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tekstā lietotie saīsinājumi.

Aizsilnieks – Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture 1914–1945. – Stok-
holma, Daugava, 1968;

ASVNA – ASV Nacionālais arhīvs. Tālāk aiz saīsinājuma seko informācija 
par fotogrāfijas autoru (ja tāds ir zināma), arhīva lietas numurs;

BV – laikraksts «Brīvā Venta». Tālāk aiz saīsinājuma seko datums, mēnesis 
un gads;

C – laikraksts «Cīņa». Tālāk aiz saīsinājuma seko datums, mēnesis un gads;
LKFFDA – Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs. Tālāk aiz saīsinā-

juma seko arhīva lietas numurs; 
LM – laikraksts «Literatūra un Māksla». Tālāk aiz saīsinājuma seko datums, 

mēnesis un gads;
LOPK – Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, 

Antonijs Zunda. Latvija Otrajā pasaules karā. - Rīga, Jumava, 2008;
NHSSSR – Нардоное хозаийство СССР в Великои Отечественой воине, 

1941–1945 гг.- М., Статсборник –1990; 
PK – laikraksts «Padomju Kuldīga». Tālāk aiz saīsinājuma seko datums, mē-

nesis un gads;
PLEK – Padomju Latvijas ekonomika un kultūra: Statistisko datu krājums.- 

Rīga, Izdevniecības «Statistika» Latvijas nodaļa, 1966;
RNA – Rumānijas Nacionālais arhīvs (Arhivelor Naţionale ale României), tā-

lāk seko fonda «Fototeca online a comunismului românesc» fotoattēla numurs;
Samohins – Самохин М. Ю. Экономическая история России: Учебное 

пособие Москва: ГУ ВШЭ, 2001;
Strods – Strods H. Latvijas lauksaimniecības vēsture: No vissenākiem laikiem 

līdz 20. gs. 90. gadiem. - Rīga, Zvaigzne, 1992;
Sumins – Sumins A. Apcerējums par Padomju Latvijas ekonomisko attīstību 

(1940 –1958). – Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība, 1960;
T – laikraksts «Tēvija». Tālāk aiz saīsinājuma seko datums, mēnesis un 

gads.
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ZK – laikraksts «Zemgales Komunists». Tālāk aiz saīsinājuma seko datums, 
mēnesis un gads;

Žagars – Žagars E. Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā 1940.–1941. - Rīga, 
Zinātne, 1975;

Krievijas valsts arhīvu saīsinājumi:
ГАРФ – Krievijas Federācijas Valsts arhīvs (Государственный архив Российской 

Федерации),
РГАКФД – Krievijas Valsts kinofotodokumetu arhīvs (Российский госу-

дарственный архив кинофотодокументов),
РГАНТД – Krievijas Federācijas Valsts  zinātniski tehniskas dokumentācijas ar-

hīvs (Российский государственный архив научно-технической документации),
РФЯЦ-ВННИЭФ – Krievijas federālais kodolizpētes centrs. Viskrievijas ek-

sperimentālas fizikas zinātniski pētnieciskais institūts (Российский федеральный 
ядерный центр, Всероссийский научно-исследовательский институт экспери-
ментальной физики),

ЦА ФСБ – Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Centrālais ar-
hīvs (Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации),

ЦГАКФФД СПб – Sanktpēterburgas Valsts Centrālais kinofotodokumetu 
arhīvs (Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-
Петербурга).
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PriekšvārdS

Godājamie lasītāji!
Līdz jums ir nonākusi jau trešā «Nākotnes melnraksti: Latvija» sērijas 

grāmata, kas aptver Latvijas pēckara vēstures visdramatiskākās lappuses.
2010. gadā, trim autoriem vienojoties sagatavot materiālu ciklu 

vēsturiskās publicistikas žanrā, sākotnējā iecere bija noslēdzošās – 
trešās – grāmatas izskaņā aplūkot materiālus, saistītus ar divdesmitā 
gadsimta astoņdesmito gadu beigu un deviņdesmito gadu sākuma 
pārmaiņām, kuras noteica Latvijas valsts attīstības virzienu pēc neat-
karības atgūšanas.

Divas pirmās grāmatas ieguva pilnīgi negaidītu popularitāti. Šau-
ram ekspertu lokam iecerētie izdevumi iekļuva Latvijas pārdotāko 
grāmatu sarakstos. Diskusiju gaitā aplūkojamā laika perioda robežas 
nākamiem sējumiem tika sašaurinātas. Tagad autori ir nonākuši pie 
secinājuma, ka, lai nokļūtu līdz Atmodas laika zināmo un no plašākas 
publikas noklusēto notikumu izvērtējumam, vēl ir jāsagatavo vairāki 
grāmatas turpinājumi. Šāds lēmums nav radies tāpēc, ka autori būtu 
pārlieku aizrāvušies ar pašu rakstīšanas procesu. Vēsturisko dokumentu 
masa un informācijas «okeāns», kas tagad ir atslepenots, publiskots un 
pieejams, pat neņemot vērā to dokumentu daļu, kura vēl tiks publisko-
ta nākotnē, tikai tagad ļauj apjaust, cik atbildīga un svarīga ir tā misija, 
kuru uzņēmušies grāmatas autori. 

Darbs pie trešā «Nākotnes melnrakstu» sējuma bija visgrūtākais. 
Autori iepazinās ar vēsturiskajiem dokumentiem un aculiecinieku lie-
cībām un pārliecinājās, ka Latvijas pirmā pēckara desmitgade, izņe-
mot tās lappuses, kas skar pretdarbību režīmam un masu deportācijas 
1949. gada martā, pēdējos divdesmit gados ir palikusi ārpus Latvijas 
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vadošo vēsturnieku pētnieciskās intereses un joprojām ir Latvijas vēstu-
res «baltais plankums». Tāpēc masu deportāciju tematika nekļuva par 
galveno šajā grāmatā. Pretdarbība padomju varai un pēckara represiju 
traģika ir detalizēti apskatīta desmitos un simtos grāmatu un pētījumu. 
«Nākotnes melnrakstu» autoriem diezin vai izdotos pateikt ko īpaši 
jaunu vai atklāt kādu nezināmu šķautni par šo – Latvijai tik sāpīgo 
un traģisko – tēmu. Tāpēc autori pievērsās tām pēckara desmitgades 
lappusēm, kas ir daudz mazāk pētītas – lappusēm, kuras skaudri atsedz 
pēckara Latvijas realitāti. Autori labi apzinās, ka 1949. gadā masveida 
deportāciju traģēdija skāra simtiem tūkstošus mūsu līdzpilsoņu lik-
teņu. Par Staļina režīma noziegumu upuriem kļuva simtiem tūkstoši 
Latvijas iedzīvotāju un desmitiem miljoni cilvēku Padomju Savienībā. 
Represiju apmēri radīja draudus latviešu zemniecības pastāvēšanai un 
neatgriezeniski apdraudēja Latvijas valstiskuma saglabāšanas un atjau-
nošanas iespējas nākotnē. 

Atlasot vēsturiskos dokumentus publicēšanai, autoriem palīdzēja tas, 
ka, par laimi, joprojām ir dzīvi daudzi tā laika notikumu aculiecinieki, 
kuriem grūtie pēckara gadi vēl ir labā atmiņā. Tas ļāva saglabāt tiešo 
saikni ar tā laika notikumiem un uzturēt dažādības līdzsvaru, atainojot 
tik dramatisko un pretrunīgo laiku Latvijas vēsturē. Autori labi saprot, 
ka, darbojoties vēsturiskās publicistikas žanrā, aculiecinieku atmiņām, 
to saiknei ar darbā paustajām atziņām un viedokļiem ir īpaši būtiska 
loma, un tieši šī šķautne kļuva par noteicošo trešajā grāmatā. 

Autori uzskata, ka viņu lielākais gandarījums būs, ja, pabeidzot lasīt 
šo grāmatu, vecākās paaudzes lasītāji teiks, ka grāmatas veidotāji ir pra-
tuši atainot to dramatisko laikmetu, kurā pagāja šīs paaudzes bērnība 
un jaunība, un pēc tam ģimenes lokā atkal dalīsies atmiņās par labo un 
slikto pēckara pirmajā desmitgadē. Mēs ceram, ka vidējās paaudzes lasī-
tāji spēs sajust un aptvert tās grūtības, kuras bija jāizcieš viņu vecākiem, 
lai nodrošinātu Latvijas valstiskuma saglabāšanu. Mēs ceram, ka arī jau-
nākās paaudzes lasītājus grāmata rosinās iepazīties ar līdz šim mazāk 
zināmajiem vēsturiskajiem dokumentiem, ka grāmata veicinās dziļāku 
un noturīgāku interesi par savas Dzimtenes pagātnes iepazīšanu.

Aleksandrs Vasiļjevs
Starptautiskās organizācijas Baltijas forums direktors
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ievadS

Jānis urbanovičs. (J. u.) Parasti pirms diskusijas sākuma mēs iz-
vērtējam iepriekšējā sējuma publisko apspriešanu.

