotami,ka'sis apstāklis nepamudināja sabiedro-

tos grozīt savu planu.Hislielaka sabiedroto kludr,kad tie traucas iek-

ša Beļģija bij,ka tie atstāja nenosegtus Ardennus,kur palika vienīgi ,

dažas zemākas kvalitātes divīzijas*
Ta bij Hitlera lielāka laime,neka tas to jebkad butu varējis ied&

māties.Bet tas ari bij skaidrākais liecinājums tam,cik nepiedodami

stulbi franču vadība bij piesējusies ofensīvam operācijām.Ha velak

gen.Rundstedts un F.Hleists,kas vadīja vācu tanku triecienu

zinrs,tie bijusi pārsteigti,ka nekādu pretestību,jo Ar-

denni ir ka radīti ar .n .ecigiem speķiem nosargāt grūti pārejamas vie-

tas un ceļu šaurumus.Bet vāci tur bij sastapusi vienigi veca parauga

krv.'--leriju,ka.s,protams,tankiem nevarēja but nekāds pretinieks. Sasni-

edzot i asu,vāci to tulin ari nargajusi,un,reiz vina puse,traukusies

uz priekšu lidz sasniegusi Lamansas kan-rla. krastu 240 km no Ba-

sas -ar ko sabiedroto armijas bij ieslēgtas i-elgijas maisa.Tam seko-

ja Bunkirka un Francijas sabrukums*
. „

Henec nekas efektīgs netika darits>lai sis liktenīgas nedēļas

laika vacus apturetu?Viens no iemesliem ir tas,ka. vācu tanku karš bij
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pilnīgi paraļizejis,jo ta joprojām vel bij rēķinājusies
kustības tempiem, t Otrs frmci nespēja atraisīties noofensīvas domam p-t trd.kad trdam v-irs nebija ne mazrka reāla prma-

Llktans iropijr ir, tas?ka Hitlers nemaz nebij rēķinājies ar tik
absolūtu, prnrkuma.Vinr nodoms bij bijis dot frančiem spēcīgu triecie-
nu+lai tos pamudinātu uz miera līgšanu,ka ari,lri ieņemtu drlu no ka-

lidzigu. spiedienu izdarītu ari uz Angliju.Pedejae
tad tamņebij bijusi,padoma.Plašs pierādījumu materiāls -

rada,cik poiticigas istenifa bij bijusns toreiz vina ceribrs.
Bet vīns,kļuva par.savas uzvrras upuri: Pārsteigta par saviem

panākumiem, vīns nevrreaa. izprast angļu nepiekāpību,
cik neticami tālu trs bij bijis gatavs to priekša piekopties, tieši

tad, k:.d tas atradās s vas slavas augstumos* ' - -
.

- - ;

Ja Hitlers butu ticis apturēts pasa sakuma, tas gan nebūtu vinu

glābis, bet pasaule , un it sevišķi Latvijai, butu tikušas alztaupitas
nepārskatāmas ciešanas* Tagad ir zināms* ka. vina pasa ģenerāli, bij

gaidījusi tadu apturēšanu, lai ar to tiktu mazināts partijas..un pro*

pagandas iespaids un butu vieglāki vinu gaßti ' <*
*

Hitlera fatālie panākumi, liela, mera izskaidrojami ar vina neie-

domājamo laimi, bet vel Helaka apjoma ar Īsredzību, .
1940 gada sabrukuma patiesais iemesls bij. ka Rietumu nometnē

militāra ortodoksija bij bijusi stiprāka par modernam idejām, ne tikai

tai bridi, bet veselus 20 gadus pirms tam*

~'
"

?3 ir maciba, ko it sevišķi der iegaumēt tiem latviešu ,"poli*,
tikiem", kas to pagātnes saiņiem luko sevi iakonštruet nākama Lat-

vijas valsti...

PAR JAUNIEM IEROČIEM

'

Jaunu ieroča izgat, vešana nerimstas un it sevišķi Amariķa tādam

v, jadzibam līdzekli zelpti nttiek. No svarīgākiem
var minēt:

.
. ' ,- ,

Rakešu lidm;- sin s ar 1501 kn atiu;u stunda, /angļu/ km

/amerikāņu/. Minētais "ātrums gan sasniegts dzinēja speķa mēģinājumos?
bet ka uz supersoniskam /atrak par skanu/ lidmašīnām un t<da pasa

