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GARA APRŪPES UZDEVUMI.

Plašo cerību.un paļāvīgas nogaidīšanas gadi ir pagājuši

ari latvieši trimdas saimei, pametot to vaigu vaigā ar latenī-

bu, kas ir skarbi dzestra un ne tia,gaiša. Rāvai dzimtenei Lat-

vijai neesam tuvāk tikusi, kā 1944/45 gaaos, kad bijām spiesti
to atstāt, jo nav patlaban nekāuu tiešu pazīmju, paredzamā
laikā mēs varētu uz to atgriezties. Tas varēta notikt vienīgi

ar kādu brīnumu, kas saprāta slēdzieniem nav tverams, bet saju-

kušajā XX gadu simteņa vidus cēlienā būvēt nākotni uz brīnumiem

neLieaas lietderīgi.

Ļii izsargātos no tā, ka Īstenība nomāc mūs, bet gan lai

mēs p-ši atkal spētu pieveikt viņu,muis ir jāpieradinās raudzī-

ties viņai tieši acu baltumos un jāņem lietas tā, ka tās.to rā-

d.,viņa un nevis mūsu iedomas* Jc<.tādejādiaplūkojam paši savu

tās netēlojas tik sološas vai l^bbēlīg^s.

Iris no mūsu trimdas joprojām vēl nīkst Vāci-

jā, kā nelūgti viesi vieniem un starptautisks apgrūtinājums
otriem? bez izredzēm cilvēciski iekārtoties ar darbu un iztika

uz vietas un ar ļoti sarukušam iespējām visā kopībā pārvieto-
ties kur citur, bezdarbībā un bezcerībā atrofējoties un

miesā ātrākā gaitā, nekā to agrik p,.rseVi būtu domājuši.

Atlikušā ceturtdaļa, jeb 25 - 30 tūkstoši darba spējīgāko
vieninieku un vieniniečuļ ...rnedaudziem ģimenes piederīgiem,
bez jebkāda plāna vai iepriekš nospraustām vadlīnijām, vienīgi

apstākļu radītas pašplūsmas ceļā ir p spējuši izklīst pa sve- ;

šām zemēm un kontinentiem. Tur tie ir padoti iespējai, tikt uz-

sūktiem un iejauktiem citu tautu asinīs un garā, ari ja viņi to

nevelētos un negribētu to ...tzit,Jonav iespējams ilgstoši aiz-



sargoties vienīgi ar tautiskas pašapziņas j.. tāda ne-

tiek no vadoša latvietības centra vienmēr no 'jaunauzkurinā-
ta ar ticības un taustāmu izredžu degvielām.

Bet šāda ideoloģiska un patiesi vadoša eantra mums vel

ņav pat pēc četriem brimdā pavadītiem gadiem, i*NPpersonā
tāds mums tagad ir vēl tikai.formāli īrēji,-bet ilgu laiku

mākslīgi uzturētās cerības, ka t'iasar laiku varētu rasties

ap un no vel atlikušajam diplomātiskam pārstāvībām, ir jau iz-

gaisušas, saskaroties ar īstenību un vairs ir vajadzīga tikai *

drosme to atzīt.

Dzīve tikmēr iet savu gaitu - ar mums, bez mums, tas tai

ir vienaldzīgi. Tā neliekas zinis par ko mēs būtu iecerē-

juši, ko lolojuši, tā atzīst vienīgi pati savu likumību un nav

viņas vaina, ja mēs nevaram jeb negribam tādu izprast un tai

padoties.

Kādā veidā šāda nespēja vai nevēlēšanās atsaucas uz mūsu

politiskās tagadnes un nākotnes izkārtošanu, par to atkārtoti

esam izteikušies un pie tā atgriezīsimiem citā vietā. Tapai

citai reizei atstāsim mūsu trimdas saimniecisko dotību un ies-

pēju aplūkošanu, noskaidrojot, starp citu, iemeslus, kādēļ
līdz šim tāļāk par lokālas dabas jeb sevišķu vajadzību fondiem

un pašaplikšanām neesam tikuši, nedz arī pie mūsu valsts ne-

daudziem dolāru miljoniem jeb pat tikai pie to procentiem,

kaut pilnvaras būtu kārtībā,kā to saka.

Mūsu trimdas saimes vienmēr iielika izkliede un paša trim-*

īdas cēliena paredzama ieilgšana, pāri politiskas un saimnie-

ciskas dabas tagadnes un nākotnes problēmām, izvirza ar lielu

uzsvaru un nopietnību tagad pirmā vietā nacionāui-garīgas ap-

jautājumus,sākot ar nīkamās Latvijas i d e o 1 oi s-

k o satvaru un beidzot ar trimdas latviešu visjaunāko atvašu

praktiskas skološanas un audzināšanas latviešu garā un uztve-

rē. Starp šiem augšgala un lejasgala jautājumiem atrodas ve-

sels problēmu un/uzdevuma komplekss, kas skar jautijumus pgr

latviešu skolām un izglītošanos jaunraaašās latviešu apmetnēs

pārjūru un citās zemos ārpus Vācijas, akadēmiskas tāļā&igglī-
tošanas koordinēšanu un sistematizēšanu, ļoti svarīgo un ak-

tuālo korespondences tautas augstskolu un organizētu pašmācī-
bas centru problēmu, aroau tāļākizgītošanos un t.t.

V i s as šīs problēmas un v i s i šie jautājumi ir

jāpakļauj vienam un augstākam mērķim - nākamas Latvijas pra-

sībām pret mums, lai atgriežoties viņā, mēs varētu tai augstā-
kā potencē būt noderīgi un spētu veikt to milzīgo izmēšanas

un jauncelšanas darbu, kas mūs visus tur gaida, sagandētos ap-

stākļos, saindētā atmosfērā, un ar svešu mācību kārklājiem un

vārpotnēm bīstami aizaugušās un ielaistās sadzīves atmatās*

Jaunā latviešunacionālā ideo-

-1 o ķ i ja, garīgais satvars un jaunas ticības saturs taisni

tagad ir izvirzījusies par jautājumu, stāv augsti pāri vi-

siem citiem. Jaunai ideoloģijai ir jāvar dot tikpat mūsu trim-

das posmam jēgu un centienu mērķi, bet tai ir ari pie-
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tiekamt. spēcīgai un dinamiskai, lai ap to varētu vienoties un

tajā ieaugt v i s i latvieši un latvietes, v i s as tagad
un pēc pēdējo lielo palu noskriešanas dzīvi palikušās tautas

daļas un grupas, Xas tagad, burtiski pa visu zemes lodi izkai-

sītas, ir spiestas vest savrūpd.zivi pavisam neiedomājami at-

šķirīgos Ārējos apstākļos un vides.

Par šādas ideoloģijas vajadzību ir diezgan rakstīts, bet

diemžēl līdz šim ir bijis jāapmierinās ar atzinumu, ka tāda

mums trūkst. Tas ari nav nemaz tik neizprotami; ikvienam laik-

metam, ikvienai ārējo apstākļu kopībai ir savi mērķi, savi ti-

cējumi, savi dievi un elki, bet kamēr saprāts un apziņa tos

spēj noteikt, tikmēr top atkal jauni laiki, ļrodas jaunas pra-

sības. Šādu ideoloģiju radīt jeb ari tikai dot tai ārējo iz-

teiksmi,nav ne vienas dienas un ari ne viena vai dažu cilvē-

ku darbs. To nevar veikt, piesēžoties no maizes darba brīva-

jos brīžos pie galda/un uzrakstoš to programmas veidā. To ne-

spēj un nespēs arī ntkāai politiski vai citi centri, ja tādi

ar laiku izveidotos, bet patiesai'ideoloģijai ir ļālzaug le-.
nām un organiski no pašas tautas, no viņas jau-
das un centienu lietderības, līdzīgi uam, ka nāxotnss politis-
kajiem veidojumiem jātop no mērķtiecīgi un pacietīgi organi-

zētiem tautas dzīvajiem speķiem, un vienīgais, ko var veikt

Un kas ir jāveic atsevišķiem cilvēkiem, atsevišķiem latviešiem
šai izpratne, ir, šo ticēšanas un tieksmju, vēlējumu un cen-

tienu strāvas uzminēt un nojaust, saklausīt un izprast, uz-

tvert un dot tiemietvaru visiem Saprotamos jēdzienos un vār-

dos. "

*
.

Varētu likties, ka ideoloģisku problēma iztirzāšana ta-

gadējos apstākļos, kur devas un kalorijas, skriningi un izce-

ļošanas vizas, ciņa dēļ DM vai s.ilinga, Kronas vai dolāra*
kruizera vai pezo visnotaļ stāv pirmā vispāri btitu ne-

vietā un nelaikā, un ka ar tādām nodarboties nebūtu'nekas cits,
kā filoloģijas bezdarbnieku muldējumi jeb vienkārša mākoņu
stumdīšana. .

Mums ir noteikti iemesli pieņemt, Ka tā tomēr laikam nav,

jo ir taisni pārsteidzoši un reizē iepriecinoši, cik ļoti
daudz par jautājumiem, kas p.*ri "vēdera tiesai", domā un

jauta, raksta un pieprasa latviešu t <. sauktais .mazais cilvēks,
bijušais vai vienkāršs earb... darītājs bez vārda un /

tituļiap, akadēmiskiem grādiem vai sabiedriskām pretenzijām.
No visām zemēm un apmetnēm mums pār to ienāk jautājumi un

priekšlikumi, pie kam ļoti raksturīgi ir tas, ka, j6 smagā-
ka ir rakstītāja eksistences ciņa, jo grūtāki ir tā ģimenea
apstākļi, jo tālāki tas vis, ,r &&tu aizklīdis un atrauts no

citiem, jo vairāk latviešiem un latvietēm ir jācīnās, lai iz-

lauztos uz augšu, jo vairāk ir pieietam! vispārības un ideo-

loģiskiem ,
kā ari nākamās Latvijas jautājumiem.

Tas mums dod vielu un materiālus nopietnām pārdomām un

tāļu ejošiem slēdzieniem, kl arī radikāliem secinājumiem par
latviešu tagadējo paaudzi patreizēja laikmeta.
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Viens no tādiem ir, ka arī latviešu tautā vitālais sma-

guma centrs ir, līdzīgi t.'..,m,. Kā'tas ir vērojams daudzas* citās

tautas, pārvietojies no tā s..uktās inieiligences virssluņiem

uz'lietišķu darbu strādājošiem Kadriem, no akadēmiskā uz vi-

dusšķiru cilvēku. Un netikai .politiskā un atklātības uztvere,
bet ari domu un ideju laukā. Tā ir ļoti.raksturīga laikmetis-

ka parādība un ne par velti starptautiskā sadzīvo XX sim-

teni mēdz dēvēt par parasta cilvēka (commom man) gada simteni.

Jo ir nenoliedzami, ka daudzu sociālu un psichologisku iemes-

lu dēļ, tikpat latviešu kā art citas tahtas, intelligeutie .
slāņi bij un ir pārak atsvešinājušies no pašas tautas, un ti-

kai ārkārtējos posmos, kā kara laikā fronte un trimdas darba

fronte šī atstarpe var izlīdzināties, kad intelligenoe zem ap-

stākļu varas spiediena nāk tautai tuvāk. Otra atziņa ir ta,
ka demagoģiskas "tautvaldības" mācības, kas tautai bija lūko-

jušas piekļūt no apakšas, kā marksisms vispāri un komunisms

it sevišķi 5
un zināmā izpratnē ari radikālais fašisms un na-

cignālsociālisms, kas visi izgāja uz to, lai izmantotu tautas

masas "saviem varas un valdīšanas plāniem, tāpat ir zaudējušas

pievilcības spoku un ietekmi, un kur vinia, vārda radītā poli-

tiskā vara vel vispāri-turas, tad tikai ar varas līdzekļiem?

