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1949 - BEZ ILLŪZIJĀM SĀKT, AR UZVARU

NOBEIGT!

Atkal viens trimdas gads vairāk ir pagājis un

jauns viņu nomainījis, bez kā ārēji mūsa stāvoklis butu

mainījies: joprojām esam vēl turpat, kur bijām pirms ga-

da - Latvija un Sibirijā, Vācijā un Anglijā, Zviedrijā
un Amerikā un citur, ar nelielo starpību, ka Latvijā un

Vācijas nometnes latviešu*skaits par dažiem tūkstošiem

ir no jauna samazinājies, atdodot vērtīgākos elementus

Padomju elles kausējamai Krāsnij jeb zemju bez-

galīgām platībām, līdz ar to mazinot latvieša tautas pa-
mata grupējumu dzīvo un garīgo speķu.

Bet tā tč.sir ārējā skatījumā. lekšējā'
vedažas pārgrozības tomēr ir notikušas,un pie tam varbūt

izšķirosi svarīgas..

No vienas puses 'aizgājuši*gadā ir izdevies, gandrīz
jau necerēti, izbeigt bezgala nospiedošos savstarpējos
strīdus un Ķengāšanās un tikt pie visu latvieša trimdas

spēku kristalizācijas centra - LNj?- kaut pagaidām ari

vairāk formāli-strukturāli. Bet ar to jau pietiek,
lai varētu sākt beidzot ideoloģiskas jauncelsanas posmu
visumā, jo ari atsevišķo zemju apmetņu apjomā jau var



atzīmēt p'irmognopietnos splka un prak-

tisko pasākumu modinājumus, kā piejn. Beļģija, Kan^.dā'uu

pa d.ļai un Zviedrijā.

No otras pases, pagājušais.gads ir panācis to+ ks.

mūsu skatījums uzdaadžām lietām un notikumiem ir kļuvis
lietišķāks, jo to vaira tik 11%1$ mērā neap-

grūtina pagātnes politiskie malda priekšstati, bērnišķī-
gas iedomas par iespēju atdzīvināt pagātni, kā ari nai-

va un ietiepīga ticība visāda veida deklarācijām, piln-

varojumiem un citiem emigrantu fantāzijas vēja ziediem,

ka ar burvju zizli un-, bez kR mums pašiem
būtu pirksts jāp.'.ceļ,spētumums atdot mums zelta brī-

vības laikus.

Bet šāa,-.atmošanos no sapņiem un atbrīvošanās no

illūzijām ir ari .'pagājušāgada vērtīgākais

mums, taisni tas, mums visvairāk bija trūcis, lai

beidzot varētu sabiedriska sadzīve rast cietu zemi zem

kājām un sākt pa nopietnam celt..nāko.tniar d ar b i em

un ne vairs, kā līdz Šim, ar slepenām kombinācijām, ap-*

runāšanu jeb tukšiem vārdiem*

mēs beidzot sāka;,,izprast. Ka esam g<..nveca.eiro-

pieša t au t a, bet ļoti j.-.auian ā c i ja, ar vi-*

siem labumiem un trakumiem kas no tā izriet. Liels ir

masa spēks un.iztēles jauaa, Raut daudz no tā

simteņa plūsma ir gājis zuduma un guļ dziļi ieserējis,
bet m-za.ir vēl mūsu māka un pat nācijas ap joma

domāt an spriest an s.vas lietas izkārtot, prieks tā

mums vel trūkst pieredzes un tradīciju an ari plājušo

gadsimta nebrīvības stāvokļa mantojams liek sevi vēl ma-

nīt.

Ar to pa daļai varam izskaidrot, ka pagājušā un

arī visu oetra.trimda,s gadu laikā tik esam sasnie-

gusi vispārnacionālās lietās, jo pārāk grūti un nepie-
rasti bij pacelties pāri kalorija pelēkai ikdienai, pie-

iet jautājumiem no tautas lietderības un nevis personī-

gas viedokļa. Ir nenoliedzami, ka apstākļi
Vācijā,piem., tam ir bijuši iespējami neizaevigi. Bet

patiesībā ne tas bija tik kavējošs,,ka bijām tur saspies-

ti pūlī an barā, ao Latvijā nekad netikām darījuši, bet

gan, ka trūka ražīga iespējas, jo to mākslu, dzī-

vot ilgstoši dīkā un bez noteiktām izredzēm un tomēr uz-

turēt mošu garu un -stāju, mums tikpat neiemācīties un -

paldies Dievam par to!
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Bet pastāvīgs* darbs mums, kā jaunai nācijai, ir tik-

pat vajadalga kā dienišķa maize, tas ari masu zeme

nav bijis laika kavēklis vai pat lāsta, ķa to uzskata da-

žās dienvidu zemes/ bet vienmēr mūsa glāba un pat vie-

nīgais pašuztarēsanas līdzeklis tāļākā un nesenā plātne

un tā būs ari tagad.

īarbs, un atkal aarbs ir bijis tas, Kas mums

pēdšjo 90 gada laikā ir licis izveidoties no

totas p:,r nācija, pieveikt saimniecis-

ki un politiski; darbs izveidoja ari latvieša zemi ua

ļāva to pārvērst par ziedoša valsti nesena pagātnē un

kur un kad mums tikai ir bijis iespējams darīt, mēs

nekad zuduma neesam gājusi, bet vienmēr esam spējuši, sa-

censībā ar citām tautām, ieņemt pilna vieta*

Arī tagad vienīgi darbam būs lemts izcelt mūsu trim-

das liela daļu no stinguma,nīkšanas un izlaidības, vienī-

gi darbs spēs radīt dzīvi un īstenību apliecinošus kodo-

lus visas saimes apjomā, vienīgi darbs v\-res bei-

dzot dot mums trimdas vauību, kas pati darbos

spēs ari pierāait.

Nevar arī liegt, ka darbs jaa ir tiuis darīts aiz-

gājušā gadā, vairāk un plašāk ka iepriekšējos. Jau'at-

kal ir ieslēgušies raženā darbā vairāki desmit tūkstoši

latvieši an latvietes ārpus Vācijas un to mūsu trimdas

daļa, kaut ari vēl tikai apm. piekto no visas trimdas

saimes, ari varam uzskatīt par glābtu fiziski un morālis-

ki, kaut ari ne vēl un nīk^mai.Lat-

vijai, jo ja ciņa dēļeksistensee, par sevi vajadzīga un

laba lieta, kļūst par pašmērķi, tad pa.i tauta to sev

īsti par guvuma nevar pierakstīt.

Labi strādāts tiek ari kultūras, zinātnes, studija

un mākslas laukā un tas, kas šeit ir ticis veikts, ir

patiesi ievērības cienīgs. It sevišķi to var teikt par
skolu an akadēmisko jaunatni, kas sola būt no pavisam
cita koka, nekā neatkarības laika t.s. inteliģences ļoti

prāva daļa. Šeit mums top vērtīgi iadri idejiskai cīņai
an tāda darbinieka kategorija nākamā Latvijā būs ļoti no"

svar
.. ..

Vienīgais darba lauks, uz līaz āim vēl ļoti
maz ir ticis nopietni strādāts, ir

kais un i&.aks, jo līdzšinējo impro-

vizēs- nu un kombinēšanu, an nomelnošanas par

darbu saukt Ir mums, liekas, vēl zināms aiz-
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spriedums un antipātija pret visa, ir Sakars-ar

tiku, it xā tā bāta kas netīrs un mazvērtīgs? auias

godīgam cilvēkam būta jataras tāļak. Saeimas laikmeta vēl

daudzi, šķiet, bez nepatik..,.mām...traucāmatcerēties.

Bet nu mēs eu,..mleiztiktaļu, lai ...tzlta,

ka ar un kombinēšana mēs nekar

netiekam an ka iilāzijam v.irs nekādi UaV vietas, mums ir

jāvar iet soli tāļāk un jāatzīst, ka politika nav nekas

cits, kā dzīve t..ut...sunvalsts apjomā, an ja mēs patstā-

vīgi gribam atkal kļūt palikt, mana.pie politi-

kas problēmām ir jāpieiet ar to p,.sanopietnība un lie-

tišķību, kā to darām Sa-*āaroda d,rb..vieta. Jo ja

nedarīsim to mēs, latvieši.p,,ši,masa likteņa .azkāriošanu

uzņemsie..,atkal eiti, austrumos,v.-.irietumos, bet ja maa

s..vāpolitiskā dzīvē ļausim joprojām spokoties nelgām an

neslavenas bankrotējušiem politikāņiem, paši
to vēl ik smagi cietīsim.

Naoionali-politiskais darba ir sarežģīts un

prasa liela neatlaidību, takta un pacietību. No pašiem

pamatiem ir jākopo un jāveido nākamās Latvijas politiskie

darba darītāji, vis\s zemēs un apmetnēs, visos Sadzīves

slāņos un gadu gājumos.

Šo darba sistematizēt, nostādīt u.zdrošiem an palie-

košiem pamatiem, atrādīt un atkal str.aait,i949. gadā ir

vienīgais māsu uzdevums, jā, Pat vienīgi izeja an to vei-

cināt būs ari mūsu izdevuma svarīgākais mērķis.

aauli Latvijai!

AUSTRUMI UN RIETUMI -CĪŅAS BILANCE

1945-1948 GADOS.

Kur patlaban stāvam*, kas īsti pasaulē notiek, ao va-

ram gaidīt prieko uovis no lietu attīstības

ir pastāvīgie jautājami, kas mūs ne tikai var.interesēt, .
bet kas mums ir īsti dzīvības un nāves jautājami, kāpēc

laiku pa laikam der tajos iedziļināties un apjēgt, lai

labāk varētu izprast teaošp notikumu patieso nozīmi.