ātruma radiovaditiem projektiliem balstīsies nākama kara, smagums, ir

puslīdz droši* " '
,

*-

'

j

pakešu kereju aparāti, kas jau ievest amerikāņu armija, ir ie<*

rice, un zire viņas ceļu uz liela elektris-

Lidmašīnu uztvērēji taja pat armija ir aparati-teleskopi, kaš,

uzķer tttVojceas lidmasin. s, vel pirms tas ir eaakatamas cilvēka ačij
un kas ir tik spēcīgi? ka ļauj* saskatīt māsiņas šikākos data-lus. .;- '

asinu.bumba ar iebūvētu rakešu-dzinēju ir -j^.unizgudrojums,
kas bumbai dod lielu caursišanas kara rūpniecība, ka zi-

na*t.Ē> Ķ<i lielākai daļai <%ei*. zemes/. Kritiena vidu bumba iedar-

bojas rakešu icrice, kas bumbu dzen -leja ar daudzkārt palielinatu-
gtrumu. * ' -

;.-
- -

'

**

t
*

* . Visiespaidīgākie jaunizgudrojuml <tomey- ir

K^Aic-^ktiyo_g^zu*lauka. Par -ir-ie-nakusas diezgan '
nrosas, EinjSļ ka nesen tik peksni "un- -diva iM 'hrta -radusies koleras*; '

Egipte neesot nakrs- cita? ka' kada*s lielas Apvienoto* Nācijas
'loceklis. izL egint.jui..s prakse. Itn rr vina.a- angliep izradajas

tik specigi pretlīdzekli, ka no kurienes tie -.'

tos tik atri bij sadabūjuši. Dīvaino "epidēmiju" ..neapkaroja, tik daudz
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afsti');ka - angļu Ka. rrl Maskava rugatslrdigi bij suti-

jusi uz ī]gipti"speciālu rr apkarosrnas- min-etas

aizdomas, tikai vel vcirak spēja p.svītrot c
Kihfa zina, ''baciļu iero-

cis" Rakosa kara noteikti nenogults kautrs Otra pasaules
kara. laika notika ar gazer<= bet na.koplietošana.-.bez ZelaSti-

.bcS;*..ltsevišķi ;bistans tas. var klut biuzj.

Āzijas un Tuvo Austruuu pilsētas? bet rrl prr'vls'ia'Austrumu^Eiropas
~apg&ķ)aliet:.itasvar klut liktenīgs? ver- nerot jebkādu--pretlīdzekļu
Uņsapratigrs organizācijas trukui'.Uo-' .' . -

-
.

ta .\.Ne gluži nodibināti IMO ir saņēmusi no-zißažniokicn-liotprr-
tejieu lesniegumu,kura-teikts,ka b^s^"baktēriju
indes bista.mibas zina piolidzļnaui atonbui bai-.Tč p'iem'ebotuiinusa
inde.ir tik, ar vienu unci /ap 36 "gr/
natu 140.miljonus* cilvēku,Pagaida,a vel esot geutibas'ar "izdalīšanu"
;.uņari dazi'pretlidzekli esot ainami. ' - '! ".-

- nea-
Daudz bīstamāki ir zināmie

izplatās talaķ.Vcl cita'indu ir Rs^,c-;a
nāvējošas iznicinātu 20 rfilj.cil*

." nēm-vcraika Krievijai Otra pasaules kara. laika die-

-RU.UTi.nakti, strādāja 27 lielas fabrikas,kas ražoja indīgas'g^z^s,ne-
vajāja Veltīgi Oaret,ka tie tagad butu. kļuvusi humānai..;...'

STĀVOKLIS LATVIJĀ, EMIGRĀCIJĀ UN ĀRPOLITIKĀ

Par apstākļiem Latvija lidz s<.-gaoktobra beigām nav ziņojams
nekas ievērojams vai jauns ..Pec zina.nmkuru pareizību nav' izdevies par

aba.udit,tiek.gatavoti saraksti pla,s.amlleporta.o.ijam...vel:-s.ini gada. -
" 'Salīdzinot visautentiskākos informācijas..materialus,kas

mums tikko ir ienākusi no igauņu un lietuvieša avotiem,ar"tadie&ikas
nesen ir nākusi no-Latvijas,ir iespējams sastādīt .mazu'parskatu par
stāvokli paltijas valstis s.g< oktobra beigas'.