Tiešas sekas,mēs tam redzam visapkārt, lielās un mazās

lietās - tas ir pilnīgs sajukums sadzīve un politikā, morālis-

kos jēdzienos un ticējumos, jo agrākās šķiras tautas un pat

.visa cilvēcej kas vēi iedomājās, ka tā ir brīva, ir palikusi
boz vadības un satura. Kristīgā baznīca, kurai bija liela va-

ra un vadoša loma daudzus gadu simteņus, vairs sen nav tas

vienojošais un vadošais spoks, bet viņas vietā nav nācis nekas

aptuveni līdtvērtīgs. Atsevišķo tautu dzīvo karaļi, kā tautu

vienības simboli un politiskais faktors, ir gāzti un turas

vienīgi vairs nedaudzās tautās, kur tradīcijas irsikstākas,
bet ari viņu vietā nav nekas paliekošs spējis ncatiptin&&aes,

jo ari t.s. tautvaldības, kā jau minējām, marksisms un komu-

nīisms, līdz ar viņu pretpoliem fašismu un.nacionālsociālismu,
ir izmēģinājušies un eksperimentējuši turpat 100 gadus, bez*

kā tie būtu sasnieguši to, ko solījuši un gribējuši.

Un, beidzot, arī t.s. demokrātija no skaistas idejas ir

kļuvusi pa -lielākai daļai par aizsegu citiem varas nesējiem,
be,t pārbaudījumu un briesmu posmos ir izrādījušies vienkārši

par neesošu?, par juridisku formulu bez spēka aiz sevis*

' Par visiem šiem jautājumiem mu...,s prasa noskaitāmi latvie-

ši, kuru vārdus nekur agrāk atklātībā neesam azirdējuši, ar

negaidīti lielu iedziļināšanos un vēlēšanos gūt izsmeļošas at-

bildes. Mums nekādi nav iespējams atbildot katram no viņiem
atsevišķi, bet pats viņa jautājumu saturs ir tas, ko mēs uz-

skatam pār vissvarīgāko tagadējos apstākļos, kas vispāri ir

pārrunājams. Tāpēc gribam tiem teikt un ari visiem tiem, kas -

agri vai vēlu pie šiem mūsu tautas un cilvēces dzīves jautāju-
miem piegriezīsies:

Ne tikai musu trimdas s&Liu, bet visa cilvēce tagad
ir galīgi izsista no sliedēm, azivo pēc inerces tā-
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ļik un rīkojas zem apstākļu ietekmes, pie ra-

dīšanas tai ir ļoti netieša ietekme. Vies vel rūgst*

bet vēl nevaras: nav vel tapis cilvēces garīgās kris-

talizēšanās centrs, kas tai atkal spotu dot

nu un vest uz zināmu nav pat vel tapis Rie-

tumu civilizācijas politiskais ģenerālštābs, vistu-

vāko un tiešāko nākotnes uzdevumu izkārtošanai.

Gudrie spriedēji Šeit varbūt iebildis; kāds sakars visām

šādām atziņām un un var būt ar jautājumu, par

kuru ir patlaban runa, par latviešu,nacionālās ideoloģijas

jautājumu? āz to varam atbildēt; ir un pat noteicošs. Ja pir-

mā un otra atziņa rāda, ka t.s. inteiligencei vairs nav un

nebūs agrākais monopola stāvoklis tauta dzīvē, un ka demago-

ģiskas "tautvaldības" savus ziedu laikus ir pārdzīvojušas, tad

trešāizriet.no tā, ko augstāk teicām; ka nākotnes latviešu na-

cionālo ideoloģiju nav iespējams radīt savrupējā nošķirtība
no cilvēces dzīves rituma, ka ari šaursirdīgais nacionālais

egoisms valstiski ietvere savu laiku ir pirdzivojis līaž'ar

pirmo neatkarības posmu un ka, tāds vairs nav ne iespējams, ne

veļams..

Ikvienam laikmetam ir sava ticība, savi mērķi un tas no-

zīmētu vienīgi stāvēšanu uz vietas jeb pat atpakāļiešanu, ja

bijušo laiku ideālus un mārķus lūkotu iedzīvināt tad, kad tie

jau vairs nav laikmetīgi* T.ļ, mūsu tautiskās pastāvēšanas pir-

majā posmā, no pirmās atmodas līdz 1918. gada neatkarības, mu-

šu nacionālā ideoloģija, saucējs un izteicējs bija Kron-

valds, bij vienkārša un lietišķa - būt līdzvērtīgiem un pārā-

kiem par vācu (un vēlāk krievu] valdošo kārtu, lai tos atvie-

totu ar latviešu speķiem. Lai to sasniegtu, bija jārada pa-
šiem sava intelīigence, turīga pilsonība, Kuitūras darbinieki

un vispāri jākāpina nacionālā apziņa līdz augstākai panapei.
Valstiskās neatkarības laikā no 1918 - 1940. gadam mūsu nacio-

nālās ideoloģijas mērķi bija, parādīt savu līdzvērtība pret
vāciem un krieviem, bet jau starptautiski morogā, citu tautu

saime, un lai to labāk veiktu, no vienus puses bija jāsuģestē
sev zināma pārākuma sajūta pret citām tautām (Ruras nelabvē-

līgās sekas tagad trimdā nereti redzam), no otras jānostāda

valsts priekšzīmīgi - saimnieciski, sociāli, administratīvi,
kā priekšnoteikumu nodrošinātai aizsardzībai uz irieai. Šai

ziņā t.s. Ulmaņa laißmets deva visaugstākos sasniegumus, un,
kaut arī pa daļai uz ne-materiālu un tiesisku vērtību lāses,
tomor apstiprināja mūsu līdzvērtību starptautiskā uztvere.

Ja nu mēs tagad labi pārliekam, nādi varātu būt apstākļi
un ivādas prasības nākamas Latvijas laikmetam, nekas nebūtu ne-

pareizāki, kā iedomāties, ka tas būs pirmā neatkarības posma
automātisks turpinājums. Tāpat kā šinī neatkarības posmā vairs
nebij noderīgi idejiskie saikļi, kas bija atmodas laikmetam,

jo vācu nu krievu varas bija lauztas, tā arī nākamā Latvijā,
nebūs vajadzīgs tads jūtelīgi-savrūps nacionālisms,jo savas

spējas dzīvot savu valsts dzīvi esam pieradijņši aivos gadu
desmitos, bet ka protam un esam gatavi cīnīties, to pierāda
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mušu- viru cīņas Otrā pasaules .kara ,laikā,' ._.«.-

Neatkārtosim tamdēļ taaaas kļūdas, kauas pielaidām piem<

neatkarības laikmetā, 'Luipino't'*māksi.iai vairot"akadēmisko in-

telligenci uz citu, valstij rēažigāku šķiru le-

sēs, atmodās par augstskolas no-

zīmēja tieši veicināt nacionālas patstāvības mērķus un upuri,
ko toreiz nesa lauku tevi un mātes, izskolojot ar lielāko paš-

atsacīšauos.savus" bērnus par akadēmiskiem pilsoņiem? nozīmēja

nacionāla* varonību un cildena veikumu, neatkarības laikmetā

tas a/Ķ. bijā lielā morā nevajadzīgs luasnss, liktenīga vien-,

pusībap no kuras sekām mums jācieš vēl tagad;, . '

"

- Tamdēļa ,pieejot* nākotnes ideoloģiskiem tā Vie-

dokļa, ko 'tiģs e d'i\i aLt ē tu saturot? ma&& pāri visam

jāarmet tas šovinistiskais asums... nuieoaetiba un mākslīgi uz-

pūsta pārākuma apziņa? kas aus kavēja saprasties pat ar tuvā-

kām kaimiņa tautām.- Tādu austajā piopataret nākamā Latvijā un

nākamā Eiropā, nozīmētu lauzties vaļējās*durvīs, bet priekš

tādiem izlēcieniem mums patiesi nebūs vaļas.

Ir tāpēc patīkami lasīt paša iesūtītāju priekšlikumus,

ka'turpmāk būtu izbeidzama tā kaulu grabināšana"?

kā'viņi paši saka? sanskrita valodas*nostādīšana vietā un ne-

v&etā par kaut ko līdzīgu senlatviešu katķisma.m, kas viss va-
*

rēja būt saprotams paša sākumā, kad vel cietam no dažādiem maz-

vērtības bet ne tagad.

Nākotnes latviešu nacionālismam jāoūt radošam, vienojo-

šam un ceļošam nacionālie m,,.!,kas tiecas uz vienošanos, sapra-

šanos an pretēja-aizskatu iziīuzinašanu ar na-

.cionālam vienībām un nevis ..i.aarsirdiai patmīlīgam, .pātagām

un skaldošam nacionālismam.; aaau nereti vērojam tagaa.

Nākotnes nacionālai ideoloģijai bās jāpieskaņojas tikpat
mūsu tautas valstiskā neatkarības

pĢ'smā, kā arī apstākļiem Latvijas tuvāka apkārtne an visā Ei-

ropā pēc Trešā pasaules kara. Mūsu pašu mājās tau atrādīsi-

mies īpatnējā stāvoklī, ka auns vairs nebūs iespējas? uzvelt/

vainu par nebūšanām un trunamiem kā pieiii, vācism un

krieviem ataodaS laikā? jeb zīdiem un. neatka-

rības posmā un tas.būs dauuz'grūtāki* apstākļi ārpus mūsu ro-

bežām, turpretim, prasīs' vienošanos; sadarbību un s'īk'o strīdu

tin aizdomu aprakšanu, lai var.ta kopējiem spjkiem im-Uit prāva-

ka*s starptautiskas vienības, kā vienīgo nodrošinājuma pret

slāvu-germāņu uzmacībām makotnu* ziņā aūsa ģeogrāfiska at-

rašanās vieta un mūsu tautas rakstura spējas un dotības aams

paver plašas iespējas kļūt par jocīgiem mākleriem" Austrumu

Eiropas un Ziemeļu Eiropas telpā un Šai virzierā mums arī būs

.jākopo ierosmes spoki un. enerģija.

Ar patiesu ganaarījamu atvēlesia ikvienam ierosinājumam
"

šai izpratnē BrL 'slejas telpas.
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'Kaa attiecas uz pārojām gara aprūpēs problēmām, ir bez

mazākām illūzijām jāpieradinās pie domām, ka lielo vairumu

no tam varēsim atrisināt v i e n i i ār ierosmi? neatlai-

dīgu darbu un uzupurēšanos uz vietām. It sevišķi attieksme uz

pamatizglītību latviešu garā? uz dzimtenes mācību arī gados

daudz vecākiem latviešiem un bet it sevļšķi uz

k p re s p o n d e n c es t au t as a. u g s t s ko

1 ā m visās' latviešu apmetņos. Kā. mums ziņo,.. Anglijas apmet-

ne par šo projektu jāu tiek veikti un arī cmtur

doma par tāda veida tāļākizglītošanās; un zināšanu atsvaidzinā-

šanas iestādījumiem ir radījusi azlvu atsauksmi*

Jo ir taču skaidrs, ka tādi latviešu skolu ziedu laiki,

kādi- Vācijas apmetnes bija vēl nesen, kur skolu un skolotāju

bija pārpilnībā vairs nekur un nekad neatkārtosies un būtu pa-

visam bērnišķīgi iedomāties, ka no pašaplikšanas.summām Vāci-

jas DM valūtā jebkad varētu būt iespējams algot skolotājus un

uzturēt skolas Kanādā,.Argentīnā vai Austrālijā. Latviešu ap-

metnēm Vācijā pašām būs jāpieliek lielākas pūles? lai skalu

jautājumu varētu kurmet apmierinoši izkārtot pie sevis.