šai nolīkā ir jāuzmet īss pārskats par Rietumu-Aus-
trumu attieksmju izveidošanos laikā no I^4s.liaz 1349.

gada sākamam, lai no bijušiem ~.,otikumi&.a varēta secināt

nākošos.
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- Atzīmēt šī laika posma visa vēsturi nav pat konspek-
tīvi iespējams tas ari nekāda liela sßaiģrlbu neienes-

tu.'Vislabākais veidi-būs, atzīmēt Austruma un Rietamu

nometņa pārreķināšanos šajā laikā, jo tas mums vienlaicī-

gi atsedz ari abu pušu pieeju un domāšanas veidus pie jau-

tājumiem, kas mums ir no svara.

ir pavisam nenoliedzami, ka pārrēķināšanās ir noti-

kusi un pie tam pat ļoti smaga, tikpat vienā nā otrā pu-

se un ja gribam atminēt tagadējo stāvokli, tad vienkāršā-

kā formula būtu, noteikt to, kura puse kļuiijusies
visvairāk.

Pilnīgi objektīvi spriežot, Maskava* neraugoties az

savu daudzināto reālismu, visuma ir maldījusies vairāk un

liktenīgāki nekā to ir darījuši Rietumi, kaut nav jau ari

nekāds noslēpums, ka pēdējās daža pārstāvju spriešanas

spējas par komanisma būtību un krieviem ari masa caarmēra

cilvēkam dažubrīd var likti'es,maigi sakot, pārsteidzošas*

Rietumu parkaikalēšanas klasiskais jiemērs, kas tiem

uzvaru ir pārvērtis par zaudējamu, kā,zināms, ir Razvelta

naivā ticība, ka tas maskaviešas pamazām spēs demokrati-

zēt un padarīt atkarīgus no dolāru miljardiem, Kādas man-

tas amerikāņiem netrūkst, par ko tas kā rokas naudu krie-

viem bij atdevis visu Austrumu Eiropu an Austrnmu Vācija.
To nekādi nevar noliegt an pat ne iztēlot ka kaut ko ļo-
ti gad.m an tālredzīgu, kas R. būtu bijis padoma. Fakts

ir un paliek, ka toreiz tikām pārdoti un tētiņš ieguva
tik daudz, ka viņa bruņotie spēki nekad toreiz nebūtu bi-

juši spējīgi iekarot, bet par šīs tālredzibas sekām tagad

maksājam mēs, latvieši un citi austrumeiropieši, ar savu

brīvību, asinīm un varbūt pat tautisko eksistenci.

Bet šis notikams'pieder jau savā ziņā pagātnei, un

ne to šoreiz gribam analizēt, bet gan laikmeta, kas radās,

viņa lopiskajā secinājumā.

Viss 1945. gads vēl visnotaļ atroaas šī lēmuma ietek-

me, bet lūzums Rietuma pasē nāca tikai gadu vēlāk, 1940.

gada februāri - martā, no kura skaitot, Rietumi ir nostā-

dījuši savu politika pret Maskavu uz citiem pamatiem un

kas iziet az to, ka piekāpšanās pret Maskavu pie miera

neved, bet gan, ka ir jāliex vara pret varu. (Veselu,ga-
du vajadzēja, lai Rietami nākta tikai vēl pie tādas a t-

z i ņ a sM Red.)

Bet aplūkosim xonxreti, ko iedomājās un uz ko cerēja
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Maskava? kad tā pati lauza kapa la.iJļ.-j.al.laiiciarßietu-

miem un nostājās atklāti pret* tiem.

Par to ir ticis daudz spriests un rakstīts,,bet vis-

ticamākais izskaidrojums krievu rīcībai bij.tas, ka tie,

neraugoties uz viņa minēto realitātes izprašanu, bija sa-

vā domāšanā un secinājumos pārāk doktrināri un vienpusī-

gi un novērtēja pasaules lietu attīstību ne tikdaudz pēc

faktiskās norises, bet caur partijas mācību brillēm, kas

sludināja, ka Rietumi i.r sapuvuši un.ka to laiks ir

apkārt un ka atliek tikai izvēlēties pareizo momentu, lai

tiem dotu pēdējo triecienu.

Nevar liegt, ka šāds determinisms krieviem savā lai-

kā deva lielas priekšrocības, jo, minēto momentu gaidot,
tie no savām vergu tautām varēja prasīt visu un vēl vai-

rāk? jo vairs jau bija runa it kā par pavisam īsa laika

sprīdi. Un to tie arī ar uzviju izmantoja kara un pēc-

kara laikā.

Bet vienlaicīgi šāda ticība kapitālisma sabrukumam

bija tiem arī liels ļaunums un maldīšanās. Lai atzīmējam,

piemēram, ka Maskavas rīcība sludināja? Ra fašisms un

nacionālsociālisms esot Komunisma veicinātāji un kapitā-
lisma sabrukuma lopiskās sekas. Cik tur netrūka, ka šīs

kustības būtu nozīmējušas komunisma gala? un tikai lai-

mei un amerikāņiem Maskava var pateikties? ka tā šoaien

vēl ir pasaules lielvalsts galvas pilsēta.

Cita maldu atziņa, kuras cēloņi ir tie paši, ir tā,

ka laiks strādājot par ļabu Maskavai. Ārēji vērtējot, tā

varētu ari izlikties, jo krievi pēc gara savas pozīcijas
visur spēja izbūvēt un nostiprināt un netrūka šādai at-

ziņai piekritēju arī Eiropā un Amerikā. Viņu piektās ko-

lonnās izveidojās visur, kamēr Rietami savus bruņotos
spēkus pilnīgi demoblizēja. Nenoliedzami, 1j45. un arī

vēl 1946. gadā bija'patiesi grūti spriest, cik stipri

komunisti pasaulē īsti ir, bet tagad, 1349. gada sākamā,

mēs jau noteikti zinām, ka viņa propaganda un iebaidīša-

nas māka bija stiprākas nekā tas atspoguļoja īstenību un

reiz tagad viņa spēkus var jau aptuveni aplēst un noteikt,
tie zaudē savu bīstamība.

Jo šī krieva malda atziņa bāzējas uz ļoti nepareizu

pasaules un it sevišķi Amerikas noskaņojumu pret viņiem,
arī tikai tāpēc, ka tie skatījās uz to vairāk caur mark-

sisma-ļeņißisma mācību miglāju, nekā vaļējām acīm. Tas

varbūt pārsteidz, jo varētu taou iedomāties, ka diezin
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vai kādai citai valstij pasaule ir tik ideāli priegsno-*

teiKumi*un iespējas saņemt vispilnīgāko informāciju par

to, kas notiek pasaule, kā Fadomijai, karas uzticamie

partijas biedri sež visas pasaules slepenākās aizsardzī-

bas un citās komitejās, kā legāli locekļi un rīcī-

bā ir aģentu tikls, kuru.spējas ir zināmas. Bet tas, lūk,

ir dīvainais, ka ari.šie ziņotāji ir marksisma-ļeņiaigma
mācību sekotāji un ka tādi nemaz nedrīkst pret partijas
pamāta mācībām runājošus ziņojumus saatādit, ja tie ne-

grib krist aizdomas, Ka tie pasi ir ne rietumiem ļāvusi

ietekmēties,'#as varbūt izklausās paradoksāli, bet 9&%a

taisnība šāda& secinājumam ir, jo p-ārmērigadisciplīna
un pārāk centralizēta vienvadība atnegĶiniciatīvi un pat*

stāvīgas rīcības spējas - to zinām-labi ari no saviem

piedzīvojumiem politikā un atklātības dzīve.

Kas attiecas uz Rietumu maldiem par Maskavu* tais-

nības labā ir jāatzīst, Ra pasi viņu vadošie viri, it

sevišķi -Anglijā, diezgan uztvēra patiesību un krie-

vu īstos nodomus, bet viņu demokrātiski smagais aparāts,
it sevišķi prese, neļauj tik pēkšņi pārstādīties, kā to

spēj diktatūras. Tāpēc pagāja Vairāßi dārgi gadi, garnēr

jaunas atziņas sāka izpausties konnreti - bruņojumos un

lietišķā pretpropaģandā, Ras abas īstenībā tiek laistas

darba ne vairāk kā pusbadu atpakaļ.

Ļoti kavējošs*bija ari tas, ka Amerißa kā lielvalsts

ir pārāß jauna, lai savas uzdevumus visas pasaules apjo-
mā pareizi un uz reizi spētu izprast, kapec .taipaša sā-

kumā un ari.vēl tagad pavisam neveicas ar pareizo perso-

nu ielikšanu pareizās vietās, sāßot ar pašu pos-

teni, līdz pat zemākam aģentam. Par to ir neskaitāmi pie-

mēri, kas atgādina pat vietām vāou slaveno "Ostpolitiku",
kura neprašas un zem vidējā kalibrā vīreļu bija vairāk,
nekā to no vācu tautas varējām sagaidīt.

Tāpēc arī tagad ir atklāts noslēpums, ka, ja ameri-

kāņiem nebūtu bijusi atombumba, tie diezin tagad at-

rastos, jo tā atsvēra vesela rindu taßtisßu kļūdu un po-

litiski-diplomatiskas pārrēķināšanās.