Juris Paiders (J. P.) Kā Krievijā tika uztverts grāmatas otrais sē-
jums? Daudzas lietas, kas tika publiskotas šajā sējumā, krievu auditorijā 
netika uztvertas viennozīmīgi. No Latvijas lasītājiem (nevis no politizē-
tiem vēsturniekiem, bet no parastiem lasītājiem) par otro sējumu mēs 
saņēmām salīdzinoši vairāk pozitīvu atsauksmju. Pirmo reizi 70 gadu 
laikā šajā grāmatā tika publicētas Hitlera runas un paziņojumi, pēc 
vairāk nekā 50 gadu pārtraukuma lasītajiem bija iespēja iepazīties ar 
Staļina runām un intervijās teikto.

igors Jurgens (i. J.) Es neteiktu, ka otrais sējums ir kļuvis par 
sensāciju. Baltijas tematika Krievijā interesē salīdzinoši nelielu lasītāju 
loku. Profesionāli grāmatu novērtēja ļoti augstu, piemēram, grāmata 
saņēma augstu vērtējumu no Krievijas Zinātņu akadēmijas Vēstures 
institūta direktora Aleksandra Čubarjana. Ārlietu ministrijas darbi-
nieku, šajā virzienā specializējušos akadēmisko institūciju, augstskolu 
mācībspēku un studentu atsauksmes varētu iedalīt trīs grupās: a) tā 
bija interesanta, b) tika augstu novērtēta grāmatā izmantoto mate-
riālu izvēle, c) tematika un saturs neiezīmēja kādu būtisku atšķirību 
notikumu izpratnē, kā jūs to raksturojāt. Kā jau mēs izteicāmies, tad 
cilvēki, kuri domā un cenšas domāt un būt objektīvi, gribot negribot 
var nokļūt grupā, par kuru saka «savējais starp svešiniekiem vai svešais 
starp savējiem».

Kaut kas nepatīk ļoti daudziem. Krievijas patrioti aicina demons-
trēt stingrāku nostāju. Viņi Latvijas puses argumentus noraida pašos 
pamatos. Liberāli noskaņotie aicina precizēt, par ko īsti ir runa un ko 
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grāmatas autori paši cenšas saprast. Izvēloties premisu «Saprast nevis 
tiesāt» (kura kopumā atbilst Jaunās Derības Jēzus Kalna sprediķī teik-
tajam «Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti»), mēs nonākam pa vidu starp 
abām galējām pozīcijām. 

 Kopumā ņemot, radikāli atšķirīgu viedokļu un ekspertu pozīciju 
par otro sējumu bija mazāk nekā par pirmo sējumu. Es domāju, ka 
trešā sējuma tematika varētu būt visgrūtāk uztverama Krievijas lasītāju 
vidū. Bet, neatkarīgi no tā, mums ir nepieciešams būt objektīviem un 
absolūti patiesiem, runājot par masu deportācijām 1949. gadā, par Lat-
vijas sabiedrības sašķeltību pēckara laikā un daudz ko citu. 

J. u. Manuprāt, tas, ko mēs paveicām, ir tikai neliela daļa no vispā-
rējā vēsturisko notikumu izvērtējuma procesa. Šādā kontekstā var ap-
lūkot arī Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa 2012. gada 19. jūlija 
vēstuli Latviešu Nacionālo karavīru biedrībai, 130. Latviešu strēlnieku 
korpusa un Latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrībai, «Daugavas 
Vanagiem», Latviešu virsnieku apvienībai, Latviešu strēlnieku apvie-
nībai un Latviešu Nacionālo partizānu apvienībai, kas ir solis pareizā 
virzienā. Citēju prezidenta Andra Bērziņa teikto: «Man nereti jautā, 
kādēļ sabiedrības saliedēšanas process būtu jāsāk ar kara dalībniekiem, 
un mana atbilde ir pavisam vienkārša: ir jāsāk ar pamatiem un jāatgrie-
žas tajā vēstures punktā, no kura sākās Latvijas sabiedrības šķelšanās. Ja 
ēkā parādās bīstamas plaisas, tad jālabo un jānostiprina pamati. Tikai 
tā mēs varēsim veidot patiesi stipru un saliedētu Latvijas tautu.» 

J.P. Tiesa, vēl 2012. gada sākumā Andris Bērziņš turpināja atkārtot 
to mītu par SS leģionu, kāds tika ideoloģiski izveidots pēdējos 20 gados. 
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš 2012. gada 28. februārī LNT 
raidījumā «900 sekundes» par SS leģionāriem teica: «Viņi [karavīri] fa-
šistiskās Vācijas leģionā tika mobilizēti piespiedu kārtā. Viņi gāja [cīņā] 
ar domu aizstāvēt Latviju. Latvieši šajā leģionā nav kara noziedznieki. 
Uzskatīt viņus [latviešu leģionārus] par noziedzniekiem ir ārpus saprāta 
robežām. Šogad aprit 50 gadi, kopš šī atceres diena iedibināta. Latvijā 
palikuši mazāk par 500 cilvēkiem [kas atzīmē šo dienu]. Viņu vidējais 
vecums ir virs 90 gadiem. Kur tur ir briesmas? Tā ir negodīga spēle, tas 
ir absurds. Tas ir nepieņemams veids, kā pazemot Latviju.» 

Valsts prezidents vēl 2012. gada sākumā par leģionu pauda to 
sapratni, kas dominē latviešu sabiedrībā pēdējos divdesmit gadus.  
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Prezidenta reitingi strauji «uzleca» augšup, un Andris Bērziņš kļuva 
politiķis, kurš varēja lepoties ar vislielāko sabiedrības uzticību.

Krievu valodas informatīvajā telpā pārsvarā ir saglabājusies pa-
domju laika koncepcija, pie vārda «leģions» neiztrūkstoši piebilstot 
«SS ieroču leģions». Krievijas informatīvajā telpā par Latviju ar jēdzie-
nu «leģions» jau sen ir pieņemts apzīmēt pilnīgi visas latviešu bruņotās 
vienības nacistu pakļautībā: gan ebreju šāvējus – šucmaņu formēju-
mus, gan frontes palīgvienības. Visi nonāca zem viena vārda «leģions». 
Šo apzīmējumu pakāpeniski pieņēma arī latviešu autori. 2012. gadā 
iznākušajā krājumā «(Divas) puses. Latviešu kara stāsti» Laura Arda-
va, Didzis Bērziņš un Gita Siliņa raksta, ka krājumā ievietotas trīs 
leģionāru dienasgrāmatas (93. lpp.), lai gan viena no publicētajām 
dienasgrāmatām ir 21. latviešu kārtības dienesta bataljona dižkareivja 
piezīmes par 1942. gada martu un maiju. 1942. gada maijā Hitlers vēl 
nebija devis atļauju izveidot latviešu SS leģionu. Vārda «leģions» plašā 
interpretācija ļauj leģionam pieskaitīt arī ebreju bendes Viktora Arāja 
«varoņdarbus» 1941. un 1942. gadā. Padomju laikā leģionu varēja 

1.1. att. Nopostītā Eiropa. Pēc Otrā pasaules kara liela daļa Eiropas bija drupās. 
Berlīnes katedrāles apkārtne 1945. gada maijā. (РГАКФД, 0-164018) 
1.1. att. Nopostītā Eiropa. Pēc Otrā pasaules kara liela daļa Eiropas bija drupās. 
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pieminēt tikai negatīvi. Atjaunojot Latvijas neatkarību, cenzūras aiz-
liegumi tika atcelti, un pirmajos atmodas gados informatīvo telpu pār-
šalca leģionāru atmiņu, dzīvesstāstu un likteņu aprakstu lavīna.

Pēdējos 20 gadus tika izveidots, ja tā var teikt, Latvijas leģionāru 
mīts. Padomju laikā leģionāru mīts balstījās uz to, ka visi šie cilvēki bija 
nacistisko noziedznieku un rīkļurāvēju līdzskrējēji. Atmetot padomju 
varas vēstures falsifikācijas, radās jautājums, kā interpretēt leģionāru 
vēsturi pretēji padomju propagandas radītajam modelim. Mīts par lat-
viešu SS leģionāriem kā neatkarīgās Latvijas valsts idejas nesējiem šķita 
vispatīkamākais un pieņemamākais lielākajai daļai latviešu. No latviešu 
valodas tekstiem izzuda burtu kombinācija «SS», palika tikai «leģions» 
utt., lai gan paši leģionāri, un te mēs varētu atsaukties uz Arvidu Me-
meni (Memenis A. Karavīri bēdājās. Rīga, 1994.), tā nelaipoja un lie-
toja precīzus apzīmējumus.

J.u. Var Latvijas prezidentu kritizēt par to, ka kaut kas ir pateikts 
ne pārāk diplomātiski, bet šādam aicinājumam vajadzēja būt 1992. 
gadā, nevis divdesmit gadus vēlāk. Pēc tā, kā jautājumi ir tikuši risināti 
šos divdesmit gadus, tas nepašaubāmi ir vērtējams kā drosmīgs valsts 
prezidenta solis. 

J.P. Valsts prezidenta izteiciens «Šajā karā nebija uzvarētāju» izpel-
nījās Krievijas Ārlietu ministrijas nosodījumu. Krievijas Ārlietu minis-
trijas oficiālais pārstāvis Aleksandrs Lukaševičs paziņoja, ka «izteikumi, 
ka Otrajā pasaules karā «nebija uzvarētāju», izraisa neizpratni. Tas ir 
pilnīgā pretrunā ar vēsturisko realitāti, un tā ir pasauli no fašisma atbrī-
vojušo Padomju Savienības tautu un antihitleriskās koalīcijas sabied-
roto zaimošana». 

J.u. Tas ir labs piemērs, kā iekšpolitisks dokuments, kura konteksts 
mums ir saprotams, izraisa neizpratni starptautiskā līmenī. 