' --Pecsim zinām; spr iežot apstākli patlaban ir vissmaga
"kle no visam'Baltijas valstinm.lt seviskl'SamsalapDagp uh citas vinae

tiek.sistemātiski no, igauņu iedzīvotajiem iztukšotas un viņu

nometināti "lietpratēji" zvejnieki no- KurmansĶa&?Arcbangelskas
un pat Astraehanas.Plaši nocietinājumi tiek celti galvena kārta uz

un Kurzemes ziemeļu piekraste?bet ari'pie Klaipēdas un

;tāpat .gar- robežu. Aerodromi tieķ-lerļķot.i..it sevišķi

Kurzemē.Par plašu- kara un juras bazl tiek'izbūvēta Pal-

tam.ka tas bij pirmās krievu

īaika.,kad Baltijas valstju-Krievijas robežas bij hermētiski slcgtaa

tagad tas Ir vaļa un'nav ari sevišķu grūtību, tikt no Lietuvas Polija

-uri otračļībaudz vairāk apgrūtināta ir vienas' Baltijas
Valsts Otra,bet, gandriz neiespējami ir tikt no Lietuvas Austrumu t ,

un,,ojĻradi.lzradas.ska Austruma,,prusip&s dala,lfdz, a.r'Karalau-

ciem,ko Kri.eyuja.patvarīgi 'pievienojusi.sev,tfgp^.ir^tikpat.ka bez &

iedzivotajien.Agrākie ir aizV'akūsies vai evakuēti uzyaciju,bet-j^un
~n,ometinatie kolonisti no rrlevi'as un viņas stepēm begtinibeg^atpa-'

.pamazam aizaugam, ja Staļina saulītei butu lemts vel il-

gāk apspidet ao apgabalu,tas paaapenisai atgūtu to
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lonu?keda tas.bij.p:-ri:..L biezi muza. tur

ja Vt'.cuspiesmos uz atlike vienīgi juras, cels uz Lat

v.ecuzcLnicki -nelnbprit lietoji tur v-.vlet desmitiem,

kilometi'usttezka arstipra ?.pdxivotuaitnl jeb dzivu a?i

i/-loti grūti izklut rinetai/apLbbalaa.o'uri neaaarnitaa,Gluži ka pec

Seremetjeva ''skribināja''VidzemeZiemeļu,kara.laika..
Xaralzucu ostr./i netiek atjaunota un nav ari iz

ne tikai.ka tur ne'-,esnelnok krievi nepārtraukti
no turienes visu izvedmestra piederumus un

pat ķieģeļus un akaenus.,.

Brosiaas zina nekas 'ntvuzlabojies un klue depor-

tācijas joprojām turpiitss-'Vi'sv'ab';];massiijajla.'Snovisamßaltijas
valstiu visvairāk un steidzinaki tiek kelonizeta un rusificeta, Tai
seko Lietuva un pagaidām vismrzak tas novērojams clemen.

tu ieplūdums no urievij ,s srskatāms gandrīz vionie.ilielpilsētas -

Tallina*Riga?VilnayLiapnja/aiels vairums no ienācējiem tomēr ir tikai

sezonas viesi.tei*icredniļpasrkurnudarbinieki un tmi,ļk;s izgudro vi-

sadus varrrbLmkeprar saēsties

un ietērpties?jo izradisJa., nerau,].otiosuzvecu un krievu gadiem il-

ao laupisanuemusu zonas temer ve&.sis tas ir atlicis"

ia.i;;.'kzemepasaule kolonizēšana lidz sim verijama gan-

dirz Igansiij,-..Lietuvatarpeatiep.domjuvara talak par.aprin-.
ka pilsētām un'pravrkiea lauku centriee. sarkanie'

verrs viri nedz darvot t.uraceltnes pamazam izveidojas

p-r maziem ciotoksnisi-ue,,t*

Partizānu kustibr joprojām ir dzive visas trijās
kVD nav izdevies to iznicināt v."r.sliazeklice un-padejo laika tie to*

ari vaira nometina.tet partizānu vadības pases pareizi nevērtējot pat

relzejo starptautisko kadrus ir samazinājusi lidz mi-

ierindniekus turpmākam un izvietojot

tos privāta dzive. Partizāniem ir sevišķi Latvija un Lie-

tuv. iespiesties tikpat ari t,s*"iznicinātāju komandas"

un sevišķi pārsteigt tos vairs .a'-buslara.i--.f's'j-''S-'rmll'raksturīgia.t-
srmctļka Lietavas un uri Latvijas partizāni nosprauž savai aktivitāte,

sarakas robozaSitcja tie retinās Jea tagadējais utavoklis pasaule varo

iu ilgt pat 10 Polija turpretī ttau a;adstiek uzskatīts ka abs&

leti pēdējais termins.