Tomēr; lai vai kā, patlaban m,ēs-esam laimīgi tik

tāļu, ka laiks noteikti strādā Rietumiem par labu, sa-

līgšana var būt tikai uz laiku un politiska manevra vei-

da starp Rietumiem un Austrumiem un ja arī tagad ir ne-

apšaubāmi, ka jaunais prezidents sāk atkal kārtējo ap-
peaseāientpolitißu pret krieviem, tas ir piekāpšanos un

varbūtēju izlīgt; mums sevišķi par to jāuztraucas
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nebūtu - visas .pazīmes rāda,' ka tā Ir tikai taktika un

savā zinā velēšanu vekseļa izpirkšana* lai tautai rādī-

tu savu lab.j ariba un-vēlāk ar vel lielāku sparu atgriez-
tos pie!, nepiekāpības un'^stingras. dūres" taktikas. Jo,

un tas ir'galvena Drunošanās tempa un apmēri no šī

ārpolitiska "nepa" aekādi' necieš* un ariL propagandas lī-

dzekļi un aparāts tiek vienmēr-plašāki izbūvēti, lai tos

laistu,darbā, kad laiks būs 'pienācis, t.i*,?, kad amerikā-

ņu mazais*.vīra,,'kas tagad grib'par katra cenu mieru un

nodrošinātu eksistenci,, arī nāks pie atzinās, ka tikai

Maskava Ir tā, kas to viņam liedz, kāpēc ērtāki un lētā-

ki būtu to iznīcināt, nekā mūžīgi gaidīt un vilties.

Atbildi uz to,, jādomā, dos jau 1949. gads. šai gadā

tikai īstenībā sāks iedarboties Maršala plāns, noskaidro-

sies Eiropas saimnieciska dzīvotspēja un arī Vācijas ga-

līgā nostāja un svars nākamā Eiropā. Šo iemeslu dēļ nav

mums lietišķa pamata gaiaīt, ka 1949. gads dos jau

konkrēto'pagriezienu* tas ir 'kara ar Maskavu. No vienas

puses tiks vēl mēģināts vairāk vai mazāk vaļsirdīgi līgt,
no otras puses pabeigs gaisa- spēka izbūvi un atjaunošanu
ofensīvām prasībām. Protams, krievi jau nāks pa starpām
arī ar Saviem parastiem ekstra'numuriem un tas viena ot-

ru' reizi radīs iespaida, ka nupat, nupat ies vaļā. Bet

visumā un apsverot v i s as dotības rāda uz to, ka

v i s u šo gadu vēl nenotiks nekas, bet izšķirošais
laiks būs 1950. gada pavasarī - vasarā. Bet ja arī vēl

tad nekas nenotiktu, tad jāpieliek vēl kiāt 10-15 gadi
gaidas un cerības. Bet par to ranāsim tad, kad tas tā

solītos patiesi būt, ko šodien neticam* Pusotra vai divu

gadu laikā izšķirsies latvieša tautas un valsts liktenis.

KAMDĒĻ NEVARAM GAIDĪT

TREŠO PASAULES KARU ŠOGAD?

Politiskā apskatā jau.norāaijām, ka zīmes rā-

jumu g-ds stt.rp.Austrumiem un Rietumiem nopietnam

jeb \..rl ..izlikšanās veidā, tas no svara) un kamēr tā-

di notiks, uz atklātu s.skriešanos cerēt ne-

var. '

Bet ari no tīri militārā viedokļa raucoties karš šo-

gad, liekas maz ticams, jo nevien., pase vēl nav.

negatavību:varam novest uz pavisam vienkārša formulut

8



izšķirošais ir, vispirms* otrkārt, sis

sa telpaa rajons starp Ameriku un Krieviju polL.m,

un, treškārt, ka Šis telpas pārlidošanai <.x*bumbu

no un atrās veļ nav ne

Krievijai, ne Amerimai. Visi skaistie*raketi par arktis-

ko karu līda šmm ii'bijusi*tikai nākotnes ģrojeati jeb

reportieru fantāzijas un ~ri943* j.-nvāriSa-

vienoto Valstju spēKi sāk saņemt ierindā pirmos

Convair no auriem tās ir pasūtījušas

95 aparātus un auru piegāde bus nobeigta. septembri.
Eo šiem tiks saiormētas pirmās divas tāļiiuo-
jošo Jumbve&u eskadriļas un tās-ildž turpmākam bus

v i e n i g ā s, polāro telpu spdj'pārlidjt, jo krie-

viem prLgaia&mir' kopijas, bet šo mašīnu jauda
sniedz taisni pasi no -ceļa pāri polam un bet

raķešu jaunākais tips līda šim tikai vienā

eksemplārā ir nodota amerikāņu armijas rīcībā un-Kamēr

tos sāks,ražot sērijās, paies vel labs iaias. Arī krie-

viem ir raķešu bumbveži pat ierindā, bet to techniska

jauda nav tāla, ka tie &aisa spārnusamēru spētu Kaut ciK

ietekmēt. *

Tāda ir faktiska patiesība par un lluz ar to

Treša Kara iespējamibam šī gada-sākamā un pie tās nevar

neko pielikt ne ko no tās atņemt. . ,

Interesanti ir šī pirmā polārā milzeņa dati

un darbības rādiuss.

B-36 ir sešmotora lidmašīna ar 21.000 zsp jaudu, tā

sver ar visa kravu 150 to.-Lidošanas caurmēra ātrums 360

h/km, ko 10.000 m augstumā var palielināt līdz 550 n/am.,
Degviela krājums )o.ooa litru, ar karu tās snieguma rā-

diuss ir 6400 km, pretēji līdz šim parastiem 3000 km.

Bumbu Krava uz īsākām distancēm 5 iiuz 32 to, iesarieša-

nās ceļš 1300 m, tai. no maura jaunlaiKu lidlauka.

Paceļoties no viena no Aļaskas lidlaukiem, ko ame-

rikāni pēdējo gadu laika"ir ierīkojusi par milzu naudu,'

B-3'ospēj, pāri polam, sasniegt jebkuru,rūpniecības, ap-

gabalu Krievijas iekšiene - Maskavas, Urala un ari kuz--

ņeckas, kas līdz šim bumbvežiem nebija pieietams.

mašīnas apbruņojums: viens 37 un sešpadsmit aO mm

lielgabali, kas atrodas raaarvadītā lielgabalu torni, bet

vērā ņemot mašīnas reiativo lēnumu, kam tai nedod iespē-

ja izvairīties no raķešu dzītiem iznicinātājiem, tiek iz-

mēģināts, vienā no eešān kravas telpām ņemt liazi mazu
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rakešu iznicinātāja, ko pie vajadzības varēta "paiaist

Mašīnas lēnums an nodoms pāriet vistuvākā nākotnē

uz raķešu dzītiem bumbvežiem ir ari iemesls, kamdēļ pa-

sūtīto B-36 skaita ir tik mazs - tie ir nepieciešami ti-

kai tamdēļ, lai Krievijujvarētu turēt zem efektīvu atom-

bumbu uzbrukumu draadiem jau šogad, kamēr pāreja az ra-

ķešu mašīnām vel nebūta nobeigta*

?3dējo'prototips, kā jau minējām, izmēģināšanas sta-

diju jau ir nobeidzis an var jaa stāties pie tā izgata-

vošanas masveidīga. Tas ir Boegin .8-47"Sarātojet" tips,

kas vārda pilnā nozīmē ieveda gaisa Rarā'ļjaannēra" , jo
Šis bumbvedējs sasniedz ar 10 to bumba kravu 960 h/km,
t.i. praktiski lielāku ātruma, nekā pašreizējie raķešu
iznīcinātāji. Bet tikai tad? kad amerikāņu (un Rietumu)
rīcībā būs šādi bumbveži tūkstošiem ierindā, varēs teikt,

Ka viens no svarīgākiem priekšnoteikumiem Trešam karam

ir izpildīts. Paredzamais laiks; 1 1/2 līdz 2 gadi.

Tumšāki mākoņi kā jebkad pēckara laikā sedz LAT-

VIJU un viņā palikušo tautas daļu šo gadu sākot.
.Tumšāki mākoņi kā jebkad pēckara laikā sedz L A T -

V I J U un viņā palikušo tau'časdaļa šo gadu sākoti

lielpolitiskas kombinācijas spiež Latvijas un Baltijas

valstja jautājumu at'nalatbīdīt uz vistālāko plāna an

nekas nespēj tagad Maskavas varu kavēt, izvest dzīvē vi-

sus savus nodomus pret mams? bez.kā spētu vai vis-

pāri gribētu vai domātu pret to celt iebildumus.

Un tomēr tieši tagad, kad izredzes šķiet visdrūmā-

kās, divas parādības spēj ienest negaidīti gaismu valdo-

šā tumsā, parādības, kas ļauj cerēt, ka varbūt tomēr

viss nav vēl zudis un, ja tikai neaptrūks ticības un cī-

ņas spēks mams pašiem, jauna augšāmcelšanās vēl būs ies-

pējama. -

Viena no šim parādībām ir pavisam pārsteidzoša un

liktos neticama, ja tā nebalstītos az pārbaudītu patie-
sību. Un proti - kāds 1941< gadā aizvests pirmo neatka-

rības ciņu dalībnieks, ..aravārda zin visi latvieši, pa-

gājušā gada vidū ir u.evis ziņu pa aplinkus ceļiem, ka

tas, pēc 8 gadu spaidu darba izciešanas, joprojām vēl ir

dzīvs un strādā, līdz ar sveicieniem dažiem vārdā

minētiem agrākiem viena ceļa gājējiem, ir izteicis seko-

jošu novēlējumu latviešiem Latvijā un trimdā;
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"Augsim ticībā an izveidosim sevi par sa-

skaņotiem nākotnes cilvēkiem. Mēs esam ba&āti,

mums nākotnei ir daudz ko teikt* Par veiti Dievs

Nūs nav pa pasauli vadījis* Mūsa redzes aploks

un garīga skaidrība ir plašāka kā jebkad."'