Bet kas gan ir iespējams un arī nepieciešams, ir? ka piem.
LNP radītu pie sevis augstāko latviešu kultūras un izglītī-
bas iestādi un padomi, no paiuagogiem un "Universitātes mācī-

bas siekiem , kas izstrādātu visas trimdas vajadzībām atbils-

tošu standartprogramma mācības un pašmācības iestādēm, sa-

skaņotu un pārraudzītu tās un apgādāta ar grāmatām un mācības

līdzekļiem Latvijas un latviešu tautas.jautājumos*

Ja'tāda darbības plāns ;būtu izstrādāts, centrāla izglī-
tības un kultūras, iestāde radīta* un aplēsti .izdevumi- v i -

S; as trimdas garīgās-aprūpes vajadzībām, kā arī, ja vacĻība
atrastos pareizās un lietpratīgās rokās-, nevar būt ka

izdotos savākt ziedojumu ceļā no visas pasaules latviešu ap-
metnēm ari līdzekļus? jo.tauta šādiem mērķiem ziedotu ar ne

mazāku kā leģionāri tagad ziedo saviem invalidiem

un bāreņiem.

Bet priekš tā ir ierosme un neatlaidība, kr lab-
prāt .ribētos redzēta LNP šādi jautājami ir pa spēkam,

MILITĀRO SPĒKU SAMĒRI PASAULĒ:

pēdējā laikā ir Konkrēti grozījušies tādā ziņā, no

RLetumu nometnes-ierindas, ja Cangmaiēeka Ķīnu tur varēja ie-

tilpināt, ir izstājušās 60 - 80 Vidēja labuma 'divīzijas un ka
sarkanās Ķīnas rokas ir krituši ievērojami daudzumi lietojamu
kara materiālu un it sevišķi transporta'līdzekļu, kas pie tu-

rienes ceļu nabadzības ir vislielākais guvums.

No otras pases, np Austrumu nometnes padotības un ietek-

mes tagad tikpat kā galīgi ir atraisījušās Dienvidslāvijas 40-
45 augstāk par vidēja labuma divīzijas, nenonākot tomēr vēl
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Rietumu rīcībā.

Līdz ar to Rietumu, uriAustrumu epģku samēri

frontē ir palikuši aptuveni tie pasi.

līdztekus ar to. Rietumos ir turpinājusies joprojām vēl

pieaugoša, un apjoma ieroču un materiālu produkcija*

ir tikts mazliet uz priekšu aizsardzības pakta
techniskā un praktiskā īstenošanā ir kļuvušas lielākas. Riet-

umu nometnes Eiropas sektora aktīvas rezerves, iekļaujot
jaunas tautas un papilainot iepriekšējo apbruņojumu.

Tāds,-visā īsumā, ir militāro spēku 1949* gada sā-

kamā: visumā bez pārmaiņām, ar izteiktu tendenci stabilizēties

Rietumiem ļabvellgā virzienā, bet joprojām bez lietišķām pazī-

mēm, ka lieī# saskriešanās varētu notikt nākotnē.

Aplūkojot izcilākos notikumus atsevišķi, poc nozīmes pir-
mā vieta neapšaubāmi Ķ I n as kā y a 1 auka m.

Tur sarkanie speķi joprojām virzās uz priekšu, bet t.s. nacio-

nālie ķīniešu spoki vairāk izirst, padodas, vai pāriet pretē-

jā puse, neka atkāpjas. No tīri militārā viedoļa raugoties,
stāvoklis Rietumiem tur ir galīgi bez izredzēm un cerībām. Vis-

pārējais kopiespaids pilsoņa karā pavisam baismīgi near-

ti atgādina Krievijas stāvokli 1918 - 1920. gadu pilsoņu kara

laika. Starpība šoreiz ir tikai ta* ka uz spēles ir apgrbals,

ar trīs-cetras reizes lielāmu iedzīvotāju skaitu, kas Rietu-

miem jau ir zudis. Tagad, tāpat_kā toreiz, bruņoto

spoku kvalitāte, vadība, apgāde un palīdzība no āri nes sķļta
dodam pretkomunistiokiem spokiem noteiktu pārsvara un drošas

izredzes. Vel nesen ari likās, tāpat kā tas izskatījās 1919*

gadā, k,...dDeņiķins bija pie Orlas, Koičaks pie Volgas un JUde-

ņics pie Gatcin&s*,ka vāji organizētās, slikti ietērptās un

apgādātās sarkanās bandas zem kadra ģenerāļu' armiju koncentris-

kiem spiedieniem izjuks un līdz ar tām komunisma spoms izgai-
sis. Bet notika citādi: izjaka nevis sarkanās bandas, bet ar

modernākiem ieročiem apgādātie, noskaitāma ģenerāļu un ģene-
rālštābu virsnieka*vadītie pulki; gūstā krita nevis sarkanie

barveži, bet pārgāja otrā puse un savus ģenerāļos un

.admirāļus't.s. nacionālie spoki.

; Kāpēc tas tā notikt toreiz un kāpēc tas atkārtojas

tagad, tas jLr,jautājums, militārā pārskatā neiederas un

par to rundjpiacitā vieta. tikdaudz ir jāsaka vispārējā
nozīmē: visizcilākās kura vadoņa spējas nespēj atvietot poli-
tiskas izpratnes un pieredzes trūkumu, lai cik lielt arī ne-

būtu karavīru pašpaļāvība,un autoritāte. Ikviens modinājums
šo pamata atzipa neieverot, ir beidzies un beigsies ar kata-

strofu, ko vestņre sniedz neskaitāmus piemērus un no kuriem

pēdējais un mums vislabāk izprotamais ir gadījums ar Vācija

Otra pasaules ķarā. bi atziņa mums ir labi jāizdomā līdz ga-
lam Un jāprot vilkt drošas konsekvences.

Runājot par militāro operāciju norisi Ķīna, tās ir diez-

gan pagrūti ietilpināmas modernā toehniski kara jēdzienos. Zi-

nāmi plaša vēriena manevri liek saprest, ka operācijas'ir sa-
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gatavotas iepriekš ar .olašuvērienu un noteikta plāna ari

tiek veiktas, jo Maskavas ģenerālštābā jau nesēž nejēgas vien.

īomēr nebūtu, pareizi pieņemt, ka šeit varētu saskatīt saaramu

ideoloģiskai norēķināšanai starp Rietumiemjun Austrumiem, kā-

du mēs ledomājamies un gaioām Eiropa. Dziļākais pamats tomēr

ir zināms taņdu pilsoņu ka:rš, ko Maskava' ir pratusi veiklāk

izmantot saviem mērķiem, neka neattapīgie Rietami, un lūzums

tagad ir noticis.tamdēļ, ka svārstīgie atamani un ģenerāļi,

gluži ķīniski-oppor.tūniskā uztverē, redzot Oangkaišeka sauli

rietam un zelta fondu ir.pārgājuši pretējā pusē_ar
veselām divīzijām un sagāzuši ēupā visus stratēģiskos aplosu-

mus.; Jo šeit jau ir kļūmīgais piemērs, kas ir un*var kļūt ak-

tuāls citas pasaules ēaļāst no vienas puses karotājiem saka -

Cīnies par demokrātiju, resp* par to. lai tiem, kam manta ir,

ta arī Paliktu, bet otra puse- Laupi salaupīto! Nemaz heva-

jaga būt ķīnietim, lai zinātu, par kuru pusi izšķirtos ...

Tādejādi ir ari saprotami,ka piem. Sučovai, Nankingas at-?

slogai? bij visas iespējas un aotlb&s, turēties vēl ilgi un

sekmīgi, bet tikko ielenktas, visas 14 nacionālas divīzijas

pēc dažam dienām padevās, jo tām nobij pa r ko cīnīties!.

Tāpat Tientsinā un c.

Ja tagad nenotiek kas pavisam negaidīts, piem. ja kādai

/amerikāņu mašīnai, izdarot apmācības,lidojumu virs Ziemeļu
Ķīnas, nejauši izkrīt kāda vidēja lieluma atombumba,.ko_kads
aizmāršīgs seržants tajā būtu aizmirsis, jeb kaut kas līdzīgs,

neilgā laikā visa Ķīnas milzu teritorija var atrasties sarka-

no rokās, t.i. zem Maskavas vairāk vai mazāk tiešas kontroles,

izņemot dažas ostas pilsētas un piekrastes joslas? kug,uliel-
gabalu snieguma dziļumā* Ne par velti Čangkaišēka armijas aiz-

mugures daļas tiek jau tagad evakuētas uz Formozas salu, lai'

tar'bārorganizētos , jo/j:m<ļenlb<-.lnogaidītu,vai'Amerika vel

vispār! domā Ķīnas labā maut ko darīt. Ka patlaban stāvoklis

tēlojas, viņa to nedomā, bet piegriež izcilus vērību Ja-

pānai, kā nākotnes militāram un politiskam faktoram Austrumu

Āzijas telpā. Apmēram tādā pašā gara, kā tas notiek ar vācie- ?

šiem Eirppā ...

Dienvidslāvijas T it o ar m i j a s faktiska iz-
..

s tā š a n as no Maskavai padoto bruņoto speķu kontingenta
ir sekas politiskai attīstībai, par karu sīkāk ārpolitiskā ap-

skatā. Militāri vērojot, Tito pozīcija nav ne slikta, ne oez

izredzēm, aiz viņa atrodas armijas virsnieku kadru vairākums

un viņš var. nobaidīt* Ne tā tas ir Maskavai. Ar saviem

spokiem iemaršet Dienvidslāvijā tā patlaban nevar' taktisku ap-

svērumu dēļ, kā arī Tito armijas relatīvā stipruma aēļ* jp
patreizējos apstākļos riskēt* jaunu doku Somijas ziemas kara
stilā tā nevar atļauties. Kūdīt tam virsū Ungāriju, Rumānija,
Bulgāriju un Albāniju, ;..amvisām ir s&Ms zobs un pretenzijas
pret Dienvidslāviju, ari ir riskanti, jo, pirmkārt, tās ir mi-

litāri par vājīm un nesagatavotam un pārāk aaadz ieročus tām

rokās nav ieteicams dot, un otrkērt? aāds uzbrukums no austru-

miem nekavējoties pārsviesta Tito lOOaīgi Rietumu/nometro un
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to Maskava arī lāga nevaļas. Lai vai xa, ii' tagad nenoliedza-

mi, ka visa Tito afē'ra ir devusi Eiropai vismaz pusbadu, laika

bruņoties un dzīvot drošība. Un, cik paradoksāli tas arī ne-

izklausītos? - arī latvieša DP, ja tie šo sienu varēs pavadīt

netraucēti starp Elbu un Reinu, tie pei. to var lielā mē-

rā pateikties Tito.