J.P. Krievijas reakcija bija salīdzinoši saudzīga. Valsts prezidenta 
izlīguma pieeja, pat no Krievijas pozīcijām raugoties, ir produktīvāka 
par vācu pusē karojošo cilvēku izcelšanu un ar šiem karotājiem saistītu 
notikumu atzīmēšanu. 

Prezidenta vārdus nevajadzēja uztvert formāli un tieši. Manuprāt, 
Andris Bērziņš ar to domāja, ka Latvijas iedzīvotāji nebija uzvarētāji, 
lai kurā no karojošām pusēm tie atradās. Pat tie, kas cīnījās Sarkano 
strēlnieku rindās, nebija uzvarētāji, jo viņu naivās cerības un kreisi  
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noskaņotās simpātijas sadūrās ar skarbo padomju sistēmu. Staļina val-
stī Latvijas patstāvībai nebija vietas. Otrā pasaules kara laikā par Balti-
jas telpu cīnījās divi noziedzīgi režīmi. Lai saglabātu Latvijas valstisku-
ma atjaunošanas iespējas, dažkārt bija jāpieņem pilnīgi neracionāli, no 
šodienas normālā dzīves ritma pozīcijām raugoties, pilnīgi neloģiski 
un šķietami nepatriotiski lēmumi.

Tikai, lai gan Valsts prezidents bija gatavs sākt izlīgumu, liela daļa 
sabiedrības tam nebija gatava. Lasītāju reakcija pēc mana raksta par leģio-
nāriem «Valsts prezidents un leģionāru tēma» (Neatkarīgā, 2012. gada 
9. marts) bija visai atšķirīga. Bija lasītāji, kas ar asarām acīs teica paldies 
par uzrakstīto un stāstīja par saviem brāļiem, kas dezertēja no leģiona, 
slēpās, kur vien varēja, stāstīja par radiniekiem, kurus vācieši šāva nost 
par nevēlēšanos karot Lielvācijas labā utt. Ja tiek apgalvots, ka leģionāri 
«cīnījās par Latviju», tad sanāk, ka tie, kas dezertēja no leģiona, kas attei-
cās pakļauties vācu pavēlēm, ir darbojušies pret Latviju. Savukārt otra la-
sītāju grupa izteica pārmetumus, ka es ienīstot latviešus un nodarbojoties 

1.2. att. Vācija un Austrija sadalīta okupācijas zonās. Pēc kara Vācija tika sadalīta četrās 
okupācijas zonās, kuras pārvaldīja PSRS, ASV, Lielbritānijas un Francijas militārā 
administrācija. Katrai lielvarai bija okupācijas zona arī Vācijas galvaspilsētā Berlīnē. 
Attēlā: Padomju kara komandantūra Berlīnē. (РГАКФД, B. Puškina foto, 0-255399)
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«ar indes žļurcināšanu». Jāsaka, ka tik agresīva reakcija nebija vērojama 
pat tad, kad es iesaistījos diskusijā par to, cik korekti ir lietot terminu 
«okupācija», raksturojot 1940. gada vasaras notikumus.

Kāpēc 1940. gada okupācijas jautājums izraisīja daudz mazāku sa-
šutuma vilni nekā noliegums jautājumā par to, vai leģionāri cīnījās par 
Latviju? Izrādījās, ka apšaubīt tēzi, ka leģions karoja par Latviju, mūsu 
sabiedrībā ir vēl bīstamāk.

Kāpēc liela daļa latviešu par spīti vēstures faktiem nemitīgi atkārtos, 
ka «leģions karoja par Latviju»?

Šī frāze ir eifēmisms. Tā tiek lietota, lai pateiktu kādu citu frāzi, 
kura skan ļoti briesmīgi. 

Ar frāzi «leģions cīnījās par Latviju» tiek nomaskēta cita frāze – «le-
ģions cīnījās pret krieviem».

Par frāzi «leģions cīnījās pret krieviem» nav jāstrīdas! Cīnījās, un 
pat ļoti efektīvi, atstājot sarkanarmiešu līķu kaudzes savu ierakumu 
priekšā. Vācu Dzelzs krustu birums pār leģionāriem (atceramies otrā 
sējuma dokumentus) par to liecina. Daudzi leģionāri karoja pret krie-
viem, atriebjoties par Baigo gadu. Ja tiek cildināti visi, kas cīnījās pret 
boļševiku diktatūru un Staļinu, tad jācildina arī leģionāri, nacionālie 
partizāni utt. 

Tikai frāze «leģions cīnījās pret krieviem un tāpēc šo vīru priekšā ir 
jānoliec galvas» skan briesmīgi. Šāda frāze aizskars gan Latvijas krievus, 
gan krievus citviet pasaulē. 

Taču, ja klusējot tiek pieņemta tādā kā aksioma «cīnīties pret krie-
viem nozīmē cīnīties par Latviju», tad viss ir kārtībā. Proti, visi, kas 
Latvijas teritorijā cīnījās pret boļševikiem un padomju varu, bija par 
Latviju. Tad var atkārtot aksiomas pēdējo daļu, pirmo daļu nemaz ne-
pieminot. Tad vairs nevajag vēstures dokumentu, bet kā aksioma jāat-
kārto «cīnījās par Latviju». 

Tikai šī nav aksioma. Nav tā, ka ikviens, kas Latvijas teritorijā nošā-
va kādu krievu sarkanarmieti, cīnījās par Latviju. Tikai šodienas Latvijā 
uz jebkuriem citādi domājošo iebildumiem skan agresīva atbilde: «Tie, 
kas kara laikā nostājās padomju pusē 50 gadu garumā saņēma pagodi-
nājumus un pensijas, bet mums – leģionāriem – bija tikai pazemojumi 
un aizmirstība. Tagad jums ir laiks paklusēt, bet pagodinājumi pienā-
kas mums, jo mēs klusējām 50 gadus.» 
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Patiesība ir tā, ka nedz tie, kas nostājās padomju pusē, nedz tie, kurus 
iesauca leģionā, necīnījās par Latviju. Abās frontes līnijas pusēs bija karo-
tāji, kas ticēja, ka pēc kara Latvija atgūs neatkarību un dzīve tiks iekārtota 
taisnīgāk. Savukārt Latviju izglāba tie, kas par spīti kara postam un tam, 
ka mūsu tautu mala divi dzirnakmeņi, veidoja ģimenes, kopa valodu un 
audzināja bērnus. Šie cilvēki izglāba Latviju. Tie, kas palika Latvijā un 
izaudzināja to paaudzi, kas beigu beigās atjaunoja Latvijas neatkarību, 
tieši tie patiesi cīnījās par Latviju, un viņu priekšā ir jānoliec galvas.

J.u. Tas, ko varēja vērot 2012. gadā, līdzinājās tādam kā līdzsvaro-
juma vektoram. Kad izdevniecība «Mansards» nodrukāja jau pieminēto 
Ulda Neiburga un Vitas Zelčas redakcijā sagatavoto krājumu «(Divas) 
puses. Latviešu kara stāsti», tad tika publicētas sešu karavīru dienasgrā-
matas. Trīs dienasgrāmatas pārstāvēja frontes līnijas padomju pusi, bet 
trīs dienasgrāmatas bija no pretējās frontes līnijas vācu puses. 

1.3. att. Vācu karagūstekņi. Vairākus gadus pēc kara vācu karagūstekņi strādāja kara 
postījumu atjaunošanas darbos Francijā, Lielbritānijā un citviet. Līdz pat 1948. gada beigām 
PSRS izmantoja 3,4 miljonus vācu karagūstekņu tautsaimniecības atjaunošanai. 
(РГАКФД, R. Karmena foto, 0-251685 )
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J.P. «(Divas) puses. Latviešu kara stāsti nekādi neiederas vulgārajā 
okupācijas vēstures traktējumā, pēc kura vienīgie, kas pēc 1940. gada 
drīkst saukties par Latvijas patriotiem, ir Bangerskis, šucmaņi, nacis-
tu SS leģionāri, mežabrāļi un uz Sibīriju izvestie. Tikai viņi «cīnījās 
par Latviju». Ikviens, kas jebkādā veidā sadarbojās ar okupantiem, ir 
nodevējs. Bet kompartijas un komjaunatnes biedri bija tikai Jūdas, 
kuri bija gatavi tēvu, māti un dvēseli pārdot Staļinam par trīsdesmit 
sudraba grašiem. 

Piemēram, padomju puses virsnieka Alberta Dāboliņa dienasgrā-
matas liecība par Ulmaņlaikiem nav glaimojoša. Kā dienasgrāmatas 
autors nonāca padomju armijā? No 1936. gada viņš bija bez darba 
un pat cieta badu. Badu, būdama gaidībās, cieta arī viņa sieva. Tikai 
1938. gadā viņš atrada darbu pie baļķu pludināšanas un varēja puslīdz 
nodrošināt sievu un dēlu (126. – 127. lpp.). Alberta Dāboliņa atmiņas 
nesaskan ar mītu par bagātajiem Ulmaņlaikiem. Visiem nebija tik labi 
kā Rīgas rūpniekiem, un augšupeja sākās tikai 1938. gadā, pēc tam, 
kad 1936. gadā lats tika devalvēts un eksports divkāršojās gada laikā. 
Šeit ir atbilde, kāpēc, varām mainoties, Dāboliņš iestājās milicijā un 
līdz ar to bija spiests bēgt kopā ar Sarkano armiju. Cilvēki jaunajā 
varā saskatīja iespēju izrauties no bezcerības, kādā bija nonākuši Ul-
maņlaikā. 