Šie latviešu cīnītāja vārdi, karus tas raksta savai

meitai svešumā? un kas likās nākam no veļu valsts, ir

pravietiskas redzības pilni un arī piemērs un paraus ga-

ra pārākumam? kam āsiātu bendes ne ar kādu spīdzināšanu

an draudiem nevar piekļūt un to lauzt un no kura ari iz-

šķilsies spēks, kas iznicinās viņus pašas. Šādi latviešu

vīri tomēr arī reiz pārnāks no aastramiem Latvijā? var-

būt mēnešiem un gadiem kājām nākot, cauri mūža mežiem un

krievu zemes chaosam? kamēr mēs ērti piebrauksim ar ku-r

giem un mašīnām, lai pārņemtu mantojumu un izrīcības tie-

sības pār latvieša tauta, kā to daži no mums pa nopietnam

iedomājas, varēsim uzdrošināties šiem mūsu tautiešiem

līdzi stāties? Ar kādu skatu tie mūs mēros un ko par

mums domās, ja stāstīsim, cik grāta bij cīņa dēļ kalo-

rijām,DP nometnēs, cik tur bija vienmuļīgi un garlaicī-

gi an cik cītīgi ir ticis strādāts, īai nākama Latvija

atkal varēta kāda loma spēlēt?

Mūsu pašu ziņā ir, to izkārtot tā, ka nebūta mums

jākaunas.

Otra nzmandrinoša ziņa ir tā, ka latviešu pretestī-

bas organizācija Latvijas territorija vēl pagājušā gada
beigās Joprojām ir pastāvējusi un darbojusies,

pie kam tās vadība un dalībnieki ir pratuši pie-
savināties tāda pieredzeš rutīnu un konspiratī-

vu,pilnib'i...-ialīdz -"arkaniamekapantiem

nav izdevies nevienu no tiem atklāt un neviens

arī nav savējos nodevis'.

Aktīvo dalībnieku skaitā ir vēl daudzi pārbaudīti
cīnītāji no vācu okupācijas laika "Brīvās Latvijas" or-

gāni! un viņu vēlēšanās ir? vēl ciešāki un tiešā-

ki kā līdz šim sadarboties ar trimdā esošām patiesām cī-

nītāja organizācijām.

Jz to šiem mūsu hrāļiem viņā pusē ilgi jā-
gaida nebūs
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Metot skatu uz latviešu trimdas

saimi1949.gadamsākoties

Metot skatu uz 1 a t v i e š u t r i m d as

s ai m i 1949° gadam sākoties, jākonstatē? tās lie-

lākā daļa atrodas vairāk kā jebkad a&rāk, ceļa jutis,

tikpat morāliskas? kā faktiskas un nav bijis tik

grūti paredzēt un pateikt? kur un kādā stāvoklī atrādī-

simies šo gadu noslēdzot,, Savrūpiešana un centrifugālas
tieksmes ir visur ņēmušas virsroku un tikpat LNP, kā

ari atsevišķo zemju vietējām latvieša centrālām vadībām

patreizējos apstākļos ir ļoti grūts uzdevums, Šai jūkli

un izklīšanas priekšvakarā vārda un patiesi ko

varēt darīt, Jo vajadzīgs tas ir vairāk kā jebuad agrāk,
bet nekad arī nav bijis tik sarežģīti*

Piektam trimdas gadam sākoties latviešu trimdas sai-

me ir sadalījusies divos atšķirīgos grupējumos, starp
kuriem plaisa un atšķirtība kļūst nemitīgi lielāka, kā-

pēc liekas gandrīz neiespējami atrast visai saimei kopē-

ju domu un kopēju vadību? jo tam trūkst ne tikai Kopēja
materiāla, bet vēl vairāk ideoloģiska bāze, vienojoši

s,aukļi un kopēji konkrēti mērķi? "kas būtu vienlīdzīgi
pievilcīgi un saistoši visiem^

Lielākais grupējums, kurā ietilpst Vācijas, Austri-

jas un pa daļai Dānijas latvieši atrodas vairāk vai ma-

zāk likvidācijas procesā, ar atbilstošu noskaņojumu un

tieksmēm un ārējie apstākli nedod nekādu cerību, ka šo

procesu būtu iespējams tuvākā laikā jeb pat vispārīgi

apturēt un par labu griezt* šī nogrupējuma latviešus.no-*

spiež neziņa un augoša bezcerība, jo ne Eiropas, ne vis-?

pārējā dzīves normalizešanās šiem joprojām vēl ap 70 -

80 tūkstošiem nekādi par labu nenāk? ja ne taisni pretē-

ji, bet izvietošanās iespējas citās zemēs, pretēji pa-

redzējumiem? solījumiem un cerībām? nevis vairojas, bet

tikai sarūk vēl vairāk. LCK informācijas biļetens no 18.

decembra dod par to nospiedošu liecību, kas dibinās

uz neapšaubāmiem faktiem. Nepietiek ar to, ka strādājo-
šiem tiek pakāpeniski samazināta izpeļņa un ņemtas izre-.

dzes, vēl kādu laiku varēt noturēt sevi un ģimeni uz pie-
ticīgākā cilvēciskā līmeņa, arī pašpārvaldes, sabiedris-

kā un kultūras laumā vienmēr vairāk un metodiski tiek

atrauts okupācijas varu faktiskais
,

tiesiskais un morā-

lais atbalsts, proporcionāli pieaugot vācu iestāžu iz-

rīcības varai: Finnebergas baltiešu universitāte, viens

no baltu tautu cildenākiem un iespaidīgākiem kulturālās

pašdarbības paraugiem, ir spiesta savu darbību šogad iz-

beigt, pirms vel ir noskaidrots, vai un kur tā spētu sa-

vu darbību turpināt ārpus Vācijas; emigrantu 10% kvota
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vācu universitātēs tiek likvidēta, skolas apvienotas, sa-

mazinātas un likvidētas, skolotājiem atrautas algas un to

skaits samazināts līdz neefektīvam minimumam; pabalsti

preses izdevumiem un aprūpei samazināti un atrau-

ti pavisam, un un t.t.

Ja šādus ierobežojumus varētu uzskatīt par pārejošām

grūtībām, tad ar tiem vel varētu cerēt tikt galā, ka tas

arī vienā otra vietā
,

pēc ārkārtīgiem pūliņiem ari ir iz-

devies. Bet šoreiz diemžēl ir zināms, ka Šāda okupācijas
iestāžu atsalšana.nav izskaidrojama ar atsevišķa ierēdņu
nelabvēlību jeb atriebības tieksmēm, kā tas nereti bij vē-

rojams UNRRA's laikos, bet gan, ka tā ir daļēja izpausme

no apzinātas an pārdomātas politikas iepretim trimdinie-

kiem, dziļākie cēloņi ir Vācijas jauncelšanas nepie-

ciešamība, ko diktē starptautiskais stāvoklis, kā ari ka-

tegoriska vēlēšanās, trimdinieku problēmu izkārtot beidzot

galīgi un drīz, lai no tā neciestu attieksmes ar nākamo

Vāciju un lai tas nekavēta citas ārpolitiskus komaineju-

mus ar Austrumiem*

i'āpēc Vidus-Eirop<..s latviešu trimdiniekiem 1949* gads

solās izvērsties par ļoti smagu pārbaudījumu gadu, kas

prasīs no viņiem ārkārtīgu savaldīšanos.un

izturību, bet, no otras pases, mudinās tos r.ri ar lielā-

ko neatlaidību saskatīt un lietā likt jaunas sabiedriskas

un politiskas sadzīves forma-s, atrast vienošanās atslēgu
uz jauniem pamatiem, jo pavirši, savākto,'masveidīgo orga-

nizāciju un partiju laiks ir galīgi pagājis. Vairāk kā

jebkad agrāk izvirzīsies noteicošā vieta idejiska cīnītā-

ja un darbinieku kadri? lai ar apzinīga mazākuma izlīdzi-

nošo spēku varētu saturēt kopā irstošo kopību. Tā.ir

lūti viūnīgā izeja.

Ja minētā Vidus-Eiropas grupējuma atturībai pret sa-

biedriskiem un politiskiem pasākumiem agrākā tveramā vēl

var saskatīt tāpēc iemeslus un tos izprast, kaut ari ne

attaisnot, tad atturības un intereses trūkuma cēloņi pie
otra grupējuma latviešiem, t.i* tiem, atrodas 10-12

zemju apmetnēs ārpus Vācijas - Austrijas, jau ir citas da-

dabss* Jo, kā to mums ...tkārtoti ziņo no visām zemēm, kur

vien latvieši ir apmetušies, pirmatnējā rosība un darbības

griba gandrīz visur ir pavisam neticami apsīkusi un iestā-

jies zināms nogaidošs stinguma stāvoklis. No savas puses

tomēr negribam pievienoties tiem, kas šādā parādība saska-

ta tikai negatīvo* Ir mums vispirms jāsaprot, ka. šie lat-

vieši un latvietes, kas bciuzot no Vācijas nometņu staig-

nāja eksistences ir tikuši uz cietākas zemes, ir iegājuši
atkal kurmet normālā darba dzīvē, par katru cena tagad la-

ko tajā stingri un patstāvīgi nostāties uz savām kājām un
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nodrošināt sevi pret visām varbūtībām, it sevišķi, ja trim-

da ieilgta, kā tas diemžēl izskatās.