R i e t um u b ru. ņ o to -s p ē k u j au n r a -

d ī š a n a un apbrīnošana ar vismodcrnākiem, pēdēja karā ne-

lietotiem ieročiem, rit bez apstājas tālāk un ar redzamiem pa-

nākumiem. It sevišķi svariņi panākumi ir gūti ar radio vadī-

tiem ieročiem, lidmašīnām un tagad ari juras desantu kagi
tiek pielāgoti vadībai no bāzes, bez cilvēku upurēšanas, lai

iznīcinātu mīnas un citus aizsprostus, pirms sākas.faktiskā

m..lā kāpšana. Tāpat strauji attīstās atomieroču izveidošana

un diferencēšana un šai ziņā Rietumu pārsvars aug ģeometriskā
progresija.

A t 1 a n t i ja s- ai z s r d z ī b as p r k t s

ir jaunieverojami izveidojies techniski un lietišķi arī bez

tādiem teātrialiem žestiem, kā Montgomeri štāba novietošana

Fonteneblo. Šis pakts, kopā ar jau esošo un vienmēr pieaugošo

gaisa pārsvaru, jau iedarbojas tik' stipri, ka angļu gaisa un

lordi nesen augšnamā varJja apgalvot, ka stāvoklis šo-

brīd jau esot tāds, ka pat 2 miljoni lielā krievu sauszemes ar-

mija Eiropā nekur tāļu tikt* To apstiprina arī citu

tautu kara lietpratēji, kāpēc hipotēze par Rainas upi, kā

v i s tā 1 ā ko līniju, uz krievu varbūtēju uzbruku-

mu varētu apturēt, kļūst v.enmēr vairāk ticama.

C ī ņ a d ē ļ B e r 1 ī ne s līdz ar to tāpēc vairs

tikai ļoti mazā mērā ir militāra problēma un pat viņas zau-

dēšana, pēc kā gan nekāai neizskatās^militāro spēku samēru Ei-

ropā vairs nopietni ietekmēt nespētu'.

Turpretim, līdz ar politisko un saimniecisko pozīciju
pakāpenisku atgūšanu Rietama sabiedrotie jau var uz-

drošināties, ļaut presei atkliti izrunāties par R i e t um u

V ā c i j a s m i 1 1 tā r o s p ē k u atjaunošanu, kādā

virzienā arī jau tiek domāts. Ļoti raksturīga šai ziņā ir ģe-
nerālpulkveža Haldera intervija kādam amerikāņu laikrakstam,
karā tas apgalvo, ka tas viņam neradiLu lielas grūtības, vis-

īsākā laikā atjaunot vācu bruņotos spēkus ar augstu kaujas vēr-

tību. Vt*r droši pieņemt, ka tas arī tiks pielaists, kad ap-

stākļi tam būs nobrieduši* tikpat Vācijā un Japāni un tad

tikai vairs atlikta jautājums, kas īstenībā militārā plāksnē
neiederas, bet kas pacelsies pats no sevis; kāpēc to nevarē-

ja darīt jau 1945. gadā? Kad viss būtu bijis vienkāršāk? Kā-

pēc miljoniem nevainīgiem austrumu Eiropā bija velti jāaiziet

bojā tādas lēnas domāšanas dēļ? ,
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LATVIJAS GODA SARGĀTĀJI.

Sākot ar 8o BrL Nr. sniedzam raKatu sērija par latviešu,

nacionālo partizāņu un darbību un stāvokli lai-

kā no 1945. līdz 1948. gadam uz Latvijas zemes. §aprqtamu_
iemeslu deļ, vienīgi izvilkuma veida, minot vārdā tikai tādus

cīnītājus, kas 3exai tikpat būtu zināmi, jeb kas savas galvas

par nākamo Latvija jau buta nolikusi. Šis ziņas ir pilnīgi

autentiskas un nekur publicētas nav. Kaut fragmentāras un ne*?

sakarīgas, tās tomēr dod iespēju, gut ieskatu par to, .kamūsu

brāļi un māsas, nākamas Latvijas un mirst,

un ka tie nav liecami ne laužami, ne ar varu, ne ar viltu.

Līdzīgi mūsu vecajiem strēlniekiem, neatkarības cīņu ka-

rotājiem un Otrā pasaules kaya karavīriem, tie ir turējušies
kā vīri jau četrus gadus, tie turas vēl šodien un turēsies

rīt, ja tik tie vien zinātu, ka trimdā tiem formējas rezerves

ud papildspēki, kas viņu retinātās rindas spētu papildināt,

kad lielā diena ausis.

Laba tiesa no tiem mūs tad sagaidīs kā kungi savā zemē,

bet citus, tūkstošus no tiem, .varēsim svētceļojumā apmeklēt

pie viņu kapu kopiņām visos Latvijas novados, kuras zinas uz-

rādīt nedaudzie vēl dzīvi palikušie latvieši un latvietes.

Kā vieni, tā otri, dzīvie un mirušie, nāks pie mums kā

Latvijas 1945. - 19.*.gadu lielās meža talkas liecinieki, ku*-

xa izdarības un cīnītāji neizzudīs no latviešu tautas atmiņas,
kamēr Rur atskanēs latviešu mēle.

1945 līdz 19*.. gadi - ar ko trimdas latvieši nodarbo-

jās šinī laikā, par ko sprieda, pēc kā tiecās, par ko cīnijās?

Viņi cīnījās par paragrāfu burtu, par pilnvarām, viņi sprie-

,

da par "valdībām" un sscvulīdzdalību tajā, viņi tiecās pēc

'bezrūpīgas tagadnes.

Vai esam vēl v i e n as tautas locekļi?!

Trimdas ierindnieki: atbildi dodat jūs.

Pretestības kustība.

Pirmā daļa: Partizāni.

Aiztecējušo triju laikā latviešu partizāņu darbība
ir ievērojami mainījusies, ja to salīdzinām ar stāvokli pēc

kapitulācijas 1945. gadā. Ja toreiz meži bija pilni vīriem,

kas, it sevišķi Kurzemē, gaidīja drīzu sadursmi starp Rietu-

miem un Austrumiem, tad kur ir kļuvis puslīdz skaidrs,
ka šāda sadursme tuvākā laikā var arī nenotikt, ka ir jārēķi-
nās ar ilgāku boļševiku ocupāciju nekā 1940/41. gados,-kad
Otrais pasaules karš stāvēja-nenovēršami durvju priekšā, stā-

voklis ir citāds. No otras puses, dzīve mežā prasa arī seviš-

ķus morālus un fiziskus spēkus un nevarēja prasīt, ka tādi bū-

tu bijuši visiem: baigais gads un seßOjošie 4 vācu okupācijas
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gadi bij latviešu nacionālos cīnītājus jau ievērojami nokau-

sējuši, *c;ļ ka meža gaitas' varēja, turpināt tikai izcili,spēci-

gi cīnītāji, kam piemita īpašas dotības šādām gaitām, vai arī

tādi, kam nebija.nekādu iespēju nolegaližēties. Bez tam stip-

ri mainījās'un kļuva, smags ari apgides jaut.ājun.9! lielie, no-

dokļi latviešu zemniecībai un jo sevišķi 1946. gada neraža šo

jautājumu aizvien vairāk sarežģīja. Ja vēl 1945< gadā par-ti-.

z*.Lni p ,rtiku galvenā kārtā saņems no zemniekiem - atbalstītā-

jiem, kas nereti'atdeva tiem pēdējo kumosu, cerēdami uz drīzu

režīma am.iņu, tad vēlāk šāds veids bija jāatmet, lai galīgi
.neizputinātu nacionālo,zemniecību un bija jāpāriet uz komunis-

tiski noskaņoto un jauno var. s vīra māju aptīrīšanu varas ce-

ļā, kas vietvietām jau bīstami robežoj s ar bandītismu un pat

pārvērtās par'tādu, neizslēdzot pat slepkavības un nevainīgu

iedzīvotāju aplaupīšanas. Kādreiz ideālie cīnītāji, gadiem

ejot, ne.vienmēr spēja noturēties par tādiem, bet pārvērtās

par zvēriskiem bandītiem.' Bez tam arī prag.se rādīja, ka meža

vīriem ir drošāki apgādāt Sevi nekā pār-

tiekot no vietējo iedzīvotājā labprātīgām devām, pēdējo pļā-
pības un nereti nodevības dēļ. (Jn, beidzot, nopietni ir jāņem
vērā arī tas, ka arī padomju v,..ras aparāts visu laiku piegrie-
za nacionālo partizāņu apkarošanai izcilus vērību, kas tai no-

zīmēja nopietnu draudu Savai "jeunuzbāvei", bet jo sevišķi
briesmas jaunā kara gadījumā. ."Izķemmēt" možus ceka vairs ne-

bija spējīga, priekš t,<, tai nebija spēku, lai atkārtotu 1945*

gada Kurzemes grandiozo ķemmēšana, kāpēc tā Ķērās pie viltus:

tā iesātīja mežos viltus '"nacionālos p.,rtizāņus", kam bija

jālako uzņemt sakarus ar tur jau .sešiem, gā arī sāka pielie-
tot smagas represijas pret.vietējiem iedzīvotajiem, apcieti-

not tos. un-izsūtot par partizāna atbalstīšanu* Pēdējo veidu

varēja jau verot 1945- gada vasarā, kad Rīgas CC bija pārpil-
dīts ar Madonas partizāņu oit-derigi.em un atbalstītājiem. Bejt

tādas represijas čekai bija jālieto arī vēl 1946. gada pava-

sarī, ka to rada gadījums Kuldīgas apriņķi - turienes parti-

zāni bija kārtēji notvērusi an pakāruši trīs augstākus komu-

nistu kas bij-.. devušies komandējumā no Rīgas uz

Kuldīga* Nespēdama notvert īstos vainīgos? čeka apcietināja
un izsūtīja divu turienes pagastu visus darba spējīgos vīrie-

šus , kā arī sievietes un bērnus.

Ir saprotami, ka šādiem apstākļiem valdot, mežinieku

skaits strauji mazinājās.- mazam maujas darbību dēļ, kā patei-

coties meža dzīves grūtībām* Visus sos gadus, bez tam, bija

parasta parādība, ka, ziemai iestājoties, partizāni cenšas

pāriet uz dzīvi lielākas.ailsotās, protams nelegāli, jeb arī

patverties ..mājās, šķūņo.s un tml., lai tos nevarētu

saažat pēc pēdām sniegā. F ,v.as,.rim iestājoties,'šādi "pārzie-
mo taji atkal atgriežas* Ir ari jāatzīmē, aa diezgan
liela mežiaieku daļa savā izmantoja oficiālo legalizā-

cijas iespēju,, t.i. er-saacās uz čekas, resp* MVD, uzsaukumu,
kas a. .rādījās jau 1945. vasarā (parakstījis iekšlietu mi-

nistrs majors mglitis) un bij domāts tiem partizāniem,
kas paši pieteiksies un nodos a.aoaas, šis uzsaukums bija ar
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te?rmiņu(liekas līdz 1945* 1. septembrim), ir vēl

spēkā šodien, kā tas no prakses pierādījies. Ir

šādi pieteikušos nopratina, galvenokārt pēc vel megoa esošam_
arnoām un zemniekiem-atbaistitājiem, un tad tiešam palaiž brī-

vībā, ja vien nav konkrēti pierādījumi par kādu noziegumu (šā-
di"noziedznieki" gan pieteikties nemēdz). Daļa no šādiem iz-

nācējiem dzīvo vel šodien brīvi,oez jebkādām represijām* daļu

apcietina poc kāda laika, citus čeka ar draudiem iesaista par

saviem aģentiem,(tādi gan parasti iebēg atkal meža). Pārasti_
šādi iznācēji,patur,kontakta ar mežiniekiem, lai briesmu bridi

pie tiem atgriestos jeb ari lai būtu starp tiem, kad sāksies

"pēdējā kauja". Raksturīgs šāda iznācēju piemērs ir ar kādu

7 vīru grupu,no Saukas mežiem, kas iznāca ārā un pieteicās

oie vietējā miliča 1947. gada vēlā rudeni. Milicis līdz tam

bija dzīvojis vienās bailes no šīs grupas, -un_par pieteikša-

nos bijis neviltoti priecīgs - pacienājis tūliņ ar degvīnu un

izturējies pret tiem ar lielāko cieņa. Pec pārvešanas uz <n-_
kabpili pie*viņiem ieradies pats.gcn. majors Bglītis, kas ari

bijis ļoti laipns. Pec nopratināšanas Visi atlaisti un tiešām

varējusi atgriezties,katrs savā dzīves vietā un agrāka darba.