J.u. To pašu var teikt par Veras Kacenas darbu «Kājāmgājējs karā». 
Bija jāgaida divdesmit neatkarības gadi, lai tiktu publicēts padomju 
laika cenzūras noliegtais darbs.

J.P. Veras Kacenas padomju laikā neatļauto darbu publikācijas jau 
izraisīja dr. Māra Ruka dusmu izvirdumu –«Ar cik Veras Kacenas grā-
matām mūs pārsteigs valsts pasūtījums? Vai jāizdod katra aprakstīta 
lapiņa?» –, kas 2012. gada 19. aprīlī tika publicēts laikrakstā «Latvi-
jas Avīze». Arī šis darbs nekādi neiederas vulgārajā okupācijas vēstu-
res traktējumā. Tā ir dokumentāli precīza liecība par tiem desmitiem 
tūkstošiem latviešu, kuri neuzskatīja Ulmaņa iekārtu par taisnīgu un 
brīvprātīgi, neprasot par to ordeņus un samaksu, līdzdarbojās, lai gāztu 
šo iekārtu, un šī liecība neiederas vulgārajā okupācijas konceptā. 

Vai visi tie karavīri, kas 1941. gada decembrī brīvprātīgi pieteicās 
201. latviešu strēlnieku divīzijā (70 % no divīzijas sastāva) bija Jūdas 
un pieteicās par sudraba grašiem?
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«Kājāmgājējs karā» stāsta par tiem cilvēkiem, kuri patiesi noticēja 
kreisajai alternatīvai, kas ticēja, ka tā sola taisnīgāku sabiedrību un ir la-
bāka izvēle nekā Ulmaņa Latvija vai Hitlera režīms. Šie cilvēki izvēlējās 
pamest Latviju un doties uz fronti, kur lielāko daļu no viņiem gaidīja 
nāve vai kroplība («Man nav no nāves bail. Ir bail no kroplības. Tas 
gan.» – Kājāmgājējs karā, 106. lpp.). 

Masveida ticība, ka sociālisms ir taisnīga sabiedrība, ir Lielās dep-
resijas nopelns. Uzreiz pēc kara miljoniem cilvēku Francijā un Itālijā 
iestājās kompartijā. 

«Kājāmgājējs karā» ir vēstījums par to, kā godīgie, naivie un labti-
cīgie Rietumu uzskatu komunisti un sociālistiskās idejas nesēji saskaras 
ar skarbākajām staļinisma totalitārisma izpausmēm 1941. un 1942. 
gadā. Vera Kacena: «Jau trešo mēnesi divīzija badojas... Kāda bērnu 
spēle nu liekas desmit dienu badastreiks cietumā! Jocīgi gan, cik ātri 

1.4. att. Vācijas ekonomiskā degradācija. Sākotnēji uzvarējušās lielvaras plānoja pārvērst 
Vāciju par lauksaimniecības zemi. Vācu rūpniecības apjoms bija jāsamazina līdz 50% no tās 
līmeņa 1938. gadā. No karā nopostītās Vācijas (attēlā: 1945. gads – Berlīnes ielas), 
tika izvestas kara laikā neiznīcināto 1500 rūpnīcu iekārtas. (РГАКФД, 0-164025)

1.4. att. Vācijas ekonomiskā degradācija. Sākotnēji uzvarējušās lielvaras plānoja pārvērst 
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notiek vērtību pārvērtēšana. Šī politieslodzīto kādreizējā varonība šo-
brīd liekas tīrais sīkums. Katru dienu rokam no bada mirušos tepat 
upes krastā...»(Kājāmgājējs karā, 190. lpp.). Kara realitāte neiet kopā 
ar ikviena izpratni par to, kas ir taisnīgi un godīgi: «Aizrautīga saruna 
par rīcību, par kādu pirms kara draudēja ilgs ieslodzījums cietumā vai 
pat nāves sods. Bet tagad tā ir varonība, par kuru dod ordeņus.» (Kā-
jāmgājējs karā, 214. lpp.).

Par to, kā lēnām un pakāpeniski zūd ilūzijas: «Mūžīga slava krituša-
jiem!» Tiem, kam tās vairs nevajag. Laikam gan katrs no viņiem būtu ar 
mieru dzīvot ilgu mūžu bez īpašas slavas. «Mūžīga slava!» – kādi neko 
neizteicoši vārdi!...Kam tā vajadzīga – šī mūžīgā slava, apliecināta stan-
darta frāze, kurai nav seguma?» (Kājāmgājējs karā, 349. lpp.).

J. u. Kamēr vieni grib izlīgt, citi turpina iekarot arvien jaunas po-
zīcijas. 2012. gada 14. septembrī tika atklāts piemineklis Bauskas aiz-
stāvjiem «pret otrreizējo padomju okupāciju». Es tagad negribu kritizēt 
Bauskas novada domi, kura lēma būvēt šo pieminekli, bet 2011. gada 
aprīlī Bauskas novada dome noraidīja Latvijas Ebreju kopienas priekš-
likumu nopostītās sinagogas vietā Bauskas vecpilsētā uzcelt monumen-
tu ebreju piemiņai. 

J.P. Pieminekļa veidotāji apgalvoja, ka tas veltīts «23., 319. un 322. 
policijas bataljona» kareivjiem. Te der atgādināt, ka 319. policijas ba-
taljons kļuva slavens ar to, ka no 1943. gada 6. novembra līdz 1944. 
gada 1. martam palīdzēja hitleriešiem novērst vietējo iedzīvotāju pre-
tošanos pašreizējā Baltkrievijas teritorijā (Osvejā) un Krievijas teritorijā 
(Opočkā). Latviešu policijas bataljoni pildīja vācu pavēles, lai kādas 
tās būtu. Ikviens kareivis un virsnieks, iestājoties policijas bataljonā, 
parakstīja solījumu «bez iebildumiem pildīt vācu un kārtības sargu 
priekšnieku pavēles».  23. bataljons no 1942. gada maija līdz 1943. 
gada februāra beigām palīdzēja nacistiem pārvaldīt okupēto Ukrainu. 
Ukrainas pilsētā Dņepropetrovskā 23. latviešu policijas bataljona bru-
ņoto vīru uzdevums bija pārliecināt spaidu darbos nodarbinātos uk-
raiņu civiliedzīvotājus izpildīt savu normu armijas ceļu būvniecībā un 
citos zemes darbos. 

No 1943. gada aprīļa 23. bataljona vīriem tika dots jauns uzde-
vums – iznīcināt poļu antikomunistiskās pretošanās grupas agrākās 
Polijas teritorijā. 23. bataljona latviešu karavīri poļu nacionālistus šāva 
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tik veikli, ka pēc atgriešanās Rīgā – 1944. gada pavasarī 23. bataljo-
na poļu bendes saņēma bagātīgu dzelzs krustu un citu pagodinājumu 
birumu. 

J. u. Es ceru, ka tu no mums negaidi atbildi uz šo jautājumu. 
Lai atbild tie, kas būvē pieminekļus. Varu arī uzdot savus retoriskos 
jautājumus. Vai Bauskas piemineklis atbilst izlīguma virzienam? Vai 
Bauskas piemineklis ir veltīts tiem, kas cīnījās par Latviju? Bauskas 
piemineklī pat simboliskā formā neparādās tie Bauskas sirmgalvji un 
jaunieši, kas paklausīja Bauskas apriņķa priekšnieka Jāņa Uļuka ai-
cinājumam un naktī uz 1944. gada 31. jūliju apturēja Sarkanās ar-
mijas uzbrukumu frontes iecirknim, kuru vācu armija bija atstājusi 
nepiesegtu. Šis varoņdarbs bija bezjēdzīgs, jo nekādā veidā nevarēja 
novērst Otrā pasaules kara iznākumu. Divu totalitāru režīmu armi-
jas mērojās saviem spēkiem un vienu vācu ģenerāļa «kļūdu» izlaboja 
Bauskas apriņķa priekšnieks. Ja viņš būtu bēdzis kopā ar citiem uz 

1.5. att. Iedzīvotāju pārvietošanās. Pēc Otrā pasaules kara Eiropā sākās jauna «tautu 
staigāšana». No Vācijas atgriezās uz piespiedu darbiem Vācijā pārvietotie okupēto valstu 
pilsoņi, savukārt no Polijas, Čehijas, Kaļiņingradas apgabala un citām teritorijām uz Vāciju tika 
deportēti vairāk nekā desmit miljoni vāciešu. Uz Poliju varēja pārcelties PSRS poļi, bet ukraiņi 
un baltkrievi tika pārvietoti no Polijas uz PSRS. Attēlā: Magdeburga 1945. gadā. Bijušie vergu 
darbos nodarbinātie šķērso Elbu. (РГАКФД, O. Konringa foto, 0-312428)
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Kurzemi vai Dancigu, tad vācu armija apturētu Sarkano armiju uz 
ziemeļiem Bauskas un Bauska nenonāktu uz pusotru mēnesi frontes 
līnijas vidū un, iespējams, netiktu tik stipri nopostīta. Labi, Bauskas 
vīri un jaunekļi apturēja armiju. Vai viņi ir iemūžināti monumentā? 
Nē! Pieminekli rotā liels latviešu SS leģiona piedurknes vairogs, de-
monstrējot, ka piemineklis ir latviešu SS leģionam nevis tiem brīv-
prātīgajiem, kas noticēja propagandai. Aizsedzoties ar dažu latviešu 
izmisuma soli, nonākot starp divu lielvaru dzirnakmeņiem, ir uzcelts 
kārtējais piemineklis leģionāriem. Tāpēc tas jau ir izraisījis gan sašu-
tumu, gan protestus daudzu Latvijas iedzīvotāju vidū.