Pārtikas un apeados zina kurnot ciešana stāvoklis joprojām vel ii

tikai sak jau aptrūkt par

dodaro proiksmetn on citu mainas objektuapret kuriem var iemainīt mai

zitNo kartiņām un normām spej iztikt viestai saadalo kartiņu ipasnie '
ki, ", -

Joprojām no tikpat ka.nekas;b&t
n.aņvel, tagad turpinās un.trstnszvesena,uz "draudzi

jam republikām",Ka Hriovija'butu bijusi-izcilas laba uz Bal-*;-ļ
tijas valstīm vel nav ataeooios^-rume^bezcortaa.pelēta ir'kādreiz zie **

deso un pārtikušo ualtijas valstju tagadnes ikdienas**

Eb.,i4y,a^M^.Ati uo poz;tbiva.i'.pa.ribamatzn *ajama.-pir-
mā kārta pakāpeniska atdzīvošanos,no negatīvam
Vācijas apstākļu talaka pasliktināšanas,Ssi'sakarība varam tikai

vairāk pasvītrot to, ko jau atkārtoti e-s-artēikusimlatviesiun latvie-

tes Vācija,nu.Austrija netaisiet sev ne mazākas ilūzijas par so ziemu

un ari turpmāko dziva jusu sanēsāja ir pilnīgs neiespēja
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ai tuvāka laii.apārvietoties uz citai..*Eiropasze
visu iespējaa.Oslai!.arziebernijrara un n&

apej nieki Jbatu kaut cik ir Vācijas
un Austrijas latviešu trieciena,uzdevuša.so bridiģkas ir svarīgāks'pa'
visu,un.ja attiecīgas vadibss būtu aizsaarčasar vinien

svarigakian. pašai jānes lietas izkārtošana savas

rokas.ka nereti'pagātne
Attaicibs.uz dzjves un darba apataßlier.. laika īsus.s

ir ienākušas daži no aizbraukušie?::nejūtotiessevišķi aptaie-
par iztiku un dsrb,.apatakl?ea?bot tas pienacigi

nenovērtējot un liekat ciest aora.liski,CaUaadl gadijieni ir retināt-
sevišķi^ jo lielais vsirus.sir vairāk ka - pec nejēdzīgas
nīkšanas Vācijas DP nos.i.d.nes-toaergribai,nekavējoties pret tadan

izpaustsa ienest stāvokli;

:l.Pec rupjas un lietiskas apstākļu apsversanfs citas

neraugoties uz ne tik apidosiei:sadnnieciskiar;apstaklisn ,*nglijasto-
i.e-ruzsk,,t?.:.,cozoisijoprojaaprrviapioaerAtsko latviešu eaiigracijas
lielas i.a.sasu?meissau*s::,i«Vispedeja'laikasaduvelanibuveljovairāk '
pasvītro dibinātas izieasesJ's ;'jig:.lijaturpaakollelpolitiskokonflik
tu gadijuaa'varatu palikt, bistaaaka pirrr,a'posa.slaika.

2<.ĶaKrei..lisvelsadien visisazdalu nojAnglijas
bsltleaies atgūtu savas,vārgu dacbai.airaaprotani un ari

pieradīts.No vienas lūko panākt ar aģentu
tie ar "Westwarč-so" akcijas strādniecību'ir pratusi,.lasutitAnglija,
kas tad no.turienes raksta bezcerīgus ziņojums "Cinaa" ot-

ras puses turienes,koauntsti dara visu*lal"anglu strādniekus-un tautu*

sakuditu pret ari l.aipedejies.dzivi un darba spstak*.
ias cik aaau.iesp-;jaas.earicbtu^Piras'nav atrastas un pārbaudītas so-

līdas iespējas varbūt

najrau dul Anglija.s sānsi tik viegli noraidīta

BiVisparigi*lr nepieciešami pie ta,pierast un te isgaunetpka ir

sapratīgāki un latviskāki raudzīties Īstenībai un nākotnei tieši acis

un censties to veikt pasu ieaijāt sevi bezdarbība un apā-

tija ar kadaa tur pretenzijas,uz nuzigu aprūpi no sab icaroto jeb pat
kādas pasu "valdības" pases, nes butu cietusi'^ jeb

'-rupjasvarss.upuri" un tisl.l-favajagaarinekādazina likt kādas cerības

uz teika taSdpasaules sabiedriska dona beidzat parādīsies uirDP jau-

tāju!s steidzīgi tiktu ir taisni pretēja.- D? jau-

ta-iuusticu,kas to naktos ua kas to spstn izkārtotsir vairāk ka lidz
,

kaklus,un pavisaa naivi butu. tie varētu atzitiuSeka tic

pasi ir pie tagadēja,sta.vok.la S'lvanie vainigieoAri no IPO jeb citien

intitutics iaa'lieluSeret nav nekāda paisa,ta,josisorganizē-

vedesaas sastāvs visas zenes ir gandrīz 100% paments no viņas

arioksteoos un kāds biia tas ieskata par aakt.tesiesa,partonebūtu lie-

ki jaruna,..
. .