Tomēr 1948. gada sākumā.tie atkal/viens pēc otra apcietināti,

pie kam neviens nav apķēries pazust ātrāk.

.Vislielākā partizāņu daļa tomēr ir atradusi, pa dažādiem

ceļiem, vai nu nolegalizēšanas iespējas,(nopērkot vai paši

viltojot dokumentus)., jeb arī pārgājuši uz pagrīdes darbību

lielākās pilsētās, tādējādi sastādot ievērojamas mesa brāļu
rezerves vajadzības gadījumam šāds veids nemaz nav tik sa-

režģīts, būs redzams taļāk, runājot par "Pagrīdi").

Un tomēr, neraugoties uz jebia.daatbalsta trūkumu no ār-

pasaules, neskatoties uz aizvien pieaugošām apgādes grūtībām

un par spīti nesamazinātai čekas centībai, šos "bandītus" (kā
tie boļševiku prese tiek apzīmēti) iznicināt, v i s u s Šo s

g a d u s tu r p i h ā s n c s au d z i g a a n ne -

ž ē 1 ī g a c ī ņ as t ar p c ek u un pa r t iz ā-

ņ i e m. Paudz nostāstu -

gan patiesu, gan leģendu veidā -

apgrozās latviešu vidū, kas j o p r o j ā m s as k.a t a

partizāņossavu cilvēcīgo tiesī-

bu un n a c i o n ā 1 ā g od a v i e n ī g o s ai z-

s ķ ā v j u s. Daudzi varoņi un viņu darbm kļūs zināmi tikai

tad, kad sarkanā migla-no Latvijas ārēm atkāpsies, bet vēl pār
daudz citu viņu brāļu nāves ciņu pret desmit un vairākkārtī-

gu pārspēku ielenkuma, klāsies mūžīga nezināšanas tumsa'...

''Nāvinodevējiem un čekistiem!" ir visu nacionālo parti-

zānu devīze vai tie cīnās Dundagas mežos, vai Latgales krānos.

Un š-ī c ī ņ a ne r i m s to š i i e t t I ļ āk.

] Aplūkojot atsevi.ļĶosnovadus, var teikt sekojošo;

K u r z e m e. Tagad var ar pilna drošību teikt, ka pēc

kapitulācijas Kurzemes mežos atradās vesela nacionālo cīnītā-

ju armija (Kureļa organizācija, Viestura strēlnieki, Latviešu

nacion* partizānu org;, SSvJagdvcrband,- dažādas vāca uzstādi-
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tas vienības, kā ari daļa leģionāra,, aizsargu un šacmanu, kas

mežos iegāja pēdajā bridi). Ja jau pašā sākumā butu bijusi

viena vadība un saskaņota rīcība, tad droši var teikt, Ka krie-
va ieplūstošas armijas nebūtu tik viegli tikušas galā ar šo

cīnītāju masu, kā tas tiem, diemžjļ, izdevss 1945* gada maijai
ToLjr Kurzeme čekai vel ilgi bija '{bti.cietš rieksts un to

,

pilnīgi pārkost tai nav izdevies ari vel šodien. '

Izsmeļošu pārskatu par partizāna skaitu, darbību, orga-

nizācijas uzbūvi'šeit protams, nevaram dot, bet, ka jau minēts,

pietiks ari ar dažiem piemēriem, lai izprastu šis cīņas apjo-

ma un raksturu.

1945. gada rudeni Ventspils apkārtnē pazīstamāki un aktī-

vāka bija grupa, kurai vairākkārt laimžjāg'izjokot vusuvareno

Čeku. un beidzot tā pašu. gada oktobri aizbēgt laiva uz Zviedri-

ju. Par šo izbēgšanu vēl ilgi runāja un runa nevien Kurze-

me, bet ari Rīgā un nostāsti to ir kļuvuši leģendāri, pār-

sniedzot īstenību, čekai tas bija sitiens, un to dabūja
izbaudīt ari attiecīgais robežapsardzības komandants, kas tika

atcelts un pazuda. i

šajā laikā populāra ar savu enerģiju un drosmi bij kļu-
vusi arī partizānu sakarniece (pazīstamā
Ventspils sportista T.gnkatniaka meita). Šķiet, ka tieši saVu

plašo sakaru dēļ tā ari pārāk ātri "atkonspirejas", jo tika

apcietināta jau 1945. gada novembra beigās, vilcienā no Vents-

pils uz Rīgu. Cik zināms, vina tika notiesāta uz 20 gadiem. ;

T&d pat kļuva zinLmi k^-partizāna sakarnieki un atbalsti-

_tāji (pec viņu apcietināšanas), Ventspils seklu fonda darbi-

nieki: agronoms Petersons (istii, vārdā Ziedainie* p-.zlstams

.leģionāra virsnieks), Damane un ārste Irēne Sāpraša.

Vispār Ventspils pilsēta un apkārtne piedzīvoja &ai laikā

divas lielas apcietināšanu akcijas! 1945* gada oktobri, un

1946. gada j.nvārī. Pādeji minētās akcijas laikā krita čekas

n gos arī toreiz pazīstamais Ventspils apkārtnes partizānu

grupas vadītājs Maksis Ķierpe, kura grupa bija ļoti aktīva*,
Par šo gadījumu sīkāk zin stāstīt viens no šis grupas vīriem,

kam kā vienīgam izdevās* čekistu ķēdi izlausties.

vel gulēja, pēkšņi mās pārsteidza čekistu uzbrngams* Uzaici-

nājumu padoties noraiaījām. Izceļas īsa un bezcerīga ciņa, jo

pārspēks bija pārāk liels un bijām ari pilnīgi

Smrc.jionā Maksis tika sašauts' kājās un krītot tas pazaudēja
ieroci. Negribēdams, čekista rakās, Maksis ar sau-

cienu "Daktorit, nošauj mmi!" aizturēja kādu

masu vīru. Kad tas uz bridi apstājās, lai izpildītu neglābja-
mā drauga lūgumu, tas pats saļima, čekistu ložu Ķerts. Šai
nakts kaujā iznīcināja visu mūsu grapu, atskaitot Maksi, kas

dzīvs krita Čekistu rokas un mani, kam laimējās izbēgt? jo ne-

viens no mūsujiem nepadevās. Cik vēlāk izdevās noskaidrot,
*

Ķiorpem piespriests nāves sods, bet ir noteiktas zinas, ka pec
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apžēlošanas lūguma tas ir pārvērsts 25 g< spaida darbos.

Ari vēlāk čeka bija Ventspils apriņķī apkarojusi partizāa*

pus ļoti stingri, kāpēc to skaits ievērojami samazinājās* da-

ļa iznīcināta, daļa pārcēlusies uz Klusākiem apvidiem. Tomēr

kumunistu darbiniekiem šai apriņķī ir sūra dzīve un esot šeit

grūti dabūt jaunus darbiniekus nošauto vieta. Pēc pašas mili-

cijas ziņām, V. apriņķī darbojoties tagad, grupās,_gan
atsevišķi, ap 150 bruņotu "bandītu". Vistuvāk Ventspilij rīko-

jas Itn. S. grupa* Visdarbīgākā tomēr ir Zlēku grupa, ar ap-

zīmējumu "Melnais Pēteris", kas savā darbībā pārspējot kādreiz

ļoti pazīstamo grupu "Urrā-^uikas".

Vislielākās galvas sāpes Ventspils apriņķī čekai tomēr

sagādāja Dundagas rajons, kur apvidus ir sevišķi labvēlīgs me-

žiniekiem. Tāpēc arī sākot ar 1946* līdz pat 1948. gada

pavasarim šis rajons skaitījās"slēgts", t.i* bez čekas speci-

ālas atļamjas to neviens nedrīkstēja jeb tur ierasties.

Oficiāli to neizziņoja, tāpat .tā nepaziņoja aizlieguma atcel-

šanu (šādi "neoficiāli" vispān ir raksturīgi krievu

kārtībai? šādi rīkojumi ir izrādījušies par efektīvākiem, ne-

kā oficiāli izziņotie? kā saprotams totalitārā valstī

kur pilsoņi netic valdībai; bet bīstas no policijas terora).
Attiecīgās atļaujas izsniedza Milicijas pārvalde Rīgā. Šī aiz-

lieguma laikā čeka rīkoja"vairākas lielas akcijas, bet, atkal

pos? pašas milicijas ziņām? tur 'joprojām operējot vēl skaitlis-

ki prāvas,vienības.

Līdzīga stāvoklis*ir"arī Talsu apriņķī, kas tāpat piemē-
rots partizāņu cīņām plašo un biezo mežu dēļ. Talsu partizānu

pazīstamākā a-kcija..,ir Sabiles pilsētiņas ieņemšana uz 12 stun-

dām, uni kā paši čekisti vēlāk izteikušies, viņu spējīgāka un

drosmīgākā aģenta, paša ministra Movi.ka mīluļa Karpo nošauša-

na, reize ar vel 2*čekas virsniekiem*

Toties smags, sitiens bija Talsu partizāniem, 1947* gada
sīkumā, kad kādā meža kaujā pie Taisiem Čekisti ievainoja un

dzīvu sagūstīja bij. SS-Jagdverbanda vadītāju Jankavu. Pedē-
-

jais nebij varējis izturēt čekas pratināšanas metodes un ne

tikai kā visus nodevis, bet pēc atveseļošanās apbraukājis če-

kistu pavadībā arī Talsu un Ventspils apriņķus, uzrādot parti-
zānu mājas un slēptuves mežos. Diemžēl viņš arī zinājis diez-

gan daudz. Pēc tam J. notiesāts uz 20 vai 25 gadiem.

Bet arī šo krizi Talsu partiz.aii ir pārcietuši un turpi-
na darboties sekmīgi.