Šo diskusijas daļu nobeidzot, došu vārdu publicistam Dainim Le-
mešonokam, kura viedoklis «Kāpēc mēs mīlam okupāciju?» tika publi-
cēts www.delfi.lv portālā 2012. gada 2. jūlijā. 

dainis Lemešonoks: Kāpēc mēs mīlam okupāciju? Tāpēc, ka uz-
skatām to par ideālu indulgenci, kas pilnībā attaisno visas mūsu nācijas 
kļūdas, muļķības un nelietības – gan tās, kas jau sastrādātas pagājušajā 
gadsimtā; gan tās, ko pieļaujam šeit un tagad; gan arī tās, ko sapņojam 
vēl sastrādāt nākotnē.

Jebkuram sarežģītam jautājumam vienmēr atradīsies, kā teikts Mēr-
fija likumos, īsa, skaidra un izsmeļoša atbilde – tik vien tāds sīkums, 
ka nepatiesa. Okupācija – tas ir, mūsuprāt, vienkāršs, visaptverošs un 
arī (droši vien galvenais) nācijas traumēto pašapziņu saudzējošs skaid-
rojums tam, kādēļ Latvija 1940. gada vasarā zaudēja neatkarību un 
tika padarīta par PSRS sastāvdaļu. Mūsuprāt, tas atbild uz it visiem 
jautājumiem, kas rodas, iepazīstot Baigo gadu tuvplānā.

Tāpēc Latvijas nācija uzskata, ka okupācija tai vienkārši «pienākas», 
un punkts! Mēs pastāvam uz suverēnām tiesībām veidot Latvijas vēs-
turi tādu, kāda mums šķiet parocīgāka, iekapsulējot demagoģijas ap-
valkā savu vēsturisko traumu. Kārtīgam patriotam nevajag interesēties, 
piemēram, par to, kāpēc toreiz šāds statuss netika «nopelnīts» – ja ne 
karojot, tad vismaz valsts varai publiski pretojoties sovjetizācijai.

Ticības apliecinājums «valstī iebruka padomju armija un pievienoja 
to PSRS» – ir nepatiess (nu labi, neprecīzs) un pavisam viegli apgāžams 
gan ar faktiem, gan ar juridisku terminoloģiju. Tā ir viegla lieta – da-
žiem patriotiskiem vēsturniekiem sanākt kopā un izķidāt pārmēru paš-
pārliecināto ģeogrāfu Juri Paideru. Krietni slidenāka viņiem izvērstos 
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cīkstēšanās kaut vai vēl nesen Rīgā «gastrolējušo» Modestu Koļerovu, 
KF 1. klases īsteno valsts padomnieku (pat neraugoties uz to, ka viņš 
preses konferencē šķita Krievijas impērijas neapturamā sabrukuma no-
spiests).

It īpaši, ja viņa tēze, ka «ar slepeno un atklāto vienošanos palīdzību, 
pakāpeniski un uz likuma pamata viņi paši [Baltijas valstu līderi] atde-
va padomju varai kontroli pār savām aizsardzības struktūrām, cerot uz 
personīgajām subsīdijām padomju izmeklēšanas dienestos un sociāla-
jām garantijām» (Telegraf, 12. jūnijs), nelāgā kārtā tiktu pamatota ar 
padomju arhīvu dokumentiem.

1.6. att. Japānas okupācija. Otrā pasaules kara beigas iezīmēja nozīmīgas pārmaiņas Āzijas 
politiskajā kartē. ASV okupēja Japānas salas. Attēlā: 1944. gads. ASV prezidents Franklins 
D. Rūzvelts apspriež Japānas likteni ar ASV bruņoto spēku vadību – ģenerāli Duglasu 
Makārturu un admirāļiem Česteru Nimicu un Viljamu D. Līhiju. (ASVNA – General Records 
of the Department of the Navy, ARC Identifi er 520651 / Local Identifi er 80-G-239549 )
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Ne velti ik pa laikam saceļas nelieli skandāliņi, kad viens otrs latvju 
jurists sirdsšķīsti atzīst: balstoties uz profesionālajām zināšanām, viņš 
nespēj atzīt toreiz notikušo par okupāciju, jo tas neiekļaujas starptautis-
kajās tiesībās noteiktajos formulējumos. Ar nācijas un politiskās elites 
nostāju «gribam, lai mēs būtu bijuši okupēti» vien nepietiek. Okupā-
cija ir citas valsts sagrābšana ar bruņotu spēku un savas pārvaldības 
ieviešana tajā – saskaņā ar 1907. gada Hāgas konvencijas 42. pantu, 
teritorija ir okupēta, kad tā ir pakļauta naidīgas armijas faktiskai pār-
valdei. Klasisks un vispārzināms piemērs tam ir Vācija pēc 2. Pasaules 
kara, kad sabiedroto spēku komandantūras kontrolēja iekaroto terito-
riju iedzīvotāju ikdienu.

Ziniet, nesen lasīju kādā glancētā Maskavas žurnālā «glamūrpoli-
tiķes» Ksenijas Sobčakas patiesi izcili uzrakstītās atmiņas par vecvecā-
kiem, kuri iepazinušies pēckara Vācijā. Vectēvs bijis nelielas pilsētiņas 
kara komandants, pie kura gājušas padomju karavīru piesmietās vai 
piegulētās vācu sievietes, lai saņemtu atļauju veikt abortu. Viņš atļaujas 
izsniedzis, tādējādi vienlaikus pārkāpjot toreizējos padomju un nacistu 
likumus (daļa no tiem joprojām bija spēkā).

Lieki runāt par to, ka 1940. gada vasarā nebija ne formāla kara 
pieteikuma, ne reālas karadarbības, ne arī, protams, sagrābtās Latvijas 
militārās pārvaldes ar padomju kara komandantu izdotām atļaujām 
pārtraukt nevēlamu grūtniecību, nokrāsot dievnama jumtu vai sarīkot 
zaļumballi. Padomju režīms un tā «piektā kolonna» – ne tikai vietēji 
komunisti, arī krietna daļa «sabiedrības krējuma» – rīkojās veikli un 
nekaunīgi, izspēlējot savu Baltijas valstu «demokrātisko revolūciju» 
scenāriju.

Trīs nācijas šajā teātrī vispirms pasīvi nolūkojās, bet pēc tam 
iesaistījās kā statisti, padevīgi dodoties pie vēlēšanu urnām. Cik 
zinu, nopietnākās militārās iejaukšanās pazīmes bija vien padomju 
kareivju apsardzes izvietošana pie Lietuvas varas iestāžu ēkām (kas, 
protams, tika skaidrots kā «aizsardzība pret tautas dusmām») un 
bruņotu padomju matrožu klātbūtne Igaunijas «tautas parlamenta» 
sēdē, kurā «tika nobalsots» par iestāšanos PSRS (kas, protams, tika 
skaidrots ar vajadzību aizstāvēt «tautas gribu no fašistu draudiem»). 
Ak, jā, 1940. gada 21. jūnijā Tallinā izvietotā sakaru bataljona vīri, 
atšķirībā no visas pārējās igauņu armijas, atteicās atbruņoties un vai-
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rākas stundas cīnījās pret padomju karavīriem un komunistu kauji-
niekiem, līdz padevās pārspēkam.

Mūsu apsēstību ar okupāciju es varu izskaidrot vien ar pavisam ne-
lāgu analoģiju, uz ko mani pavedināja iepriekšminētais stāsts par Sob-
čakas vectēvu: nereti, kaut fakti un liecības liecina par pretējo, seksuālās 
varmācības upuris turpina spītīgi uzstāt, ka izvarotājs uzbrucis pēkšņi, 

1.7. att. Japāņu pārvietošana. Pēc kara, līdzīgi kā Eiropā, arī Āzijā tika pārvietotas tautas. 
Miljoniem japāņu bija jāatstāj Mandžūrija, Koreja, Taivana, Dienvidsahalīna un citas 
teritorijas. Attēlā: Hirosimas dzelzceļa stacija 1945.g. septembrī. Japāņu karavīri brauc 
mājup. (ASVNA – General Records of the Department of the Navy, ARC Identifi er 520935 / 
Local Identifi er 80-G-473743 ) 
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lietojis brutālu spēku, nedodot ne mazāko iespēju pretoties – piebrauca 
mašīna, ierāva mani iekšā, piekāva (sazāļoja, nohipnotizēja utt.), aizve-
da uz mežu... Nesmalkjūtīgi atgādinājumi par to, ka patiesībā upuris 
sākumā azartiski koķetējis ar varmāku un ļāvis izmaksāt sev kādu kok-
teili, turklāt arī automašīnā kāpis ne sists, ne stumts, var viņu novest 
līdz pat histērijai.

Kad ir jādzīvo ar pretīgām atmiņām par pārciesto, ik dienu jāska-
tās uz saviem zilumiem un nobrāzumiem, jāatklāj grūtniecība vai/un 
seksuāli transmisīvās slimības, tad viss, kas fi ziski un garīgi salauztajai 
būtnei paliek sevis attaisnošanai, ir uzkurbulēta ticība tam, ka «neviens 
nedrīkst mani vainot tajā, kas ar mani notika, jo varmāka uzbruka pēk-
šņi, piekāva utt...» Ticība, kas, cenšoties izspiest kaunu un patiesās at-
miņas, var novest ārprātā.