' .

ielasieties vienīgi uz savies .:aeveetisuu lasvienc sve-

a *'S'*i*"dnekarnavzudusianodz ari ar sesu-cusies pa-

risi,laiauz'iatviesiaš ancinniansnepivstavossasuziga žēlošanas un die-

a".l'.'p
'nas nevarības kadū zinaua dala no ausu Dl

skiet ir sasirgusi,Un tas jadara.ykarertc vel var*

par LCi priekšsēdi Vecija .ievelētsģenerālis rs.
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savu augstāko*-.amatanespjjĪstu un airdsskaidru

talu stāv un politiskas intrlgaSaJau
ia-19gada radeuisaarnniitr pieradīja savu uzticību.Latvi*,

jas valstij un.n vien;.lai tas ar'pārdrošu aanevru pars-
ta nodot latviešu rieiba buraoutiosu bruņotu vilcienu pilna
kaujas k?;.rtibaaVelakssgados)ka Urunntavilciena .pulkakomandieris,

uzturat vislabākās attiecības ar latviešu sabiedrību un

it sevišķi akadcaiskaa '.

Noveļas.,g'enera.la vīna grataja un svarīgajā darba cēlie

na latviešu tautas laba patiesas.seja.esun veiksmi^

s-g,oktobrabeigas joprojām vel ne-

uzrāda gaidītas īasiaae aa ar izšķiroju
isti čaufs raksturīgus ar zimisup satikušas visādas sadzīves nozares

un dažādas sokas*

E^.-A.Y^kJ:^'l,J*&Rll:li2si'lk;kominformasaukuma, gannepieder

pie raksturīgiem jgs aas interesan.ticīnstikumiem?tomordaži
paskaidrojas'',vardiaaa tater soli bij

padoma galvena kārta divas lioLjs?i/karadlt sev pakļautam valstim

Austrumu tas tas nākamo'gadījuma neatdos Maršala vai ci-,

tior 'v:Uiīssjsmiaasaj<.<aa!a ciešāki loSlens sava sistēma

saprast Rietu.sunometne:!m.estasvisas izaicinājumu pienes un neļaus

sevi ne iobaisataaass ars novilkt ka:proa.iuoe,kaari lai parbauditu
savus]spokus ārpus čzelss aizdara un Itālija.

Tiktk <-n,.g-r.- ' . s varēja komintorns

poo viņa oficiālas beidzis aarbotiosaTas toreiz bija
vajadsige/tapat'ka aaraiatieiaas aasnsoas "atjaunošanai'/,laiapmul-

"kotuamerikāņus un izspiestu vairāk pabalstu - .
Interesanti ar teaass atbalsis brivaja pasaule uz

so izaicinājuma aktu -.tādu ir*isti.saudza a - .

Vispirms aaeapa.tasaalsibu valeeanam?kas notika Italija/Roma/ .
un Francija arasi ara vajadzēja raditsvai un kā-

da mora ricmm.s 'ej- letāli un to atsauksies/Un rādija ari,tikpat

tieši,ka ari asairas? aaenu ša otra zeme nekcmunistiskie.*ve-

l.!esa.j;lgr\.<., . apvienoaanas tieksis

Mos un'izraroaijia asat Kropli,bij ieņēmusi neparpro*-

tami noraisošu stasotdl un not'svasavas balsis par

no.savam politisJa-m "a:i'antipa"mījamsitosjautājumos.Ta
romieši kops pasējam aeSst'aabij kļuvusi tie

izraudzījās Be sasalal kristīgos demokrātus taoelmta tie bij .uzdro-

šinājusies sava laika keauaisšsa no valdības izmest un valdit bež

tieamkas nĀ sakāma likās tīrais ārprāts'un smagāka keocriba prot

"demokrātijas" ideāliemJļomiksipameta savas agrākas domcentra un

laba spārna pārsijās a.aeo.elm--,tassavakritika,nobijvarējušas no-

raidīt ne ne ka pozitlsuibaa vsiaka-ea,sukstijusas?ka pašas nobij ti

kusas valdiba..,/musapaSu'ominraeijas klaksmpārdomām un macibai/

Turprstim krāsnij; katoļu kristīgie bij tik ilgi laipojusi un

tīksminājusies <a lasis,bij zaudējusi tieibu-viņiem-R
un pievērsusies Be (lolasnkant'tassimpātijaspret pcocjo ir visai -

remdenas un dalitaa,aareģņiami?ka zināma komunistisku velētāju dala

atraušoties tadet.sa t,.;,o.uriesaistīšanoskominforma

atklāti bij apstiprinājusi
sios-komuhisti savos petīcijas aßaa zeme-s-'ir-pratusipaturotsLicks

rieradijums-ma: metak .paraigev.eletaj.umasair visai konsorvativa H

un grūti izkustlarmmnetaugotles uz savu līderu izlēcieniem.
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'
*-' Tomēr gluži bez sekām kominterna atjaunošana nav palikusi. Tikpat