Pēdējo divu gadu laikā aktīvu darbību ir sākuši un jopro-
jām turpina Saldus apkārtnes partiz.nl, kas ir paspējuši no-

likvidēt vairākus aktīvākos komunistus un čekrs aģentus. Šo

partizānu rīcībā reiz atradusies ,ri vieglā mašīna? ar kuru

viņi tad izdarījuši "inspekcijas braucienu", ierodoties Saldus

pilsētas milicijā. Tas izdevies teicami, jo.milicijas pr-ks

Baltiņš nodevis "inspektoriem" ieskatam sarakstus par aizdo-

mās turētām mājam un personām, kamvarētu būt sakari ar "ban-

15



dītiem", kā ar I s a Vu *a e n tu s ar & k s tu

Inspektori vel šo to painspicējuši, tad iekāpuši savā

mašīnā,- pie kuraa -stāressēdējis ar mašīnpistoli apbpuņots"mi-
licis" un .Partizāni saķērusi un nopē-

ruši arī vairākus Saldas apkārtnes miličus (šādu soda veidu

latviešu partizāni sevišķi.iecieni jaši, lai atgrieztu mazāk '
nozīmīgus "pazudušos dēlus" pie tēvu ticības. Tas reizēm mēdz

būt nopērtiem ari pēdējais brīdinājums, pēc tam jokots vairs

netiek). Notikušas c.rīvairākas apbruņotas sadursmes, no kurām

partizāni līdz šim ir izgājuši kā uzvarētāji? bet-miličiem'un

čekistiem bija jārīko boros un spaidu kārtā jādzen ļaudis uz

"varoņu nāvē" kritušo gūstītāju,apglabāšanu. Divu gadu laikā

Saldus partizāni zaudējuši ētikai 1 savējo, kas, atrasdamies
viens pats 20 miliču aplenkumā, nav padevies, bet uzņēmies cī-

ņu un kritis kā trešais šīs kaujas upuris. Nošautā partizāņa
līķis piederīgiem nav izdots, lai bēres un pie viņa kapa neno-

tiktu patriotiskas demonstrācijas. Par partizāņu atbalstīšanu

1948. gada vasarā vienā naktī apcietināti 19 Saldus apkārtnes

iedzīvotāji, kaš vel atrodas Rīgas "čekā"*

Z e m g a 1 e. Šeit galvenais partizāņu rajons,ir Jēkab-

pils apriņķis ar Saukas un Taurkalnes mežiem, Rā arī Lietuvas

pierobeža. Par šo apgabalu tuvākas ziņas nevar sniegt.

Bauskas pilsētas un apkārtnes komunistus 1947. gadā tero-'

rizējis kāds sevišķi pārdroša an bezbailīgs partizānis-vieni-
nieks. Sākumā tas bij piederējis kādai grupai, bet reiz, bū-

dams iedzēris, tas noklīdis un Kritis čekas nagos, nepagūdams
pat izšaut. Čeka pec nopratināšanas viņam piedāvājusi spiega

pienākumus, ko tas arī pieņēmis, pēc kam atdabūjis savus iero-

čus un palaists vaļā. savas vienības vairs

nav atgriezies, jo dzērumā pratināts, tas, jādomā, bija*snie-
dzis nevajadzīgas ziņas par draugiem, kas dzeramam izgaistot,

bija liegušas tam rādīties ai\..;.guacīs.Protams, tas uzņemtos

Spiega pienākumus pildījis nav,'jo darījis to vienīgi, lai

tiktu brīvībā. Lai nomazgāta sava kaunu par muļķīgo iekrišanu,

partizāns sācis rīkoties uz savu roku. Drīz viņa vārds bija pa-

zīstams p&&šā apkārtnē. Miliči un "iz6rebitoļi"(speciālas par-

tizānu iznīcināšanas nodaļas, xas komplektētas, galvenā kirtā

no Vietējiem iedzīvotājiem, parasti pusaudžiem, kas kāri uz

ieročiem) baidījušies no viņa kā no uguns* Pret vietējiem mi-

ličiem, kas viņam bijušilabi pazīstami, viņa ierocis nav vēr-

sies, bet gan pret krieviem. Nereti vakara nokrēslā partizānis

pastaigājies pa B-Uskas ielām un šad tad iegriezies kāda kro-

gā iedzert, kaut tur jau,.kā parasti, stiprinājušies daži lat-

viešu miliči* Tie gan viņu pazinuši, bet pie pistolēm nav to-

mēr ķērušies, jo partizānis labo roku vienmēr turējis bikšu

kabatā, bet ka viņš garām nešauj, to miliči labi zinājuši no

krievu "biedru" bērēm. Kādreiz p.rtizāns krogu pat saskandi-

nājis giāzes ar diviem miličiem un kauninājis tos par miliču

pienākumu uzņemšanos. Abi m.iioi tad,arī nosolījušies jau rīt

pat no dienesta izstāties un skaļi lamājuši krievus un Staļinu
par lielu prieka pārējiem Krogus brāļiem (starp tiem atradies

arī stāstītājs, "partizānr draugs).
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partizāna not^vēršanai izlikusi lamatas viņa līgavas dzī-

voklī, kuf pastāvīgi dežūrējusi divi milici ar uzdevumu par-

-tizāni nošaut. Kad tastur reiz ieradies, un aiz durvīm nosau-

cis līgavai savu vārdu, abi miliči tai ar zīmēm nolieguši at-

vērt durvis un bijuši tldā mora pārbijušies, ka nav uzdroai-

nājuši s šaut caur durvīm jeb citādi kā savu klātbūtni atklāt*

brīdi izkauvējies partizānis aizgājis, par savu līgavu

šķendēdamies.

Citu reizi čeka uzzinājusi, ka partizānis naktis pavada
siena šķūnītī. Izsaukts vietējais "iztßbiteļu" vads, kas

no rīta šķūnīti ielencis. šīs akcijas trīs četri

virsnieki, klusi atvēruši durvis un ielīduši šķūnītī, lai par-

tizāni sagūstītu dzīvu galoša. Viņu acis vel nebija paspēju-
šas aprast ar tumsu, ka no augšas atskanējis skaļš. partizāna
labrīt līdz ar sekojošo ložu šalti, kam tūliņ sekojņsi bēgo-
šu "iztrebīteļu" kāju dipoņa. Tad viss palicis kluss un

rīta ausma pēc kāda laiciņa iznācis no šķūnīša vīrs ar četrām

mašīnpistolēm plecos.

Bet tieši līdzīgā kārtā, tikai citā šķūnītī un dažus mē-

nešus vēlāk bij beidzis ari -urrās gaitai.drošsirdīgais parti-
zāns.

V i d z e m e. Lieka3, ka visdiscipiinētie ir Madonas

apriņķa partizāni, kam izveidots arī labs sakaru tīkls ar Rī-

gu. Arēji viņu darbība ir klusāka un šķietami maz aktīvāka,

bet ja kas notiek, parasti mrīt kāds no komunistu "liela ka-

libra" vīriem.

Noteikts partizānu rajons ir arī gar Igaunijas pjarebežu*
par kuru ir zināms, ka tie izdod arī savu meža avīzi.

ga 1 e. Latgaļos partizāņu cīņas pieredze ir ve-

selu gadu ilgāka, Kurzeme un Zemgalē esošiem, latga-
lieši savas meža gaitas uzsāka jau 1944. gada vasarā,? Tieši

Ii .3 t g a 1 es pa r t iz ā ni, kas sastādās galvenā kar-*

tā no Vietējiem iedzīvotājiem, ir ar I v i s ak t IV ā-

k i e v i s a L a t v i ja s m ē r o g ā, un Latgale skai-

tās joprojām par partizānu apdraudētu apgabalu, (šī slava iz*-

gājusi jau pa visu Krieviju!). No otras puses diemž"! jāsaka*
ka Latgale ir ari tā, kur robeža starp politisku cīņu un kri-

minālnoziegumu nereti izzūd pavisam, kas tad izvēršas par mie-

rīgu iedzīvotāju slepkavošanu un aplaupīšanu* līdz .r tp tu-

vojoties čekas oficiālam apzīmējamam priekš partizāniem - "ban-+
dīti". Tas it sevišķi sakāma par grupām, kam nav noorganizē-
ti sakari vai ķēdītes ar vietaģiem iedzīvotājiem vai ar pilsē-
tu pagrīdes centriem.

No Latgales partizāniem leģendārs jau ir kļuvis bij. Jel-

gavas lauksaimn. students, vēlāk agronoms Pēteris

Supe, kas darbojas vienlaicīgi kā nenotverams vieninieks un

reizā kā ļoti kustīgs akciju un izvedējs pie at-

sevišķām grupām, lai tūliņ pec.tam steidzīgi pazustu un uz-

peldētu pie citam vienībām uz jaunām viesizrādēm. Kādu laiku
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pastrādājis vieno pats, tas pokŠņi .aādza ierasties pie kādas

giup'as/ kad nsvieus to tur negaidīja, tādejādi ievērodams vis-

pilnīgāko.konspirāciju. Supes "personīgo" upuru'skaits 1946..

gada vidu sniedzies īle eessiatia, ar tendenci pieaugt. Visi

Latgales milici un ko.nanisti trīc, kolīdz piemin' Supos vārdu.

Diemžēl pēdējās ziņas par S* ir no 194?..gada pavasara, tā kā

var būt gadījies viss kus?

Pie kadtAS partizānu grupas bij darbojusies arī operdzie-

dātāja. Vilma .Briedē, dzīvojot ,rr vīriem'mežā, ar palama "stir-

niņ^". Nesen viņa tomēr iekritusi un izsūtīta. Tāpat iekritis

ari bij. Rīg-s apr, pīks J.Voi.de., kas meža. palama bijusi "lie-

lais'Jānis".

Vispārīgi sverot? 'var ka..līdzšim mūsu nacionālie

partizāni ir turējusies ļoti, pat necerēti labi. viņu
darbība arī izsauc ček...spretdarbību un tāpēc vērtējama kā

divgriezīgs zobens, galvenais uzdevums toaērtidķveiktst par-

tizāni ir pierādījuši un apliecinājusi, ka 1 a t v i c š u

t au t a ar b o ļ še v i k.u r c.ž ī m un a v sa-

m i e r i ā j u s i o s un'nedodu to .darīt. Viņi jpprojām
stāv nomodā par latviešu tautas godu un turpina mušu brīvības

cīņu tradīcijas. Kaut pāragri vel ir dot galīgu vērtējumu par

viņu cīņas politisko jogu un nozīmi -nākotne, vieh-, lieta

jau šodien ir skaidra: kad a as u t au t s 1 i k-

*Ļenisroizatkal t i n pa c e 1 t s p a-

s au 1 o s f o r u m s o m ū s un a c i o nā 1 o

pa r t iz ā/ņ u c i ņa s b ū s 1 I d z v o r t I g as

s m g i eer g r a a d i e a b r ī v ī ņ as un 1 i k-

t e ņ?a -s var u kaas o s.

To lai iegaumē mūsu trimdas pelavnieki un.politiskie spe-
kulanti, bet trimdas cīnītājs-ierindnieks lai smeļas no šī

fragmentāra pārskata jaunus spokus, paliekot uzticīgs Kurze-

mes partizānu devīzei: "Ar Latviju dzīvot, ar Latviju mirt!"

(Nākošā Nr. turpinājums* Pagrīde.)

No LA TVIJASNo L A T V I JA S pēdējo nedēļu laikā sevišķi svarī-

gas ziņas ienākušas nav*'N a v ari izdevies gūt apstiprinā-

jumu apgalvojumam? kas nācis no lietuvju pretestības aprindām,

par plašāka vēriena deportācijām pag. gada decembra vidū, sa-

karā ar kurām no Latvijas vien būtu izvesti 200.000 cilvēki.