Nav nekāds brīnāms, ka šie latvieši zem radoša dar-

ba dzīvinošās ietekmes an ciešamās izpeļņas dēļ ārēji lie-

kas pilnīgi pārvērtušies, jo viņa vēlēšanās ir, DP laikme-

ta iespējami drīz aizmirst an izravēt tā postošās sekas

pie sevis paša. Bet jaanais darba cēliens nebūt nav visar

tik vienkāršs an viegls, jo nereti gadās noßļūt neizdevī-

gos apstākļos jeb pie savtīga darba devēja,- kas ātra iz-*

laušanos uz aagša kavē an pat padara neiespējama, kā to

dandzi ir piedzīvojaši Anglijā, Itālijā an citar.

Tādos gadījumos var notikt, ka vājākie, kas nāra an

Vācijas trimdas posma lainā ir morāliski pārāk stipri aiz-

laazti, neiztur an no tāļākas cīņas izvairās jeb to uzdod.

Dažs meklē glābiņa alkoholā jeb maz cienījamās nodarbības,
cits atkal piekakaļotios no tētiņa aģentiem an kļūst
par taatas nodevēja* Par td bieži tieß rakstīts ar patie-
su jeb varizējiska sašutumu un var pat rasties iespaids,
ka mūsu trimdas morālo galīgi brūk kopā un viss iet uz pu-

tēšana. Neapšaubāmi, ka tādas parādības ir, un tas var no-

žēlot, bet it nebūt nav iemesla, tiz lēti šādas parādības

vispārināt un uzpūst. Ikvienai tautai ir un būs savs maz-

vērtīgo procents un pēc satricinājumu periodiem daudz vai-

rāk tas kļūst redzams, bet nemaz nav teikts, ka tas būtu

daudz lielāks, kā normālos laikos. Bet trimdas saspiestī-
bā jau viss ir kā uz delnas, ko Latvijas viensētās un sav<-

rūpībā ne vienmēr varējām un tāpēc gluži nevaja-

dzīgi šādas izlaidības parādības pārvērtējam. Lielais trim-

das vairums un it sevišķi, kas ārpus Vidus-Eiropas jau ir

iekļāvies darba procesā, ir vēl vesels un atgūšanas spē-

jīgs, tikai šos krietnos elementus neredz un maz mana at-

klātībā.

Bet gan nevar noliegt, ka tie, kam ir spoks un griba

cīņa turpināt, nereti pārsviežas pratējā galējībā un kļūst
par -jauno'apstākļu un citu dziņu kalpiem.

Arī par to tiek sniegti daudzi piemēri Rietuma Eiro-

pā an pārjūru zemēs, un proti, ka daudzie latvieši an lat-

vietes, kas Latvijas apstākļos tik teicami prata ieturēt

samēru starp dzīves materiālo pusi un tas gara vērtībām,

vēl trimdas sācama cēlienā bij redzami pašaizliedzīgi
strādājam vispārības laba, pašiem nemanot ir kļuvuši par

apzinātiem Kronu an šiliņa, franku un dolāru, kruizeru un

pezo medniekiem, atmatot citam dzīvos vērtībām ar roku un

pat vairāk vai mazāk atraujoties no tautas kopības.

Bet, vai ari šāda parādība būtu tikai peļama an noso-

dāma un drīkstētu pamudināt uz pesimistiskiem slēdzieniem
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par mūsu tautas nākotni? Un par visam lietām: vai tiem, kas

paši neko_nedara un joprojām tīksminājās žēlabās par zau-

dētajiem podiem vispāri ir tiesības šos tau-

tiešus kritizēt un tiem ko pārmest? Kas tad ir ieteicamā-

ki: joprojām kombinēt un -dzītintrigas, lai ar visādiem

apšaubāmiem stiķiem nodrošinātu sev teikšanu nākamā Lat-

vijā bez darba un cīņas pēc bijušā stāvokļa - ministra?

direktora jeb citu lielmaņu grādiem un pozīci-

jām - pēc tam, ķaā c it i nākamo Latviju būtu izcīnīju-
ši, jeb - nebaidīties ne no melna "prasta" dar-

ba, lai tikai drīzāk atgūtu darba jaudu? pašpaļāvību,,paš-
cieņu un saimniecisku neatkarību? Šķiet, atbilde ir nepār-

protama: ikviens latvietis vai latviete, kas tagad Angli-

ja rok grāvjus jeb mazgā slimnīcu gaiteņus, kas Beļģijas
pazemā kapā ogles, Zviedrijā strādā fabrikās pārjūru
zemes strādā no sākuma jebkuru godīgu darĶu, ir un būs sa-

vai tautai un nākamai Latvijai nesalīdzināmi vērtīgāks un

vajadzīgāks nekā visādu pasugu bijušie, ja tie vel jopro-

jām nedara neko, kā tikai kritizē citus un liek no jauna

iespiest savas vizītkartes ar bijušiem tituļiem, ar kuru

palīdzību tie lūko iespiesties svešu kungu uzgaidāmās tel-

pās*

Protams, var tikai nožēlot, ka vietām dzina_pēc ma-

teriāliem labumiem ir tādā mērā Kļuvusi par pašmērķi, ka

latvieši un latvietes vairs nepērk latviešu grāmatas, ne-

lasa savus laikrakstus, neņem dalību trimdas organizāci-
jās un pat izvairās reģistrēties latviešu kartotēkās. Bet

arī šādos gadījumos nebūtu taisnīgi, pārmest to viņiem vien<

Arī šai lietai ir sava otra puse. Nav jau nekāds noslēpums?
ka ievērojama daļa no mūsu trimdas preses un tieši tā ,

kuras materiālie pamati ir bijuši stingrāki, ir ļāvuši se-

vi ievilkt bezgala bezjēdzīgos savstarpējos strīdos un*

ķengājumos, kam ar nākamo Latviju īstenībā ir ļoti maz sa-

kara, maz nākot pretim jauno latviešu vēlējumiem un neļau-
jot uzpūst svaigākiem vējiem. Tāpat nav jau nekas nezināms,
ka ari liela daļa latviešu trimdas organizāciju, biedrību

un savienību, klubu un apvienību bij ļāvušies sevi pakļaut
un sevi izmantot šauru grupu jeb personīgu ambīciju inte-

resēm, organizācijas ar skaļiem nosaukumiem slēpa sīku bo-

dīšu garu un cilvēkus, kas nespēja izlīdzināt atstarpi

augstām deklarācijām un pārāk maz iespaidīgu darbu

un mazpilsetniecisku pieeju un vērienu.

Latvieši un latvietes, kas atkal var elpot brīvas

darba pasaules gaisu,_kurus smagā darba ritums ir atkal

pārveidojis par pilnvērtīgiem cilvēkiem, sādu organizējumu
sīkmaniba un gara nabadzību spēj atcerēties vienīgi kā

kaut ko atbaidošu un bezgala nožēlojamu un, pirms viņi at-

kal no jauna domā kaut kur saistīties, ti& ilgi vēro un
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raudzīsies, vai tikai jauna vietā un zem citiem nosauku-

miem atkal neradīsies atdarinājumi no tā, kas tiem tā bij

apriebies, iekams tie izšķiras, vai savu roku pielikt vai

ne, savu artavu ziedot jel nē.

Visu to mēs ļoti skaidri redzam Zviedrijā* Anglija,

Beļģijā un citur, kur visur pēc sākuma sajūsmas un dedzī-

gas darboties gribas ir iestājies atslābums un pat apāti-

ja, jo agri vai vēlu bija jāpaceļas jautājumiem: kāda tam

visam ir jēga, kam par laba lai mēs īstenībā strādājam,
kas no tā iznāks; lai mākslīgi rekonstruētu politisko pa-

gātni, kas nekad neatgriezīsies? Lai dota dažiem godkārī-

giem politikāņiem kas citu darbu neprot un negrib strādāt,

iespēju turpināt politiska rotaļoāanos? Lai radītu sav-

starpēju palīdzības biearibu nākamās Latvijas izmantošanai,

liekot pamata kapitālā novecojušās politiskās ķīlu zīmes?

Ar laiku tāda spēlīte apnīkst un rodas neērti-jautājumi.

Bet viss tas lai mūu velti neskandina un nerada ba-

žas nevietā, it kā mēs nacionāli deģenerētos un zaudētu
'

savu seju un patstāvību garā? Patreizējā atturība ir da-

bīga un tāpēc drīzāk svētīga; jo tā nozīmē pirmo soli uz

iekšēju noskaidrošanos* dziļāku un nopietnāku pieeju pie
lietām, kas stāv pāri ikdienai, vērtību pārvērtēšanu, bez

kādas nekāda atdzimšana nav domājama*

Jo, tas varbūt ir mazāk zināms, tāpēc, ka ir grūti

gūt pārskatu par noskaņām un tieksmēm v i s as trimdas

apjomā, ka līdztekus patreizējai atturībai dzimst arī spē-

cīga vēlēšanās, saskatīt un uztvert mūsu trimdā un it se-

višķi nākamajā Latvijā? jau n as strāvas, jau nu

nacionālu ideoloģiju? kas spētu pārliecināt tikpat ar sa-

vu saturu, kā arī ar to
,

kādā veidā tā tiek tautā nesta

un ka s to dara.