Tieši tāpat mēs, Latvijas tauta, cenšamies ar «okupācijas fakta» 
konstruēšanu izdeldēt sevī apjautu, ka mūsu senči – vispirms jau viņu 

1.8. att. Atombumbu pielietošana. Otrajam pasaules karam noslēdzoties, pirmo reizi civi-
lizācijas vēsturē karā tiek pielietoti atomieroči . Attēlā:1945. gada 9. augusts. Bēgļi pamet 
atombumbas sprādzienā nopostīto Nagasaki. (ASVNA – General Records of the Department of 
Energy, ARC Identifi er 558581 / Local Identifi er 434-OR-75(2))

1.8. att. Atombumbu pielietošana. Otrajam pasaules karam noslēdzoties, pirmo reizi civi-
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vadoņi un bajāri, gaišākie prāti un lielākie talanti – ir naivi ielaidušies 
fl irtā ar Staļinu. Jo tas ir tik pretīgi: apjēgt, ka nācija ļāvās pavesties un 
tika piesmieta (turklāt atkārtoti piedzīvojot šo «procesu» vācu okupā-
cijas laikā). Nē, tad jau labāk ticēt tam, ka padomju armija 17. jūnijā 
nodevīgi nogāzās pār mums kā pērkons no skaidrām debesīm; ka visi 
kolaboranti bija rūdīti padomju aģenti un algotņi; ka katram latvietim 
tolaik pie galvas bija komisāra pielikts nagans – gan Ulmanim, kurš pa-
devīgi līdzdarbojās neatkarības noārdīšanā, gan ikvienam par «Tautas 
Saeimu» nobalsojušajam.

Ja mēs tam visam svēti ticam, tad nav arī jālauza galva ar visādām 
nelāgām domām par to, kāpēc daudziem Latvijas virsniekiem vai ie-
rēdņiem dzīves aprāvās Centrālcietumā un padomju lēģeros, bet valsts 
pīlāri Jānis Balodis un Vilhelms Munters* tika cauri čekas dzirnavām 
relatīvi neskarti. Mjā, «okupācijas faktam» un «Credo quia absurdum» 
reizēm ir savas priekšrocības...

1.9. att. Nopostītā Hirosima. Sākotnēji ģenerāļus pārsteidza atombumbas postījumu apmēri, 
bet nebija apzināti radioaktivitātes piesārņojuma mērogi un sekas. Attēlā: Hirosimas drupas 
1945. gada septembrī. (ASVNA – General Records of the Department of the Navy ARC Identifi er 
520932 / Local Identifi er 80-G-473733)
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Taču ja mēs atceramies gauži seksuālās tvīksmes skurbuli, kas tau-
tā valdīja «maijpuķīšu revolūcijas»/»oligarhu kapusvētku» brīdi, tad 
diemžēl nākas aizdomāties, kā 1940. gada jūnijā līdzīgu stulbas jūsmas 
uzbangojumu piedzīvoja visi tie ļaudis, kurus 15. maija režīms bija 
represējis, atstūmis vai gluži vienkārši pievīlis. «Urrā, beidzot Ulmanis 
ar savu aizsargu bandu ir patriekts!» Kur nu vēl vispārējs atvieglojums: 
nu Melnā bruņinieka pēcteči noteikti vairs neatgriezīsies mūsu Dievze-
mītē, jo Trešais reihs līdz ar Mēmeles (Klaipēdas) pārņemšanu bija 
pietuvojies bīstami tuvu Latvijai.

Vēlme «būt bezvainīgi okupētiem» ir bīstama apmātība, jo ne-
mācoties no vēstures, noliedzot to un aizstājot ar politiski veidotu 
«faktu», mēs esam nolemti riskam pieļaut agrākās kļūdas. Tāpēc 
mūsu tagadējā vara un «labākās famīlijas» tā arī neko nav mācījušās 
no pirmskara vēstures un jo īpaši no valsts sabrukuma – tā pati ap-
mātība ar savu iedomāto izredzētību, «kungu un kalpu» spēles, klaji 
demonstratīvs šķiriskums un budzisms, patiesas nacionālās solidari-
tātes neesamība.

«Nācijas un tās varas 1940. gada vasaras bezvainība» ir destruktīvs 
nacionālais mīts – Latvijas intelektuāļiem, ja vien mums tādi tiešām vēl 
ir, būtu pilsonisks pienākums to izārdīt, pirms tas izārda Latvijas tau-
tu. Ikvienai nācijai pienāk neizbēgams brīdis, kad tai nākas pārvērtēt 
savu pagātni, lai veidotu izcilu nākotni – vai izvēlēties pašapmierinātu 
veģetēšanu, glaimojot sev ar atmiņām un «atmiņām» par dižo senatni. 
Rakstos ir teikts: «Patiesība darīs jūs brīvus» (Jņ. 8:32). Lai cik rūgta 
un derdzīga tā reizēm nebūtu, patiesība dara mūs stiprākus un skaid-
rākus.

«Bezvainīgā okupācijas» sindroms ir mūsu, latviešu, dziļi iekšēja pa-
darīšana. Citiem te nevajadzētu grābstīties. Kā par nelaimi, šajā jezgā 
ir arī ieinteresētā «otrā puse», jo daži Maskavas ļaudis sirdsšķīsti sa-
traucas, vai baltieši «ar Vašingtonas agresīvā NATO bloka palīdzību» 
tiešām nepiespiež Krieviju kā PSRS mantinieci maksāt kompensāciju 
par savu sovjetizāciju – tad rindā pie kases stāsies pārējās bijušās «brā-
līgās republikas», bet liela daļa Latvijas jaunpilsoņu un nepilsoņu tic, 
ka «okupācijas atzīšana» varētu beigties ar rīkojumiem viņiem pamest 
valsti. Šie cilvēki diez vai spēj iedomāties, ka baltiešu uzstājību varētu 
kurbulēt freidiska vēlme no savas apziņas izspiest atmiņas par nelāgu 
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«seksuālo pieredzi» ar onkuli Džo. Paši sev mēs radījām himēru, paši ar 
to saldkaisli mokāmies, cerot uztiept visai pasaulei – un paši ar to (ne)
varam tikt galā.

Diemžēl rodas iespaids, ka mēs jau pārāk sapinušies puspatiesībās 
un noklusējumos, lai spētu nopietni revidēt savu vēstures redzēju-
mu – ir paniskas bailes, ka, novācot šīs kroplās stutes, nācijas pašapzi-
ņa varētu sabrukt. Tāpēc man vienīgi atliek naivi cerēt, ka turpmākie 
«okupācijas fakta» propagandēšanas centieni tomēr nedeģenerēsies līdz 
pilnīgam absurdam. Piemēram, līdz Kannu kinofestivālam uztieptai 
«trash» žanra fi lmai, kas piebāztas ar mongoloīdu padomju karavīru 
asiņainajiem durkļiem, dēmoniskām «žīdu čekistēm» augstpapēžu stul-
meņos un moku kambara sienai pievažotiem latvju patriotiem, kuri 
dzied «Lai līgo lepna dziesma»... (Uzrakstīju un sabijos – ja nu esmu 
devis Andrejam Ēķim ierosmi jaunam nacionālam grāvējam?)

«seksuālo pieredzi» ar onkuli Džo. Paši sev mēs radījām himēru, paši ar 

1.10. att. 
Radiācijas 
sekas. 1945. gada 
augustā Japānā 
nebija sapratnes 
pat par to, kā mērīt 
radiāciju un noteikt 
bīstamā piesār-
ņojuma zonas. 
(ASVNA – Records 
of U.S. Army Opera-
tional, Tactical, and 
Support Organiza-
tion, ARC Identifi er 
292633)
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*Kur vēl dažā vēstures grāmatā izlasāmā zemsvītras piezīme, ka 
Muntera laulene it kā esot piefiksēta Rīgā iepērkamies ar tādām do-
lāru naudaszīmēm, kādas saviem aģentiem izsniedzis padomju izlūk-
dienests!

J. u. Manuprāt ir laiks sākt izvērtēt pēckara pirmo desmitgadi. Mēs 
sāksim ar globālo – ar procesiem pasaulē pēckara pirmajā desmitgadē, 
kuros aplūkosim arī jaunā kara draudus un bruņošanas sacensības sā-
kumu. Turpināsim ar PSRS procesiem, ekonomiskajām pārmaiņām 
PSRS telpā un noslēgsim ar procesiem Latvijas laukos.