Ir ra sturīgi atzīmēt, ka līdzīgs e.pgalvojums uzpeldēja pag.

gada beigās, ka novembra otrā pase no Austrumu Galicijas un

pa daļas Podolijas butu viena akciju izvesti 800.000 ukrai-

ņi un viņu vietā atsūtīti krievi un padomju ukraiņi, bet arī
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šim ziņāa apstiprinājumu tajās vietas, kurām tas būtu jāzia,

neizdevās dabūt. Konkrētas ziņas ir vienīgi no Pancigas un ap-

kārtnes, ka no turienes nesen ir deportēti 10 - 12 vietējie
*

iedzīvotāji. Viss tas liek secināt, ka kādas deportācijas gan

varētu būt bijušas, jo ir saprotami, ka ziema, kas šogad Aust-

rumu Eiropā ir īsti stingra, šidām akcijām ir ieteicamāka, jo

apdraudētiem nav tik viegli pazust mežos, -bet,no puses

pārāk lielie un apaļie skaitļi,kuru patiesa apmēru nezinātu ne

paši deportetaji, izklausos pārāk lai tiemraz

rd& noticētu. Izvest pusmiljonu no Baltijas valstīm,vien, glu-

ži techniski būtu jau ārkārtīga prestācija, kādai

transports ne tāļu nav piemērots. Tamdēļ, pirms novaram gut

ziņām apstiprinājumu, piesēsim tām, vai vismaz to skaitļiem,
ar lielāko atturību.

No otras puses, pavisam dīvainā kārtā, apstiprinās, ka

joprojām viens otrs no 1940. gadā deportētiem atgriežas, tik-

pat Rīgā, kā provinces pilsētās. Protams, nav ne niecīgākā
iemesla runāt par kādu tur amnestija vai pat repatriāciju, un

lai šādas atsevišķas ziņas nenoder par.mOtivu dažiem mājas
braukt gribētājiem. Tomēr pārnākušie latvieši un latvietes ir

tik dažādi pēc viņu vismaz pec mūsu saprašanas, ka

patiesi vēl nevar'teikt, ko*šāda parādība nozīme.

Latviešu trimdas saimēL a t v i e.š u t r i m s s r i m e nenovēršamā

pārslēgšanās uz trimdas "garo jūdzi" norit tikpat faktiski,

kā it sevišķi morāliski, līdz visām atbilstošām blakus par*

radībām pie šī procesa. Ir,taisni pārsteidzoši, cim pēkšņi un ,
ātri "garās trimdas" īpatnības: ap&tija,,pagurums,un inicia- .'
tīvos trūkums, no kurām līdz šim bija vērojami tikai simptomi,

Vācijas apmetne kļūst -kroniskas, kolīdz izredzes uā drīzu at-

griešanos zūd, un tāļākemigrēšana kļūst vienmēr problemātiskā-

ka.

Šādos apstākļos platoniskiem uzturēt sprai** '
gu garu un nezaudēt paļāvību, ir ļoti nozīme, bett lai

'

iespaidīgāki strādāta pretim draudošam sairumam, ir jāatrod

'citi spēka avoti - mūsos pašos un ārējos apstākļos.

Viens no tādiem ir joprojām dibinātā cerība, ka lielais

lūzuma brīdis tomēr bus jau 1950. gada pavasarī-vasarā. Uz to
,

norāda lietišķas un konkrētas politiskas ūn militāras dabas pa-

zīmes. Protams, šādas izredzes nav jāizmanto tādā veidā, ka

atlikušos 1 1/2 gadus jāturpina pavadīt nīkstošās gaidās un

bezdarbība, bet ģģn tie ir jāizmanto iespējām pārvietoties no

Vācijas prom uz kādu no Eiropas zemēm, Ziemeļu Alriku.ieskai-

tot. Šādas iepējas laiku pa laikam tomēr rodas, un būtu neprāta

tādas neizmantot tikai laiskuma vai vienaldzības dēļ.

Otrs spēka avots, visstiprākais un mūžīgais, ir nopietns

darbs, kas vienmēr.ie bijis,un bus drošākais glābējs no gari- .
gas un miesīgas izčākstošanas. Jo dzīvot trimdas nometņu vien-

muļībā un bezjēdzībā, nav labāki, kā atrasties cietuma

vieninieka kamera, bet tādu pirciest ir iespējams tikai tad,
ja pats ieslodzītais, sev noliek un stingri ietur noteiktas no-
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darbības dienu. lespējas, ko'" tagadējā Vācija sniedz, vēl tāļu
nav izsmeltas, jo vēl daudzi agsuiti tūkstoši latviešu lūko

.joprojām no sistemātiska d.-..rbe izvairīties? atroaot tādai no-

stājai visādus iaganstus,. Ir nenoliedzami, ka ražena, jeb.vis-

maz reāli atalgotu darbu Vācijā ti„ viegli atrast un šai

ziņā kļūs vel grūtāki, bet ir vel tik daudzas citas -
iespējas ārpue'.t.s*. maizes.da"rba: nobeidzot kara apstākļu dēļ
pārtrauktās studijas, papildinoties aroda specialitātē, jeb

iemācoties kādu praktisku? vislabāk tschnisku arodu vai amatu,

jeb citādi"pārskolojoties*,.lai, trimdai ieilgstot, varētu no-

turot sevi un ģimeni virs ūdens jebkurā zeme. Šai ziņā tieši

Vācija dod ikvienam'strādāt un- mācīties gribētājam vislielā-

kās iespējas, daudz plašākas? kā daudzās citās zemēs. Ir pa-

tiesi pārsteidzoši verot,; ka, .no- vienas puses, daži tūkstoši

latvieši un latvietes Vācijl strādā un cīnās &r fanātisku ap-

ņēmību, atsacīšanos un uzupurēšanos, studējot, pārskolojoties
'un vispārības labā, kamēr desmiti tūßsoši laiski sta& nomaļusm
ļauj ritēt gadam aiz gada un.brīnumu gaidot, labaķ pūst, kopā,
nekā ko dara. Viņu vienīgā nodarbošanās ir, kritizēt, tos,

kas ko dara, tic ir neapmierināti ar visu un visiem, it seviš-

ķi ar LCĶ un LCP, ar ĻSK un 8.V., nemaz.naapjcdzot, ka īstais

iemesls viņu nosodošai -Kritikai ir zemapziņas nemiers pašļem
ar sevi, ar savu neiietderību un bezvērtību, kuru tic lūko

klusināt ar iestāstīšanu, ka tic īstenībā ir nevainīgi cietē-

ji un moceklim
'

*

"Lūkot pārliecināt šāaas-nīkuļus, pie kuriem dzīve ir ap-

stājusies un kam pašiem trakst gribas un speķa to atkal uz-

kurbulčt, ir lieki,kamēr-viņi paši vēl šādā nelatviskā dzī-

ves veidā atrod apmierinājumu* Viņa dēļ arī šo visu nemaz ne-

sakām. Mums no svara ir vienīgi pirmāk minētie dtsi tūkstoši,'
trimdas kvalificētais .mazākums-: tie, kas ko dara un strādā,

vienalga ķur un kādu darba? likteņa pieveicēji un nevis tā

upuri{ darbā radītā izl-so, trimdas un nākamās Latvijas pa-
tiesa un valuešā sķiļa., no kuras rindām izlobī-

sies arī nāaaeās veidotāji' un par tās lik-

teņiem. Jo tikai tie, k. e strādā un einas, riskē un pārvar
..

grūtības tagad, varos cerēt to spēt .--rī rīt,' nākamā. Latvijā.
Tie ir-un būs viena gara ļaudis, viena ceļa gājēji tikpat
šcif, mā turc

*

.

Tie ir un- būs,tie, ar kuriem LAIS, ir un būs- visciešākās

ĀRPOLITISKAIS STĀVOKLIS

š.g. februāra vidū:

No 1 a t v i e ē,a v i od c k ļ a: nekā jauna, ne

3 var ī g i' no t i kun i; nav atzīmējami. Vienī-

gi daži raksturīgi. -
Pie raksturīgi p no''.'i%amiem pieder. K r a v-

č e n ko p r ā v a Parīzē, kas skaidrāk ka jebkura valsts-

vīru konference jeb runa, atsedz patreizējās pasaules stāvokli.
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Ka zinīgs, Kr. bija augsts padomju ierēdnis, kas, kapa
laikā Amerikā dienesta komanda esot, bij?.atteicies at-

griezties, kad Maskava t' aicinājusi un kļuvis par *ņe-
vozvravčeņeeā". Ari pirms un viņa.tādu netrūka ar tikpat

augstu stāvokli un kas bija paspējuši uzrakstīt pa grāma-

tai. Hr. grāmatas priekšrocība ir tomēr tā, ka tā bija ļoti
dabīgi un reālistiski uzrakstīta, bagāta ar vaļsirdīgām atzī-

šanām un lietišķiem vērojumiem un visnotaļ balstījis uz fak-

tiem un notikaumiem, kurus nebij iespējams apstrīdēt. ā

Grlmatas iespaids uz īrisußietumu pasauli bij un ir ār-

kārtīgi liels, tā tika tulkot;.visās kultūras valodās un dau-

dzie zemJs vairākus gadus bija visvairāk lasītais izdevums,

kas pārspēja pat senseciju romānus. V,r droši teikt, ka visu

Rietunvalstju pret-komunistiskā ne tāļu nav un

nebūta sasniegusi to, ko ši granāta - tā patiesi atvēra mil-

joniem un eiropiešiem,un amerikāņiem acis par Pa-

domi iekārtas būtību un ari vissirdīgākā Kremļa pretpro-

pret tās nodarīto posnu bija izrādījusies bezspēcīga.

Far grāmatas saturu runājot, jāatzīst, ka tā ir'publi-
cistiski laba, jeb, pareizāki/ veimli uzrakstīta. Gluži per-
sonīgi vērtējot, paliek iesp,.ids,ka grāmatas autors un viņa
paia.tastistijumš ir.īsti un.autentiski. Tomēr, ka zināmi

propagandas vēlējumi un ieteakuai ari ir tikuši ņemti vērā-,
no tāda ieskata gluži izvairāties nevar. Katrā aina tie tomēr-

nav tik uzkrītoši un kopiespaidu maitājoši, kā tas savā'laikā,

bija ar bij. vācu komunistu kas sarakstīja zināmo

granāta "Der verratene Sozialismus", kursēpēdējās nodaļās
Gestapo'neveiklā parādījās tik uzbāzīgi, ka varēja

pamudināt neticot visai grimatai* Bet *ki vāciem propagan-
das un politikas vērtējamos trūkst ne tikai kāda skrūve, bet

p...tprāvāks zobu rata, t;..s nav nekas jauns, un par.to da-

būjām pārliecināties ari ...Js 1940 - 1945. gados.

nr'Kr. grāmatu tāpēc nu tagad ir tā,.ka Maskava to vaira
nekādi nespēja noklusēt jeb nolamāt, un bija jāmeklē ci-

ta iga„a. Nolikvidēt Kr. pa čekas modei ari vairs nav lāgā
iespējams, .(kaut 4'reizes jee ir ticis mēģināts), jo ja=
tas t-j.gadpazustuka Kutjepovs jeb mirtu ar Ždanova slimlbu.#

nozīmĻtu tik'.,i apliecinājumu visam tam, ko t<-S

ir rakstījis un vel- miljonus lasītāju kiat.

tagad bij gribot negribot jāpieņem izaicinājums, aiz-
stāvēties publiski, tikai'šoreiz vairs ne Maskavas Sovjetu na-

mā at Vlšinski kā prokuroru vaļsirdības zāļu iešļircinātājiem
tā paša pagrabos, but a.:.nekēvai demokrātiskā valsti

Francija, lai lūkotu &iab*c,a,_svēl

Viegls Maskavas uzdevums nea.di .aavun k,..sbūsprāvas
patiesais guvējs, no tla..-.vaicitāda sprieduma, to
vēl jānogaida. Vignā ziņā ēl prāva nozīmj liela mī-

nusu - tai ir bijis jāapstiprina, k- Kravčenko nav izdomāta
personā un ka stāstījumi ir īsti, jo citādi tā nebūtu bi-

jusi spiesta*sūtīt uz Parisi dii?&-saravoenko sievas, par ku-
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Ķāa* grāmatā ir -runa. uņ ari n-..= citus lieciniekus. K.Q.viņi tur

.liē.C.inās, tas.jau ir skaiars un t,:..s nevianu-

bet Maskavai.:e.r.to .ir -atņemta, viņas parastais- lerocis - melot

acīs. skatoties,. k.ā to vai tagad dara par deportācijām, vergu

nometnēm, un citām. pad{Daiju iekārt ...s pamata institūcijām.-

. Tai šapad'atlitk izmantojot sava propagandas apa-

rāta li'elās bazūnes, izcelt grāmatas dažas mazāk skalāras un

.dažādi tulkojamās vietas, lai tās izceļot radītu šaubas par

par!jo saturu* Bet arī tas ir pagrūti, jo visi viņas lieci-

nieki, no kuru- zemju kompartijām tie ari nenāktu, rāā viens

apliecina,., ka "tiem ir "gods piederēt pie kompartijas" un tas

nu ārpus Maskavas .tiešas iespaida sfēras vairs nav tin stingrs

arguments, patiesības, apliecināšanai? pat ne lētticīgos Rietu-

mos. Katrā-ziņā Maskava šai prāva ir smagā defensivē un tā

varās but laimīga,- kl nebūt savu prestižu saglābt, kamor'grā-
matas tiražs Rietumos ir atkal ievērojami pieaudzis.