šai ziņā mūsu trimdas nacionāli-politiskā atjaunoša-
nās nebūt nestāv uz vietas, bet? taisni pretēji, uzrāda

ļoti spēcīgus un veselīgus impulsus, kas mums dod tiesību

paļāvīgi raudzīties nākotnē <.V i s ā s latviešu apmetnēs

tikpat materiāla konservatisma iegrimušajā Zviedrijā, kā

arī saimnieciski Anglijā, pārejošas augstas kon-

junktūras Beļģijā un arī pārjūru zemēs ar joprojām plašā-
kām iespējām jau notiek sasaukšanās un sazināšanās starp
latviešiem un latvietēm, kas līdz šim maz vai

ne pavisam nebija pazīstami, bet kas neļaujoties modes kon-

junktūrām un pārejošām noskaņām, kam padotas masas, pa-

kāpeniski un neatlaidīgi slēdzas kopā j a an a parau-

ga darihaun cīņas vienībās, nacionālu aktīvistu kodolos,
lai ar neliela bet cieši saliedē+u mazākuma lik-

tu pamatu un uzkrāta raudzējošu vielu plašai atdzimšanas

kustībai.
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Tas nenozīme neko, ka šis kustības veidotāji skaitā

nav daudzi un ka plašākā atklātībā tiem vēl nepiegriež
vērības. Tas tā vienmēr ir bijis un vienmēr ti būs,

ka ikvienas idejiskas kustības pirmsākumi ir jāiznes uz

saviem pleciem nedaudziem, bet pārliecinātiem, nesavtīgiem

un fanātiskiem stigu cirtējiem. No svara tikai? ka tie cie-

ši turas kopa, savā starpā pilnīgi uzticas un saprotas un

bez apkārtskatīsanās iet savu ceļu, lai ko par viņiem ne-

teiktu un kādi šķēršļi arī nerastos.

Bet šādi kadri jau ir un darbojas visas latviešu

trimdas apmetnēs, un tas jau ir pietiekami* Ar katru,mē-

nesi, katru gadu ceturksni varēsim par tiem runāt vienmēr

konkrētāki un plašāki*

Tādas ir latviešu trimdas parādības 1949* gada sā-

kumā un tas mums nedod iemesla raudzīties nākotnē bez ce-

rībām, kaut trimdas posms arī ieilgtu'.

ĀRPOLITISKAIS STĀVOKLIS

1949* gada sākumā, r au g o t i es no 1 a t -

viešulietu v i e d o k ļ a!

nekā iepriecinoša mums patlaban ko gaidīt nav*

Svarīgākās parādības; 1. Amerikas jaunās samierinā-

šanās kampaņas (apeaa-oment)gimptomi attieksme

pret Krieviju.
2* Rietumvācijas kāpināti strauja atgūša-

nās saimnieciski un politiskā emancipēšanās.
3. Eiropas saimnieciska stabilizēšanās un

politiska izlīdzināšanās.

Maz šoreig būtu ko teikt par ārpolitisko stāvokli

jauna un un tas* kas ir, mums neko labu nesola,

jeb vismaz uz mums neattiecas. Pēc pagājušā gada pēdējo
mēnešu nervoza saspīlējuma - lamāšanās priekšnesumiem UNO

plenārsēdei buntošanās streikiem Francijā un Itālijā un

kroniskas virves vilkšanas dēļ Berlīnes, Eiropas sektorā

ir iestājies atslābums un klusums un pie tam diemžēl ne

klusums pirms vētras, bet gan tāds ar tieksmi ieilgt. Ka-

mēr lielpolitikas režisori būs uzstādījuši jaunas kulises

un sagrupējušies jaunam cēlienam, paies atkaļ laiks, Ras

mums liksies garāks, nekā citiem, kas dzīvo savās mājās.

Tamdēļ, raugoties no mūsu viedokļa, nav iemesla būt

sevišķi priecīgiem par to, jo gaidāmais jaunais samieri-

nāšanās un izrunāšanās periods līdz ar Eiropas saimnie-

cisko nostiprināšanos izslēdz jebkuru varbūtību, ka Rietu-

mi pret Maskavu varētu kļūt uzstājīgāki un sākt to spiest

atpakaļ uz savu zemi, lai atprasītu no tās pēc Otrā pasau-
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les kara nolaupīto. Ka tas bez kara tomēr nebūs iespējams?
to nu,,paldies Dievam sāk izprast ari aizjūras ideālistis-

kie Antiņi, bet karam vēl jo projām nav gatava ne viena?

ne otra puse, ne ne bruņojuma ziņā un mums

tik atliek ar aukstu prata vilkt konsekvences.

Viss pārējais, kas patlaban pasaule notiek, īstenība

ir ļoti mazsvarīgs, jo šo pamata pozīciju grozīt nespēj.

Ja to tomēr Šeit īsumā atreierjjam, tad vienīgi tamdēļ,
lai dotu mūsu lasītājiem iespēju, nezaudēt kontaktu ar no-

tikuma norisi.

V ā c i j a s a t g ū g n ā s sāk ritēt straujā-
kā tempā, nekā to pirms dažiem mēnešiem vel varuja iedo-

māties un tam apstāklim ir un būs svarīga ietekme uz Eiro-

pas normalizēšanos un turpmāko attīstību. Mums, latviešu

trimdiniekiem, no šādas Vācijas un Eiropas atgūšanās var

būt tikai ļoti netiešs un relatīvs labums, kas nespēj at-

svērt paredzamos ļaunumus. No pēdējiem svarīgākais būs tas,

ka mūsu un citu tautu trimdas kontingenti šādā normālā

Eiropā un Vācijā kļūs par vienmēr lielāku anachronismu, par

svešķermeni, kas tajā vienmēr mazāk iederēsies, naba-

ga radiem, un pie tam attāliem, kam pa reizei atmet pa ku-

kulim vai drJbes gabalam, bet par kuriem lielie radi tikai

priecājas, ja tie drīzāk atkal aiziet.

Tā.,sattieksies ne tikai uz tautām, pie kurām esam no-

metināti vai nometušies, bet arī uz līdzšinējiem lieliem

aprūpētājiem, kas jau ir kļuvuši un kļūs vel vairān ne-

smalkjūtigi, nesaudzīgi un parupji, jo it dabīgi, spucīgā

Vācija tiem būs vairāk vērts, nekā kldi"tur daži simts

tūkstoši bijušo. No viņu viedokļa tas ari ir saprotami,
lai neteiktu gluži cilvēciski/ un būtu neprāts, to nere-

dzot jeb negribot saprast.

Tāpēc 1949. gads mūsu trimdas vairākumam Vācijā būs

smags un maz iepriecinošiem pārsteigumiem bagāts un uz to

der laikus sagatavoties.

Vācijas atgūšanās ātrā gaita izskaidrojama galvenā

kārtā ar to, ka šoreiz vāci, liekas, nav bijuši tik neatta-

pīgi savā politikā, Kā dažkārt citreiz, bet ir pratuši no-

gaidīt, kcaaertie atkal būs vajadzīgi. Līdzīgi tam, kā to

savā laikā zināja teixt Ringolds R'alni.ugs:"Es zin' sav'

vortib'i''Viņi zin un tas tiem arī atkārtoti tiek teikts,

ka bez normalizētas Vācijas nevar būt stabilas Eiropas un

cenšas un pa daļai ir arī paspējuši no tā sev izsist ka-

pitālu. Kā īsti vācieši,.tie, protams, nav neko aizmirsuši

un arī ne mācījušies, kaut jāatzīst, ka sevišķi daudz tiem

pēdējo triju gadu laikā no riatumiešiem ari nebij ko mā-

cīties, drīzāk ko noskatīties. Bet galvenais jau ir tas,

ka tie to nemaz negrib un nevēlas un pārjūru ideālistu
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"demokratizēšanas" mācības vel ļoti maz ko ir devušas* Un

kāpēc gan ar? T.s. denacificēšanas procesi jau sen ir Kļu-
vuši par.farsu un vienā pašā Bavārijā pēdējā pusgada lai-

kā atkal ir pieņemti darbā 11.000 skolotāji, kas savā lai-

kā bij par "nacismu" atstādināti! Ka sakarā ar tādu stā-

vokli vāci dažās vietās ir Kļuvusi īsti nekautrīgi un iz-

aicinoši, tā ir tikai lietu dabīgā tāļākattīstība un lai

nu tagad uzvarētāji parāda, ka tie netikai pratuši gūt uz-

varu, bet arī izcīnīt mieru* Viegls viņu uzdevums nav. Bet

slēgt kompromisus ar "mazāko ļaunumu" - ši ziņ..t jau tiem

ir prakse kops brāļošanās ar Padomiju ... Tikai kas un cik

šoreiz par to maksās?

Pie Rietumvācijas tagad ari tīri lopiski ir arī jā-

pieskata R i e tu m u B e r 1 i ne, kā nākamās valsts

province jeb "strejgabals", jo tādas pastāvēšana un palik-
šana Rietuma izrīcība liekas būt nodrošināta. Teehniskais

veikums, ko Rietumi šeit ar gaisa tiltu ir varējuši uzrā-

dīt, ir patiesi ievērības cienīgs un techniskā jauda ir .
jau arī bijusi un ir to stiprā puse un trumpis, ar kuyu
tie sasita. Vāciju un tagad turēties pret krieviem -

ar politiku un propagandu vien tie nebūtu spējuši noturē-

ties pat pret vāciem, kaut pēdējie šajās nozarēs ir viss

kas cits, kā peniji.

Kā jau dažkārt c,rstrejgabaliem, tie prasa vairāk

zirgu dienu un neka dod sienu, bet Berlīnes pres-
tiža pasākums Rietumiem izmaksā gadā tikpat? ciR viena

diena pasaules kari. Tāpēc tas ir.p:.,ciešams, Raut vecam

Čerčilam liekas atkal reiz būt ka viņš Berlīnes

lietā saka; ka Rietami tur esot spīdoši pierādījuši, ka

tie prot arī ilgstoši stāvēt uz galvas, kamēr krievs ēr-

ti sēž atzveltnes krēslā ... Bet, kā nekā, vajadzīgais re-

zultāts ar to tomēr ir sasniegts: krievi Berlīni n a v

dabūjuši, bet gan piedevām zaudējuši šansos Rietumvācijā,
ir kļuvuši politiski vājāßi pat Austrumu-Vācijā un azti-

cīgi ir stāvējuši Rāmās Atlantikas militārai savienībai,

ar visām gaisa bāzēm, un bumbveža kodoliem, kas bez viņu
līdzdalības šādā veidā nekad nebūtu tik ātri tapuši. Par

to kādu laiku var arī uz galvas pastāvēt un nebūs jau pē-

dējā reize, ka Rietumi to būtu darījuši; vēl tie ar šādiem

numuriem būs spiesti dot viesizrādes arī citās pasaules
malās, pirms tie beidzot nāks pie atziņas,un sadūšosies,
ka Maskavas midzeni izkūpināt ir vienkāršāki (un galvenais
letāki!ļ), nekā nodarboties ar akrobātiku tad, ka nejūtas
forma

...