Lai kā mēs Latvijā vēlētos domāt, ka padomju aktivitātes Lat-
vijā bija īpaša, rūpīgi izstrādāta, pret latviešiem un Latviju vērsta 
politika, tomēr daudzas norises, ieskaitot lielākās deportācijas, bija 
tikai neliels fragments no PSrS piekoptās starptautiskās un ideo-
loģiskās politikas. Lai to saprastu, sāksim ar starptautisko situāciju 
pēckara pirmajā desmitgadē.
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i nodaļa

ārpolitiskās norises  
pirmajos desmit gados  
pēc Otrā pasaules kara

ārpolitikā Lielo sabiedroto (PSRS, ASV un Lielbritānijas) sadarbību pa-
saules pārdalē pakāpeniski nomainīja Aukstais karš, kura robežšķirtne ir 
iepriekšējā grāmatā iekļautā Lielbritānijas kara laika premjerministra Vins-
tona Čērčila runa Fultonā (ASV) 1946. gada 5. martā. Latviešu tauta tika 
sadalīta starp divām naidīgām pasaulēm. 200 līdz 300 tūkstoši latviešu 
palika Rietumu pasaulē, bet pati Latvija bija sociālistiskās nometnes daļa. 
Globālajai konfrontācijai saasinoties, pat sakaru uzturēšana starp radinie-
kiem (līdz piecdesmito gadu vidum) kļuva gandrīz neiespējama. Arī vēlāka-
jos laikos radi ārzemēs, bet jo īpaši – sarakste ar ārzemju radiem –, bija 
šķērslis darbam valsts pārvaldē, zinātne un izglītībā. Pēc otrā pasaules kara 
valstu starpā ir izteikti vērojama tieša savstarpējā neiejaukšanās ģeogrāfis-
kajās teritorijās, par kurām tika panākta precīza vienošanās, un aktīva cīņa 
par ietekmi tajās teritorijās, kuras netika iekļautas tiešā pasaules sadalī-
jumā jaltas un Potsdamas konferencēs, kā arī teritorijās, kuras atbrīvojās 
no koloniālo lielvaru atkarības. 1947. gadā tika pasludināta t.s. Trūmena 
doktrīna, kuras galvenais uzdevums bija palīdzēt Grieķijai un Turcijai notu-
rēties pret iekļaušanos PSRS ietekmes sfērā. 1947. gada 12. martā ASV 
prezidents Harijs Trūmens savā runā ASV Kongresā paziņoja, ka «ASV at-
balstīs brīvās tautas, kas pretojas bruņota mazākuma mēģinājumiem tās 
pakļaut vai arī ārējam spiedienam». No 1947. gada amerikāņu palīdzības 
noteikums bija «demokrātiski» vai antistaļiniski pārkārtojumi. Praktiski tas 
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nozīmēja, ka, lai saņemtu atbalstu, bija no valdības jāizslēdz komunisti. Ar 
māršala plāna palīdzību tika panākta (tolaik ļoti ietekmīgo) komunistisko 
partiju politiska izolēšana no valdības Francijā un itālijā. Trūmena doktrīnas 
praktiskā izpausme bija māršala plāns (pēc ASV valsts sekretāra džordža 
Katleta māršala (1880-1959) uzvārda).

māršala plāna ietvaros tika veikts finansiāls atbalsts eiropas valstīm, līdz 
to ekonomika atjaunojās pirmskara līmenī. Palīdzības lielums (pret 1948. 
gada iKP) bija: 6,5 % Francijai, 5,8 % Norvēģijai, 10,8 % Holandei utt. māršala 
plāna darbības laiks bija četri gadi. No 1947. līdz 1951. gadam 17 eiropas 
valstīm tika piešķirti 13 miljardi ASV dolāru (aptuveni 5 % no ASV iKP lielu-
ma). No 1948. līdz 1952. gadam māršala plānā iekļauto valstu rūpnieciskās 
ražošanas kopapjoms pieauga par 35 %.

Staļins aizliedza saviem satelītiem iesaistīties māršala plānā un radīja 
savu ekonomiskas palīdzības sistēmu. 1949. gada 5. – 8. janvārī PSRS, Ru-
mānijas, Bulgārijas, Čehoslovākijas un Polijas pārstāvjiem vienojoties, izvei-
doja Savstarpējas ekonomiskas palīdzības padomi (SePP). 

1949. gada februārī SePP pievienojās Albānija, bet 1950. gada septem-
brī – VdR. SePP sākumā bija iecerēta kā militāro rūpniecību koordinējoša 
organizācija, bet, pakāpeniski pieaugot Rietumeiropas ekonomiskajai integ-
rācijai, tā imitēja eiropas kopienas uzsāktās reformas Austrumeiropas, bet 
vēlāk arī visas sociālistiskās nometnes (Kubu, mongoliju un Vjetnamu ieskai-
tot) mērogā. 

Augot konfrontācijai ar PSRS, lai apturētu komunisma ietekmi ASV, Anti-
amerikāniskās darbības izmeklēšanas komisijas pilnvaras tika paplašinātas. 
Antiamerikāniskās darbības izmeklēšanas komisija ieguva pilnvaras atbrīvot 
no darba valsts kalpotājus, kurus turēja aizdomās par simpātijām kreisām 
idejām. ASV bibliotēkās tika iznīcinātas aptuveni 30 000 grāmatu, kuru sa-
turs tika atzīts par kaitīgu. Pret pasaulslaveno amerikāņu dramaturgu Artūru 
milleru (1915–2005) tika sākta izmeklēšana par ASV kongresa noniecinā-
šanu, jo viņa 1953. gadā iestudētajā lugā «Raganu medības» (The Crucible) 
bija atsegta uzkrītoša līdzība starp viduslaiku raganu prāvām un Antiameri-
kāniskās darbības komisijas metodēm. Antiamerikāniskās darbības komisija 
sāka izmeklēšanu arī pret tādiem pasaules līmeņa māksliniekiem kā Bertol-
du Brehtu (1898 – 1956), Polu Robsonu (1898–1976), Čārlzu Spenseru 
Čaplinu (1889–1977) u.c.

No 1945. gada ASV bija pilnīgs monopols uz kodolieročiem.
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1945. gada 16. jūlijā Ņūmeksikas poligonā ASV notika pirmais atom-
bumbas izmēģinājums. 1945. gada 6. un 9. augustā atombumba tika pielie-
tota pret japānas pilsētām Hirosimu un Nagasaki. 

1946. gada jūlijā Bikini atolā Klusajā okeānā ASV īstenoja divus atom-
bumbu sprādzienus. 1948. gada pavasarī turpat notiek vēl 3 kodolsprādzie-
nu izmēģinājumi. 

1.11. att. Radiācijas sekas. Tikai pēc pirmajiem atombumbu sprādzieniem tika izstrādāta me-
todika, kā atvieglot staru slimības upuru ciešanas. Radiācijas skarto skaits bija tik liels, ka tos 
izvietoja nesabrukušajās ēkās. Attēlā: Staru slimības upuri Hirosimas bankas telpās 1945. gada 
septembrī. (ASVNA – General Records of the Department of the Navy, ARC Identifi er 520933 / 
Local Identifi er 80-G-473739)
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1951. gada sākumā ASV Nevadas poligonā veica 5 atombumbu sprā-
dzienus. 

1947. gada 6. novembrī PSRS ārlietu ministrs Vjačeslavs molotovs zi-
ņojumā par godu oktobra revolūcijas 30. gadadienai iekļāva teikumu: «ir zi-
nāms, ka ASV ekspansionistu aprindās izplatīta jauna savdabiska reliģija: 
neticot saviem iekšējiem spēkiem, – ticēt atombumbas noslēpumam, kaut 
gan tāda noslēpuma sen vairs nav.» molotova paziņojums nozīmēja, ka Pa-
domju Savienība jau bija atklājusi atombumbas uzbūves noslēpumu. Kad 
ASV valdība molotova paziņojumu uztvēra kā blefu, PSRS laikraksti publicēja 
plutonija ražošanas un ieguves principiālo shēmu. 

1946. gadā sāka darbu pirmais PSRS kodolreaktors, bet jau 1948. gada 
22. decembrī no reaktora stieņiem tika sākta atombumbas ražošanai nepie-
ciešamā elementa – plutonija – ķīmiska atdalīšana, bet 1948. gada februārī 
sākās plutonija koncentrāta rūpnieciska ieguve. 

1949. gada 29. augustā Semipalatinskas poligonā, mūsdienu Kazahstā-
nā, tika sekmīgi izmēģināta pirmā PSRS atombumba. Lai gan izmēģinājums 
tika turēts noslēpumā, PSRS pirmais atombumbas sprādziens bija atbilstošs 
20 tūkstošiem tonnu (20 kilotonnām) trinitrotoluola lielai eksplozijai. Salīdzi-
nājumam – Ziemeļkorejas 2013. gada februārī veiktā kodolsprādziena jauda 
bija 4 kilotonnas. 1949. gada 29. augusta sprādzienā 5 km rādiusā tika iznī-
cinātas visas dzīvojamās ēkas, līdz pat 7 kilometru attālumam sadega visas 
atklāti novietotās vieglās automašīnas. 

1949. gada 3. septembrī ASV izlūklidmašīna Kamčatkas piekrastē iegu-
va gaisa paraugus, kas liecināja par tādu radioaktīvo izotopu klātbūtni, kādi 
var rasties tikai kodolsprādziena rezultātā. Taču Padomju valdība noliedza un 
atspēkoja informāciju par kodolieroču izmēģinājumu. Padomju valdība piln-
varoja PSRS telegrāfa ziņu aģentūru paziņot: «23. septembrī ASV prezidents 
Trumens paziņoja, ka, pēc ASV valdības saņemtajām ziņām, vienā no pēdē-
jām nedēļām Padomju Savienībā noticis atomu sprādziens. Vienlaikus līdzī-
gus paziņojumus sniedza Anglijas un Kanādas valdības. Kad šie paziņojumi 
bija publicēti, amerikāņu, angļu un kanādiešu presē, kā arī citu valstu presē 
parādījās daudz rakstu, kas rada bažas sabiedrības plašajās aprindās. 