Neatkarīgi no visa tā,.prāvai ir bijis, arī mazs blakus

incidents, ķas mums var būt svarīgāks, par paša-prāvu: daži

ukraiņu emigranti bija izteikuši.gatavību liecināt Kravčenko

par labu, būtu, vārījusi ar jauniem faktiem grāmatā teikto

apliecināt. Tie tomēr bija stādījuši noteikumu, ka tie drīk-

stēs runāt ukrainiski un pasvītrot Īli-, tei,,to no ukraiņu vie-

dokļa. Kr.* tomēr Ēebija gribējis uz to ieiet un pra-

sījis, lai tie runāta krieviski.. Gala galā kāds kompromiss
tomēr pamākts, jo kāda ukrainiete tautas tērpā ir tomēr lie-

.cinājusi..Bet tas tomēr negroza fakta, ko tikām izcēluši ci-

vietā - ka arī šis padomju emigrants? turklāt ukrainietis

pēc izcelšanās, joprojām stāv uz "jeainajas, negeļimajas"
platformas., līdzīgi viņa "biediim pa labi" Kerenskim'un ci-

tiem ''jaunās Krievijas demokrātijas" apustuļiem. Tas mums -ir

nopietni jāņem vērā un jāatceras, kad pie mums.grieztos ar

priekšlikumiem "kopējiem speķiem gāzt padomju varu". Kam par

labu tas naktu?

S.k an d i n ā v i j a s m i 1 it ār ā s s a d ar-

b.l b as sarunas ir otrs raksturīgs notikums patreizējā
beznotļkumu laikmetā* Pec Baltijas vaistju okupešanas un So-

mijas atbruņošanas, Skandināvijai attieksmi pret Krieviju
piekr.lt aptuveni tā pati loma, kas savā laikā bija Baltijas

telpai, kaut, tuvāki ieskaloties, paralleles tik cieši nesak-

rīt. Izņemot vienā paakt.. - aa nav vienprātības. Kamēr Lietu-

vai savā laikā bija savs viedoklis, kas pielaida zināmu sa-

darbību ar Maskavu pret poļiem un vāciešiem, Latvija un Igau-

nija tuvojās vairāk Somijas konsekventai nostājai pret, kaut

diemžēl ne pilnīgi* Šoreiz tā ir Zviedrija, kurai ar Krievi-

ju *ir tikai jūras robežas, pasvītrojot savu tradicionālo

neitralitāti, atsakās atklāti pievienoties

un līdz ar to ir vairāk p. prātam Krievijai, kamēr Norvēģija,
kurai ir kopojas robežas ar Krieviju, ir ar mieru

pilnīgi pariet Rietumu Dānija, turpretim, ir uzņēmusies
grūto uzdevumu, abas pretojos viedokļus saskaņot, kaut līdz

šim bez Tagaa tā iiekes, ka Norvēģija noteikti un

Dānija paredzami ies Rietuma ceļu, iuanēr Zviedrija, formāli
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palika neitrāla, bet faktiski no Rietumiem izolesies un neaia*

iipt nonīks vienmēr ligLaka, atkarība no Masķavas. Jo ļoti

problemātiskai neitralitātei var but unbūs ļoti kļūmīgas s#-

kas, v&rā pemot to,-ka Treša nevaras būt runa par kādiem

"neitrāliem"; bet Krievijas rokās ir vāra ņemami saimnieciski

un politiski trumpji, ar auriem ta nemitīgi spiedis Zviedriju

savā ietekmes sfērā. Ka krievi savu spēli Norvēģijā uzskata

par šaudītu, kaut vel 1945* gadā policijas tur* vēl bija īsti

sološas, liecina viņa žults izverduši pret valdību. Protams

tas tikai'vai vairāk pamudinās norvēģus iet Rietumu ceļu, bet,

ļoti iespējams, ka to Maska/a tikai grib, lai paturētu brīvas

rokas pret Norvggijas ziemeļu galu ...

S t a ļ in s ar pa 1 Ri as z ar i ņ u r o kā,

kas grib runāt ar ārzemniekiem par mieru un saprašanos, ir

jau pārak banāla lubu bildīte; lai tai piegrieztu vērības.To

ir pateicis arī jaunais amerikāņu ārlietu ministrs Achesons,

pasvītrojot, ka par visiem tiem jautājumiem, par kubiem tētiņš

gribēta runāt, ir jau līdz apnikumam, bet bez panākumiem.rui

nāts trīs gadās, jo tad krieviem bij interese stiept sarunas

garumā, līdz Amerikā iestāsies polīibiroja pasūtītā saimnie-*

ciskā* krize/Tā kā tāda joprojām kavējas,.pretēji ļoņinisma-
staļinlstna mācībām, tad*Staļinam ir jānāk ar ekstra numu-

ru.

- Un g ļ r u ka r d i n ā 1 a M i h d š e_n t i j a

prāva atkal reiz nav lieta, pat kuru Rietumi varētu but prie-

cīgi* Reiz jau tas gadījās kāuam ungāru ģenerālim, pirms da-

žiem gadiem, kad tas rīkoja sazvērestību, ka tas aizmirsa pa-

interesēties, kas dzīvo aiz sienas,blakus dzīvoklī, kipcc.Čeka

par sazvērestības apspriedēm ar,mikrofonu uz skaņu platēm bij

uzņēmusi sīkāka protokolu, nekā paši sazvērnieki, par ko tie

pirms nāves sprieduma tiesā dabūja pārliecināties.

Kardinālam,.turpretim, ir labpaticies, uzglabāt visu ār-

zemju un citu vēstuļu vienkopus, skaistā"skārda cau-

rule* kas pie padomju okupācijas iz nevajadzīgs luksuss un ne-

laikmetīgi. Tā viņa dārzā ir tikusi uzieta, jādomā pateicoties
viena ho sekretāru pļāpības vai nodevības dēļ, un čekai tagad

nenākas grūti apbalvot, ka v i s i dokumenti, kas tai prāvai

būtu noderīgi, būtu atradusies minētā caurulē.

Tā ir rūgta mācība tiem, kas, iedomājas ar čeku cīnīties

ar romantisku paņēmienu palīdzību, un bez mazākās saprašaa&a

par praktisko konspirāciju. Tas ir tas pats, ka kaa komunismu

iedomājas varot apkarot ar parlamentārismu un demokrātiju vien,

neņemot vēra tagadnes politiskās dzīves prasības.
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-Atbildīgais redaktors: Gustavs Celmiņš, Italia, Roma, Via

Nicolo lartaglia 15.',tāļranis 87-35-36, bankas kontst

Banca Commerciale Italiuna, libretto di Risparmio Nr.

3783.



EKSPEDĪCIJA dara zināmu:

pārstāvis A. R,u č.e v s;k i s, OXFORD, The Ca-

ravan Salters Slipway, Msadow Lane,-liiley. Abo-

nements par.i g. ~- 10 sh, pusgadu - bsh, 3 man.

- 3 sh. Atsev. Nr. 1 sh.

iemaksas izdarāmas uz postgiro 25*96.37* Piepra-

sījumi un ziņojumi ekspedīcijai sūtāmi uz I.

D a n i e 1 s s o n vārda, Stokholm, Stora Es-

singen, Junohallsv. 6, Abonem. m. par 1 g. - 13

Kr., pusgadu 6 kr., 3 mon; - 3 kr. Atsev. Nr. 1 kr.

Abonementa m. - par 1 g.'*- 15 kr., pusgadu - Bkr.,

3 mēn. 4,50 kr. Atsev. Nr. 1,50 kr.

pārst. 0 a 1 d s Šm it s, 127 rue de Bray,

MAURAGE. Abonem. m. par 1 g* 150 fr., pusgadu -

80 fr., 3 mon. - 4? fr. Atsev.Nr. - 15 fr.

pārstāvis -0 ļ g e r t s S'p un d e, Pommiers

(Rhohe) Ala Poalette Blanche, c/o B.Pilenko.

Abonem. m. par i g. - 500 fr., pusgadu - 300*fr.,
3 mūn, - 150 fr. Atsev. Nr. -*5O fr.

Abonem. par 1 g. - 10 fr., pusgadu - 6 fr.,

3 men, - 3 ir, Atsev. Nr. - 1 fr.-

pārstāvis 1 1m ār s B a t r ak P.0.80x

1006, Sta "0", Toronto 3 (Ontario). Abonem. m.

par 1 g. - 5 dol., pusgadu - 2.50 dol., 3 men.— ,
H5O dol. Atsev. Nr. - 50 centi.

pārstāvis H e r b es T au r i ņ-š, 156

jgast 28 th Street, Brooklvn, N.Y. Abonem. m. par
1 g. - ,5 dol., pusgadu - 2..50 dol., 3 men. -

1.50 dol. Atsev. Nr. - 50 centi..

pārstāvis I( ār 1 i s G r ā v i s, Valerā,

Urdaneta Nr. 50, Edo Trujillo. Abonem. m. nosaka

vietējais pārstāvis. - ..

pārstāvis Z. L ei man i s, Atlantica

156, aptr-101, Rio de Janeiro un V o 1 d e -

m ār s š v a.n s, Rua 3&avid Camposta 132, Jar-

din Paulista., sao Paulo- abonem. m. par i -

50 cr., pusbadu -. 30 cr., 3 men. 15 cr.

-Nr.- .5 cr.

pārstāvis E' d g ar s L ai p e n i ek s, Ave-

nida Suicia lib3, Santiago. abonem. m. nosaßa

vietējais pārstāvis**

pārstāvis K. Ka c e n s, C-aspar Campos 106,
Vicente Lopec.FCC^. nosaka viet. pār-
stāvis.

pārstāvis J. G t r au. t i ņ š, Bathurst, NSW,
īmmigration Centrē, abonem. m. par 1 g. - 10 sh,

pusgadu -
6 sh, 3 mCn< - 3 sh. Atsev Nr. - 1 sn.
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