Līdztekus ar pozīciju zaudēšanu un vājināšanos Vāci-

jas zemes viņpus un šaipus priekškaram? krievu praktiskais
iespaids ir gājis mazumā arī c it ā s Ei r o pa s

v a 1 s t ī s, un pat pavisam negaidīti un jūtami. Jo, kā
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tagad ir zināms.,tie gluži lopiski uz Vāciju bija likuši

pēckara laikā lielākās cerības un nav jau arī.noslēpums?

ka Rietumu, maigi sakot, apbrīnojama politika pēckara ga-

dos Vācijā tos varēja pamudināt ari uz labākām cerībām.

Bet kaut xur ļeņinisma-staļinisma pravieša grāmatā laikam

būs bijusi kāda miglaini., vieta un Maskavas vīri bij stip-

ri aizšāvuši garām vācas novērtējot. Maskavai nu atkal

reiz ir "jāpārmaina plate" un kādu I,.iciņu tāpēc būs starp-
brīdis. Sevišķi ko steigties tai šoreiz ari nav, jo pret

saviem dienderiem Eiropā tā var atvainoties ar nevaļu Ķī-
nas mantojama pārņemšanas dēļ, ko Var arī saprast*

Kremļa neveiksmju un pārkalkalešanās sērija sākas ar

to pašu Maršala plānu, kas, neraugoties uz visiem trūku-

miem, ir tomēr izrādījies efektīgāks un ātrāka, nekā to

varēja domāt. Jo īstenībā viņa sekas vajadzēja sākt pa no-

pietnam manīt šī gada vidū. Kremlis jau gan darija\ ko va-

rēja, lai to diskreditētu; sabotētu an izjauktu, bet šai

ziņā taS pirmo reizi pēc ilgiem gadiem, bij pazaudējis -
nervus un savā errastlbā an nepacietībā bij devis ,
mus saviem uzsitējiem Francijā un Itālijā, kas izrādījās
nelaikā un nevieta* Jo tā iznākamā atklājās kaut kas, kas

nebija domāts na-bicdru atklātībai, an proti? ka ne visi

tie, kas par kompartija bija balsojuši un pat ne visi tie,
kam bija partijas kartes, bij bijuši ar mieru palikt ari

ilgstoši bez darba an maizes an atteikties no Maršala plā-
na buržujiskiem labumiem, un ari varas darbu akcijas, kurās

tika sūtīti diezgan prāvi trieciena kadri, tāļu nodeva do-

māto.

Bet šādai lokālai neveiksmei, izrādās, solās būt daudz

plašākas sekas, nekā konkrētas akcijas zaudēšana vien. Ir

atklājies tas* ke nebija domāta radīt; ka Maskavas pozīci-
jas Rietumos nemaz tik noslēpumaini stipras nav, kā viņi
to visu laiku bij pratuši iestāstīt un kā to gļēvie buržu-

ji bij sev iestāstījuši. Ja pretinieku spēkus var jau ap-

tuveni pārredzot un novērtēt, tie vairs tik neuzvarami nav.

Kādā citā sakarībā qgrāk reiz minējām, ga krievu ar-

mijas varenība un ir bijusi vairāk blefs un

propaganda; jo tiklīdz Rietumu speciālistiem bij izdevies

noskaidrot par krievu formāciju skaitu, apbruņojumu, gata-

vību, piegādi un t.t., drausmīgais biedēklis stipri saruka

savā bīstamība.

Kaut kas līdzīgs ir tagad noticis arī Itālijā an Fran-

cijā an tiešās sekas ir t.s. troekisma pastiprināšanās,
titisma rašanās un prestiža zaudēšana pie pilsoņiem un - '
pat pie valdības orgāniem!! Un tas nepaliks bez sck;un.

Kas attiecas az mams pašiem, tad savs blakas gavums

mums no normalizētas Eiropas an Vācijas tomēr šogad var
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atlokt: līdz ar Rietumvācijas suverenizēšanos un pārējo

vaistju iziešanas no pārspīlētas izolācijas? radīsies ari

mums vairāk iespēju, pa Eiropu pabraukāt un savstarpēji
apciemoties. Mūsu trimdas vienībai tas noteikti var n'aat

tikai par labu, jo personīga izrunāšanāsun tiešāki sakari

izklīdinās vienu otru aizspriedumu un veicinās kopības ap-

ziņu. Bet tas varbūt būs vienīgais, kas mums tiks.

Attieksmē uz krieva misējumiem pēdējā laika tomes ir

jāsaka, ka ar to nekādi nav teikts, ka viss tagad ieies

pats no sevis sliedēs un Maskavai atliktu tikai atkāpties.

Kā parasti/ tā tegad pirsviedls savus aktivitātes centrus

uz citiem kontinentiem un platuma un ļaus mieru

alkstošiem eiropiešiem illūzijā, ka briesmas

vairs nekādas nedraud. Ķīna, Tālie Austrumi un krāsainie

kontinenti dabūs šogad izjust Maskavas roku vairāk kā

kamēr Eiropā kremlieši pārsijās un pārgrupēs savus kadrus

un sagatavos tos nākotnee uzdevumiem.

Ārpolitiskā tekošā kronika patlaban sniedz sekojošo:

It a 1 i j ā un F r a n c i j ā komunisti pēc pa-

gājušā gada cīņām, kas vietām pieņēma atklātas sacelšanās

raksturu, ir spiesti atvilkties uz savām izejas pozīcijām
un pat vēl drusku "iztaisnot līnijas" virzienā uz aizmugu-
ri. Kā tagad noskaidrojas, šo zemju kompartijas.nemaz nc-

bij gribējušas patreizējos apstākļos kāpt uz barikādēm,
bet Maskava to bij kategoriski pieprasījusi. Patlaban ša-

jās zemēs notiek lokālie un atsevišķo darba nozaru strei-

ki, kuru nolūks ir, noskaidrot, kas un cik konsekventi tur

līdzi, kas. ne., jo abās zemos pēdējā laikā ir radušas arodu

organizācijas un Ķecerīgi novirzieni, kas Maskavai visur

vairs negrib lāga klausīt. Kamēr visi arodi būs pārbaudīti,
paies labs laiks^

SL& a h d i n a v i j a s valstis D ā n i j ā un

No r v c g i j ā beidzot ir sadūšojušās nostāties Rietu-

mu pusj politiski un militāri un, nenoliedzami, tas ir no-

ticis pa daļai arī zem Krievu pēdējo neveiksmju ietekmes.

Tās tagad arī jau saņem rokas naudu un ieročus un krieviem

tur tuvākā nākotnē vairs maz ko cerēt, kaut vēl pirms ga-

da, diviem to pozīcijas tur bij īsti sološas* Zviedrijas
kreisā valdība, turpretim atrodas kroniskās dvaseles mo-

kās, līdzīgi bagātniekam, kas savu mantu un stāvokli grib

paturēt, bet pats neko negrib riskēt, lai to panāktu. Šā-

dās spīles krievi ir atraduši ieganstu, kamdēļ tie pie
Rietumu bloka negrib pievienoties: tie to darot Somijas

dēļ jo tādā gadījuaā biedri pēdējo tūliņ okupēšot un to

tanku brigādes stāvēšot pie Torneo upes. Dīvainā kārtā

paši somi tā nemaz nedomā un tādu uzupurēšanos no zviedriem

nemaz nav prasījuši. Jo patiesais iemesls jau ir, ka zvied-
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riem ir tikpat lielas bailes no Krieviem, jo jaunlaiku ka-

ra ar gaisa desantiem Zviedrijā'ar savu reto apdzīvotību
ir taisni ideāls uzbrukuma objekts, kā ari tie negrib zau-

dēt saimnieciskos labumus, ko tiem dod līgums ar Krieviju*
Zviedra projekts tāpēc bij, radīt Skandināvu militāru sa-*

vienību, kas stāvētu ārpus lielo valstju blokiem, bet arī

tam krievi nepiekrīt un Rietumi arī nē, un tāpēc Zviedri-

jas stāvoklis kļūst ļoti neērts. S om i j a tai paša
laiki krievus'laikam tā nebīstas, jo turpina savas zemes

atboļševizešanu ar konsekvenci un stingru roku. Tā ir pa-

spējusi jau likvidēt komuniskiskā iekšlietu ministra ra-

dīto valsts policiju, kas īstenībā bij MVD pamata šūniņa*
un, pēc Tannera atbrīvošanas šo pavasari taisās arī atbrī-

vot bij Valstsprezidentu Riti. Krievu prese gan draad un

lamājas, bet vairāk formas peo, jo tā.zin, ka somi nav tik

viegli iebaidāmi un Maskava arī ir nākusi pie atziņas, ka

viņas kadri Somijā nav augstas kvalitātes, reiz jau pus-

pilsoniskie sooiāldemokrati ir varējuši ar tiem tikt galā.
Bet vēl viena dīvainība, - kamēr divos pasaules karos pār-

bagātā kļuvusī Zviedrijā joprojām pastāv kartiņa sistēma,
bez lielim izredzēm, ka tā-tik drīz varētu tikt atcelta,

Somijā jau gandrīz viss ir brīvs, tā ir divus karus

zaudējusi un maksā smagas kontribūcijas. To tā panākusi

vienīgi ar darbu, darbu un atkal darba.