' Itālija?ka Francija un iandzas citas zemes turpinās sociāldemokrātu

partiju iekšēja noskaidrošanas un skistisanas,kas parasti noved lidz di-

vu nesamierināma frakciju rašanos,t,aj,fuzionistUykas aizstāv pilnigu

kopa. ie.saņu;respt.-pakļaušanos Maskavai un nacionalos,kas atzīst gan mark-

.s'isma. bet ne Kremli,Bet šoreiz pat franču un italu komunistu partijas
ir radušas domstarpības un plaisas to pasu iemeslu delcFrancija sads

process tiek veicināts ar tb/ka tur ir loti speciga trockistu EHB±±xa

frakcija kompartija,kas tāpat neatzīst Maskavu,kaut citu iemeslu del,
bet Itālija pret aar*cijas respJlaskavas geheralliniju ir publiski no-

- stājies pat Satversmes sapulces prezidents Terracini,vecs komunits.Gan

Sadam jparadibam pagaidām pagaidām vel ir tikai simptomiska pazīme,bet

?-'ta.s nemazina vina svarīgumu.Ja pret Kremli noskaņotas sociāldemokrāti-

ja partijas vai vinu daļas tagad ir jau aktivas visas zemes un tagad
Jatrodas apvienošanas stāvokli.nolūka radit jaunu internacionāli bez M

Maskavas ietekmes un pat noteikt;! pret ir loti ssrariga pāradiba

ar talu ejošu politisku nozimi tikpat pārejas laika ka ari pie palieko-

šas liropas jauncelsanas.
Cita raksturīga r.a.ra.d.iba,kas sakrīt ar kominterna atjaunošanos,

ir ta?ka piem,.,astrijas un Irānas valsts viri liekas vareni sasparoju-

'sjaes. pret Kaskavu un lieta pret to isti izaicinošu valodu.lritams sada

"'drosme nav radusies pati no sevis,. Vel konkrētāki tas izpaužas Dienvidus

Amerikaykar Cii es un Brazilijasvaldibas pat nav kautrējušās pārtraukt

ar Haskavu diplomātiskas attiecibas/kam?ka redzams,sekos vel citas

valstis Dienvio'is un Vidus Amerika?ko pasvītro ari Maskavas raiditaja
trīsstāvu lamu vardi pret so valstju valdībām.Ta,sava zina,ir Amerikas

.

valdības atbilde uz krievu patvarīgo ricibn viņpus dzelzs aizkaram -

'Amerika prot iztīrīt art savu aploka*

...
. .Vispārēja starptautiska stāvokli tas viss,neapšaubāmi,veicina

h'orp.bež'osanos.bet lidz eksplozijai tapec tulin vel nav jānonāk. Tāda

kģara' stīvēties un teikt viens otram rupjības acis kaut tris un vai-

nejaušs incindents var izraisīt, priekšlaicīgi noti-

lķamUSybetttādas paredzēt nespēj ne loģika*:
.t .ai'naiklns skaidrāka pecļcik var spriest,pēdējas 'lielo' ārlietu

konferences Londona s.g,2o*novcmbri*Ka ta nedos nekādus pozi-

tīvas iznākamas? par to aan neviens vairs nesaubas,ne vienatne ' ari otra

r.oaetnocNo svara" šoreiz* bas verot kada veida izjukšana notiks,jo abas

puses ir ieinteresētas ?lzi lietu izlanevretu vainu varētu uzgruzt
otrai nometneiaPar to sikaki nakosa numura.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Vai irL bula kādas zinas par to?kas ir noticis ar latviešu nacionālo

aktīvistu vajātājiun bendēm - vāca S.D vadošiem vīriem Latvija?Vai
'-tie vel bata dzivi an vai no .atviesu vadibu puses ir kas darits?lai

toš' sauktu pie atbildības tiesātu an sodi tu ka kara noziedzniekus?