Citās Eiropas valstis nekā atzīmējama nav.

A m e r ik Tramaņa runa, no kuras gaidīja tik

daudz, bij tik miglaina un alegoriska, ka katrs to var

tulkot pēc savas patikas par labu vai sliktu. Jāpieņem,
tas šoreiz ari ir bijis.runas īstais nolūks, jo tas, kas

patlaban patiesi turienes politikā notiek, nav domāts atklā-,

tībai, it sevišķi attieksmē uz' jaunām attiecībām ar Krie-

viju. Nākņšo reizi tomēr ceram'sniegt jau ao skaidrāku.

Ķ ī n ā un Tā 1 a jo s =A as t ru m o s lietas

iet savu gaitu un jauna tur patlaban daudz nav: komunisti

laužas uz priekšu, bet nacionālisti atkāpjas un evakuājas,

kā ourasti. Kāda šaura strēmele pie līdz ar dažām

ostu pilsētām tiem jau kādu i.iku vēl- paliks, jo komunis-

tiem nav nekādas jēgas tagad kādu tur mieru, .ameri-

kāņi ari, l&akas? jau izšķīrušies, jo nekādu palīdzību

sniegt vairs nedomā. Tās aizsardzībai bastions pret Krie-

viju tagad kļūst Japāna, ko Mak-Arturs ir pratis tik lie-

liski pievākt un iekšējā attīstība ir apmēram tā pati, kā-

du tagrd redzam Rietumu Vācija.

I n d o nē z i j ā un uz savām lielajām salām ho-

landiešiem beidzot bija apniknsi ilgstoša kerenšoina ar

komunistisku nokrāsu un tie ar ātru un spēcīgu militāru

akciju šo valsti nolikvidēja un visus vadītājus saņēma
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gūstā. Tas UNO kungus nostādīja nepatīkama situācijā, jo

saskaņā ar šis biedrības statūtiem, biedriem ir aizliegts
šaut vienam uz otru bez atļaujas. Bet, no otras puses, šai

akcijai ir bijis ārkārtīgi spirdzinošs iespaids uz visu to

pasaules galu, jo pati militārā akcija ir biņusi daudz

vieglāka, nekā to varūja pieņemt, un citiem var rasties

velēšanās tādu atdarināt. tagad ceļo demokrātiju

principu aizstāvjiem UNO ir jāpanāk īsts Salamana sprie-

dums tādejādi, ka ārēji likumība būtu saglābta, bet pašu
intereses neciestu. Jaunlt..tviski runājot, ir jāpanāk tas,
ka vilks neko nedabon, bet pašiem paliek gan ...

Vēl skaistākas ainas, par tiem pašiem principiem ru-

nājot, atklājas tagad F ,ū 1 es t i n ā. Tur izraēlieši,
kā zināms, ir izdzinuši no viņu mājām, līdz ar sievām un

bērniem, bet neapgrūtinot tos ar mantu, ap 400.000 arābu,

tikai tamdēļ, ka žīdiem pašiem viņa zemes un mājas bija

vajadzīgas saviem kolonistiem. arābu dīpīši atrodas

pavisam ārkārtīgi grūtos apstākļos, jo priekš viņiem ne-

kāds IRO nepastāv, jo tie nav ebreji, bet tikai arābi. Ja

butu otrādi, visas pasaules prese mēnešiem ilgi pildītu

svas slejas par nedzirdēto barbarismu, nacismu un ko včl

ne. Bet tā kā nav otrādi, šo pusmiljonu nelaimīgo lik-

tenis tiek noklusēts.

Bet ar to vēl nepietiek, Tāpat pretēji visiem skais-

tiem aizliegumiem, izraēlieši ir saņēmuši un sgņem nepār-

trūkti ieročus un lidmašīnas.(zīmīgā kārtā no Škodas fa-

brikām Ceķijā, pa īstu gaisa tiltu, jo krieviem vienmēr

patīk, ja kur kaujas un tie pakalpīgi gādā, lai nepietrūk-
tu Šaujamā!) un; tāpat kā savā laikā Hitlers, izraēlieši

cenšas nodrošināt sev uz paaudžu paaudzēm "Lebensraum" uz

ēģiptiešu un pa daļai ari angļu lēses. Pēdējiem tas nepa-

tīk, jo izraēlieši laužas uz Sarkano jūru, kur, pēc angļu
domām, tiem nekā nav ko meklēt. Tāpēc tie ir pierunājuši

pārjūru brālēnus, lai tie ko darītu šai lietā, un tie tad

arī ir likuši paziņot Movšem Šertokamļ ka tie "grozīs stā-

vokli" pret Izraēlu. Bet pēdējais par to sevišķi neuztrau-

cas, jo tas labi zin, ka aizjūras kungiem ir jāmaksā vēlē-

šanu vekseļi, kas atrodas viņa tautas brāļu portfeļos. Tā-

dā ziņā atkal reizi saduras lielajā politikā cēlie prin-

cipi ar personīgām interee&a. Nabaga principi

LAIS ORGANIZĀCIJA

ieejot savas darbības otrā gadā, sava tīkla izveidošanas

pirmo posmu var uzskatīt par nobeigtu un pievērsties uz-

devumiem, kas tai ļauj li.itlietā savu politisko svaru

un organizētos kadrus.
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Uz dienas kārtības tagad ir, vispirms, panākt

kustības legalizēšanu visas organizācijas apjomā arī pie
latviešu trimdas augstākām instancēm (Rietamu noteiccšās

instancēs t,a-s jau tika panākts pagājušā gadā)* Šis jautā-

jums tiks izlemts g'.g. februāri sanākošā LNP plenārsādē,
kad izšķirs jautājuma par LAIS pārstāvjiem LNP. Pozitīva

lēmuma gadījumā tikpat LAIS vadībai, Kā arī viņas kadriem

un atsevišķiem ierindniekiem visās apmetnēs pavērtos vel

plašākas darbības iespējas kā lluz šim, no kā iegūtu lat-

viešu trimda. ieskatos liekas ari būt LNP vairākums,

Tāļākais aktuālais ir? panākt sadarbību un

apvienošanos ar ideoloģiski un sastāva ziņā radnieciskām

organizācijām un grupām, lai tādejādi attaisnotu praktiskā
darba LAIS tezi, vienot latviešu spoitus, sākot no apakšas,

no pašas tautas. Konkrēti ir pārrunas ar Latv. Pretestī-

bas Kust. Darb. Apvienību Vācijā un ar dažām vietēja rak-

stura grupām Anglijā, Zviedrijā, Kanādā un citur, kas,

paredzams drīz novedīs pie labvēlīgiem rezultātiem. leva-

dītas ir arī sarunas ar citiem latviešu nogrupējumiem, kae

sprauž sev par mērķi atgūt Latvijas.neatkarību.

Beidzot, trešais uzdevums ir, izveidot gadījuma un

nejaušos sakarus ar latviešu pretestības organizācijām
Latvijā par pastāvīgiem un lietišķiem, lai varētu tām

sniegt morālu un cita veida atbalstu un lai nākamās Lat-

vijas ierindnieki vienā un otrā puse vairāk zinātu un iepa-
zītu vieni otrus, p i rm s tie uz atbrīvotas Latvijas
zemes stāsies ar. Kopējiem spēkiem pie valsts jauncelša-

nas. Arī šajā darbības sektorā uarbi veicas sekmīgi, kaut
arī tie nav publicējami.

LAIS iekšējā uzbūve attīstās Kā paredzēts. Lai dar-

bībās tempu kāpinātu un panāktu lielāku, saskaņu starp at-

sevišķo zemju kadriem, pagājušā gada beigās ir izdarīti

daži personāli pārkārtojumi, kas sevi ir attaisnojuši. Ir

dabīgi un apstākļiem atbilstoši, ka darbības smaguma cen-

tri pārvietojas vienmēr vairāk uz apmetnēm ārpus Vācijas
un pārjūru zemēm, kur nepieciešamība pēc LAIS līdzīgās or-

ganizācijās ir visvairāk jūtama.

"LAIS jautājumos un atbildes" 2.tūkstots ir iznācis

un tiek piegādāts zemju vadībām. Sagatavošanā ir I 111,
(Norādījumi vadītājiem), kas*Kā paredzama,tiks izsūtīti

februāra vidu.

Sauli Latvijai!

24

Ekspedīcijas paziņojumi tiKs piesūtīti turpmāk uz

atsevišķas lapas.

Redakcijas adrese: Roma,ltalia, Via Nicolo Tartaglia 15*






	Brīvā Latvija. Latvju Raksti no. 36-37 01011949
	Title
	1949 – BEZ ILLŪZIJĀM SĀKT, AR UZVARU NOBEIGT!
	AUSTRUMI UN RIETUMI – CĪŅAS BILANCE 1945-1948 GADOS.
	KAMDĒĻ NEVARAM GAIDĪT TREŠO PASAULES KARU ŠOGAD?
	Tumšāki mākoņi kā jebkad pēckara laikā sedz LATVIJU un viņā palikušo tautas daļu šo gadu sākot.
	Metot skatu uz latviešu trimdas saimi 1949.gadam sākoties
	ĀRPOLITISKAIS STĀVOKLIS
	Ārpolitiskā tekošā kronika patlaban sniedz sekojošo:
	LAIS ORGANIZĀCIJA