'l.iluigi, drošas zinas sniegt nevaram, jo jautājums mus lidz sim nav

sevišķi inter.esejis un neesam tapec sai virziena neko pulējusies uzzi-

nām/Ir zināms sekojosaisjSS ģenerālis Jeokelns,viens no galvea

niem latviešu tautas aanitajiem un. izka.vejiem,kritis krievu gūsta un K

Riaa pakārts ( pec krievu ztnam,kuram šoreiz varētu ticēt) Sa brigādes

ģenerālis Valters Sredcrs,policijas vaditajs Latvija vācu okupācijas

laika - beidzis daiva pasnaviba,pakarot!es.Dr.Lange?3D vaditajs Latvi-

ja un latviešu tiesa.s'smidzinātājs un bende kritis Poznana ielenkuma

16



laika,no pazīstamākiem SA vadītajiem Latvija,baltvacietis Zigurds
Buchards atrodas Vācija br<viba.Ra teikts,atbildību par so zinu pa-

reizibu neuzņemami es,Tāpat mums nav zinams,ka kada latviešu institū-

cija butu pieprasījusi vācu okupācijas varas viru nodošanu tiesai,lidz

sim tam-parasti bij 'svarigaki* jautājumi kārtojami..Ja BrL lasitajiem
butu vel informācija par citiem SS un civiliem vācu okupācijas varas

viriem,it sevišķi par tadiem,kas bij izcēlusies ar savu pret latvisko

nostāju un ricibu,lūdzam tadu mums,pie gadi juma,piesutit.

Kada no BrL numuriem bij teikts,ka Dienvidslāvijas diktators Tito

nemaz neesot Tito, resp.bij.atslēdznieks Josips Broz,par kadu tas Uzdo-

das.kas vins isteniba ir?

Mums ir vairākkārt bijusi izd-viba runāt ar dienvidslāviem,resp.

kroatiem,kas Tito valdīšanas sakuma vel pasi bijusi Dienvidslāvijā un

tur atķartoti Tito redzējusi un dzirdējusi runājam. Viņu vienbalsīgais
ažzinughs ir,ka. vispirms jau tagadējais Tito nekāda gadi juma'nav kroats

jo tas runa kroatiski ar loti stipru svešu akcentu,ko atslēdznieks Brozs

(kas 'Spānijas pilsoņu kara esot kritis un kura dokumentus gadīgie krie-

vi pievākuši) nav darijis.Otrkārt,tie apgalvo,istam J.Br.esot bijušas
daza's- pazīmes uz ķermeņa, starp cita sakropļoti kreisas rokas pirksti.
Un ka Tito kreisas rokas cimdu, nekad nenovelkot,vērotāji redz savas

aizdomas vel vairāk pasvītrotas.Treškārt,Tito esot atsasrijies pieņemt

J,Lr.. mati un masu (resp. savu mati un masu),kas to atkārtoti meginaju-

sas*Taga.d abas esot bez vests no savas agrākas dzives vietas pazudu-
šas*

Cik pie visa minēta ir patiesibaa,ciķ izdomas,neņemami es spriest,

bet gluži neiespējama sada lieta nav.No otras puses,ir jau isteniba ari

gluži vienalga vai kada ladom.;. jai pakļauta zeme augstākos valsts amatus

ieņem kads Tito,Eirchensteins vai Jedrikensteins - tikpat Maskava iz-

kārto visu pec sava prata un savas intereses.Tapec nav izslēgta ari vel

cita vērsi ja, pec kuras tagadējais Tito jau esot trešais izdevums pec

kārtas,pec pirmo divu nogalināšanas^.^

Ar ko izkaidrojami De Colta pārsteidzošie panākumi Francijas pas-

vaj.diba velēšanas? Vai nevarētu ari latviešu vienošanai izmantot vina

idejas?

De Gola panākumi'izskaidrojami,galvena kārta,ka jau minēts augstāk
ar to,ka franču tauta vina persona saskata ģenerāli,kas vienīgais ir

spejigs komunisma uzplūdus atturēt,ari tad, ja pēdējais izsamisuma domā-

ta ķerties pie pilsoņa kara,ka sava pedeja glābiņa,Bet bekada gadijiena
nevaja.ga iedomāties,ka De Gols butu uzpeldējis nejausi/ar kombinācijām
vai intrigu palidzibu.Pirmkārt,viņam ir laba slava kops aktivas pretes-
tības kustības laikiem un,otrkārt,kas ir vel daudz svarīgāki,viņam ir Rgxi

savi uzticami, parbauditi un disciplinēti cinitaju un darbinieku kadri*'

Kad,pec brivibas atgūšanas,vecas politiskas partijas,ka izsalkušas hi-

jeias metas uz noasiņojušo Francijas miesu,De Cols-atzina par prati ga-'
ku no politikas atvilkties un deva attiecīgu rīkojumu ari saviem cīnī-

tajiem un piekritējiem.Tagad,kur minētas politikas partijas ir paspeu

jusa'S valsti ta izsaimniekot,ka chaos. un komunistiska an arkija jau tiek

izmēģinātas istebiba,franču tauta De Golu ir atcerējusies un to aicina

atpakaļ. Bet kau" jau teikts,pēdējais to varēja tikai tamdel veikt,ka
kadri uz vietām jau bij gatavi un gaidi ja tikai rīkojumu.'

gadi juma ka kuriozu var atzimet ari kadu atgadījumu Fsslinge-
na (Vācija), kur kada uznemiga latviešu veco politikāņu grupa,no De Gola
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panākamiem iejasmjaiata.,. bij sadomājami no tic 'izsist cena' ari sev,
ierosinot īatvaesa .tantas apvienības dibināšana -ārpus un .pari^par-

/-Bratama. tas. nav ņekr.-.s p rastais pa-

ņēmiens*.?'jo aiz .minētas .grapns. nekādi nestav?bet izsaimniekots'

litisks organizācijai, nnnlaikrakstam ar sc'-.-'

nav neka - a;:a' ' -a t v '

Gustava CELMIŅA tagadējā adreseGņa3ava CELMIŅA tagadēja adreae iT,;ITĀLIAsRoua-M.do*Piazza Anco

'...'.' turp&akjsutana visa.attie-

cīga kDrespcndeneuo '...;-'- '. -' .'

EKSPEDĪCIJA DARA ZINĀMU.DAIĻY . .'ZINAM'i. Izdales tiklhm n'ostabilizejotiesplaikrakst
snJesutii'tV-irr'Sitgi abonenti eiaißri-vck.s anplarus" uh-' pr o.pagan—.

d-as- n nurns plegCLdas -vienagi'eiz! valst ju.; centrālo pmi^tu';pi'dpya-
si- jumu'^nor okino ti es' 'veiak.Žec:a.k minētas jaunajās abonementu likmes, -pjee-

gados izdevumi pa pastu--ir ieskaitīti - ' "

- . Laikrakstu' .pārstāv. Mrs .Mirdza Road,

....

Nr. HavantpHantsoßankas konts $ National' Prbvinci'bl* Bank' Ļtd'*

.'- - - .peposit.. a/c Nr.53 7*' Abm'iksa-^par' gāgu I's sh^pusgadu 8 sh..

r. ". "', , . .:.3īacEi-i,.- 3-' sh. ?at sevisks numurs maksa 9*'-.d*' ""'' ' '"'"!'

.- ..ZViEDRIJA., ab,amaķsa. iammesajaaa uz pastgiro uz..H.Cel'mi-ns
"''

J * . ' . vārda<,.Ab.-.maJ^sa gada 13 kr<- pusgada. 8 3' m.en;e. 5-. -krV.. - -
"

'DĀNIJA laikrakstu pārstāv v„ Elksnitis,Aerhusyßisskov?Fortevej. 62.

.. < ~. . gaida- 20' krc ?pusgada: 12. '.'

,Z'_A .S. V 'ab;:, maksa ģada.' l.p- do 1. pusgada, 6. .dal? ?3-. mep.<* 4 d01.,y..
,

'Kanāda.'. tāpat k.a AS"vl' * ' ." ...... ia a;a- ~

abomaksa .gada, 600 fr,.pusgada 350. fr... 3-. men. 200. fr.

aBELGIJA abamaķsa gaoa, 200 'ir ./ļusgada. 120 fr« ?3-. men, 65- f.n." "

a
...

* HOL^jķßE'; '.' ab gaģa 6
y pusgada. .3 ?*5 og.? 3 ' men., 2. gs

,
"...

' ŠVEICI
*

a2o.maksa gada 1$ fr,-..,pusgada 3
...

VĀCIJA ' ar nakoso nurouru sakas jauns abonēšanas periods,Abonēšanas

'
"

' maksa par 3 mea„ 13 M....]. metresi Atsevišķu eksemplaiu
;niv -

''

6 en,u 'nosaka' izdalies punktu vadītāji numuru pi.esu-'*
tis tikai tiem..kuri aus nokārtojusi abonēšanas maksus*

.Tos. kuri neputu, abonēšanas maksu 1idz,1.10.47*

.' j vel nokārtojusi^to nekavējaties isdarit. ', . <.;.,
-

; .
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