Sakarā ar to TāSS pilnvarota paziņot sekojošo. 
Padomju Savienībā, kā zināms, noris plaša mēroga būvdarbi, – izbūvē 

hidrostacijas, šachtas, kanālus un ceļus. šo objektu celtniecība prasa veikt 
plašus spridzināšanas darbus, lietojot visjaunākos techniskos līdzekļus.  
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Par cik šie spridzināšanas darbi norisa un noris diezgan bieži dažādos valsts 
rajonos, ir iespējams, ka tie varēja saistīt uzmanību ārpus Padomju Savie-
nības robežām. 

Kas attiecas uz atomenerģijas ražošanu, TāSS uzskata par nepiecieša-
mu atgādināt, ka jau 1947. gada 6. novembrī PSRS ārlietu ministrs V. molo-
tovs sniedza paziņojumu par atombumbas noslēpumu sacīdams, ka «tas sen 
jau vairs nav noslēpums». šis paziņojums nozīmēja, ka Padomju Savienība 
jau atklājusi atomieroču noslēpumu, un ka šie ieroči ir PSRS rīcībā. Ame-
rikas Savienoto Valstu zinātnieku aprindas šo V. molotova paziņojumu no-
vērtēja kā blefu, uzskatīdamas, ka krievi var apgūt atomieročus ne ātrāk kā 
1952. gadā. Tomēr viņi maldījās, jo Padomju Savienība apguvusi atomieroču 
noslēpumu jau 1947. gadā. 

 Par bažām, kādas šajā sakarībā izplata dažas ārzemju aprindas, jāsaka, 
ka šīm bažām nav nekāda pamata. jāsaka, ka Padomju valdība, lai gan tās 

1.12. att. Trūmena doktrīna. ASV prezidents Harijs Trūmens noteica Amerikas ārpolitikas gal-
veno uzdevumu – atbalstīt tautas, kas pretojas bruņota mazākuma mēģinājumiem tās pakļaut. 
Attēlā: Harijs Trūmens uzstājas atceres dienas pasākumā 1948. gada 30 maijā. 
(ASVNA – Harry S. Truman Library, ARC Identifi er 6341184 / Local Identifi er 59-1524-7)



38

rīcībā ir atomieroči, it vēro un domā arī turpmāk ievērot savu veco nostāju, 
proti, ka atomieroču lietošana katrā ziņā jānoliedz.» (C 27.09.1949.).

1949. gada beigās PSRS jau bija divas atombumbas. 1950. gada bei-
gās – deviņas –, bet 1951. gada beigās – 29 atombumbas. PSRS lielākā 
militārā problēma bija lidaparātu trūkums, kas varētu nogādāt atombumbas 
līdz ASV teritorijai. 

1952. gada novembrī ASV veiksmīgi izmēģināja 10,5 megatonnas jaudī-
gu ūdeņraža bumbu. 

PSRS, lai sasniegtu paritāti ar ASV kodoltermisko ieroču jomā, bija nepie-
ciešami 10 mēneši. 1953. gada 8. augustā PSRS ministru Padomes Priekš-
sēdētājs Georgijs maļenkovs (1902–1988), uzstājoties PSRS Augstākās 
Padomes 5. sesijā, paziņoja, ka Padomju Savienība atklājusi arī ūdeņraža 
bumbas ražošanas noslēpumu. 

1953. gada 12. augustā arī padomju militāristi veiksmīgi izmēģināja savu 
ūdeņraža bumbas variantu ar 400 kilotonnu jaudu. 

Valdības paziņojums par ūdeņraža bumbas izmēģināšanu tika publicēts 
pat rajonu avīzēs: «šajās dienās Padomju Savienībā, izmēģinājuma nolūkā, iz-
raisīts kādas ūdeņraža bumbas sprādziens. ievērojot spēcīgo termisko kodola 
reakciju ūdeņraža bumbā, sprādzienam bija liels spēks. izmēģinājums parādī-
ja, ka ūdeņraža bumbai daudzkārt lielāka iedarbība nekā atombumbām... 

Saskaņā ar Padomju Savienības nemainīgo politiku, kuras mērķis ir stip-
rināt mieru un tautu drošību, Padomju valdība vairākkārt griezusies pie citu 
zemju valdībām ar priekšlikumu ievērojami sašaurināt bruņojumus un aizliegt 
atomieroču un citu masveida iznīcināšanas ieroču veidu pielietošanu, nodi-
binot Apvienoto Nāciju organizācijas ietvaros stingru starptautisku kontroli 
par šo aizliegumu. Padomju Valdība stingri aizstāv šo viedokli arī tagad.» (PK 
23.08.1953.).1953. gada sākumā Padomju armijā dienēja 5,4 miljoni cilvē-
ku un tā bija puse no Pasaules kara beigu laika – 1945. gada maija – armijas 
skaitliskā sastāva. Tikai pēc 1953. gada sākās armijas samazināšana. 

1954. gada 14. septembrī Tockas poligonā orenburgas apgabalā notika 
padomju armijas manevri, izmantojot reālu kodolsprādzienu. mācību laikā 
pirms karaspēka uzbrukuma 350 m augstumā tika uzspridzināts taktiskais ko-
dollādiņš. Par Tockas kodolsprādziena izmēģinājumu informāciju 17. septembrī 
publicēja laikraksts «Pravda». Pēdējie manevri ar īstas atombumbas sprādziena 
pielietošanu notika 1956. gada 10. septembrī Semipalatinskas poligonā. ma-
nevrus ar kodolieroču izmantošanu īstenoja’arī ASV.
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1.13. att. Trūmena doktrīnas militārā izpausme. Jaunais ārpolitikas kurss nozīmēja militārā 
potenciāla saglabāšanu arī miera laikā. Attēlā: ASV prezidents Harijs Trūmens 1947. gada 
8. septembrī apmeklē līnijkuģi Missouri. (ASVNA – Harry S. Truman Library, ARC Identifi er 
6233769 / Local Identifi er 66-1339)
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Abas lielvaras apvienoja savus sabiedrotos militārās organizācijās. 
1949. gada 4. aprīlī tika nodibināts pret PSRS vērsts Rietumvalstu mili-

tārais bloks – Ziemeļatlantijas Līguma organizācija (saīsināti NATo, pēc or-
ganizācijas nosaukuma angļu valodā – North Atlantic Treaty organization). 
Līguma 5. pants noteica, ka dalībvalstis «bruņotu uzbrukumu vienai vai vai-
rākām no tām eiropā vai Ziemeļamerikā uzskatīs par uzbrukumu visām da-
lībvalstīm».

1951. gada 22. oktobrī NATo blokam pievienojās Grieķija un Turcija, bet 
1955. gadā – VFR. 

Atbildot uz VFR iekļaušanu Ziemeļatlantijas militārajā blokā, PSRS kopā 
ar Austrumeiropas satelītiem (Albānijas Tautas republiku, Bulgārijas Tautas 
republiku, Čehoslovākijas Sociālistisko republiku, Vācijas demokrātisko re-
publiku, ungārijas Tautas republiku, Polijas Tautas republiku un Rumānijas 
Tautas republiku) 1955. gada 14. maijā Varšavā noslēdza kolektīvās aizsar-
dzības (par draudzību, sadarbību un savstarpējo palīdzību) līgumu. 

1953. gadā sākās pakāpeniska PSRS un ASV virzība uz kara draudu sa-
mazināšanu, un 1955. gada jūlijā Ženēvā, pirmo reizi pēc 1945. gada, notika 
četru lielvaru (PSRS, ASV, Lielbritānijas un Francijas) līderu tikšanās.

Vācijas okupācija. Pēc kara Vācija tika sadalīta četrās okupācijas zonās, 
kuras pārvaldīja PSRS, ASV, Lielbritānijas un Francijas militārā administrā-
cija. Katrai lielvarai bija okupācijas zona arī Vācijas galvaspilsētā Berlīnē. 
uzvarējušās lielvaras sākotnēji plānoja pārvērst Vāciju par lauksaimniecības 
zemi. Vācu rūpniecība bija jāsamazina līdz 50 % apjomam no tās līmeņa 
1938. gadā. Lai šo mērķi sasniegtu, 1500 rūpniecības uzņēmumu ražošanas 
iekārtas tika iznīcinātas vai izvestas no Vācijas reparāciju veidā. 

Norvēģu ekonomists Ēriks S. Reinerts grāmatā «Kā bagātās valstis kļuva 
bagātas... un kāpēc nabadzīgas valstis paliek nabadzīgas» (Rīga, Zvaigzne 
ABC, 2012.) raksturoja, kāpēc plāns netika īstenots: «Henrijs morgentaus 
[Henry morgenthau] (1891–1967) juniors, ASV finansu ministrs no 1934. 
līdz 1945. gadam, formulēja plānu, kā liegt Vācijai vēl jebkad apdraudēt mie-
ru pasaulē. Viņš apgalvoja, ka Vāciju vajag pilnīgi deindustrializēt un pārvērst 
par lauksaimniecības valsti. Visas rūpnieciskās iekārtas ir jāaizvāc vai jāiznī-
cina, raktuves jāpiepludina ar ūdeni vai betonu. šo programmu sabiedrotie 
apstiprināja tikšanās laikā 1943. gadā Kanādā un to sāka realizēt tūlīt pēc 
Vācijas kapitulācijas 1945. gada maijā.
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Tomēr 1946. un 1947. gadā kļuva skaidrs, ka morgentaua plāns Vācijā 
radījis nopietnas ekonomiskas problēmas. deindustrializācija izraisīja strau-
ju ražīguma samazināšanos lauksaimniecībā...

Bijušo prezidentu Herbertu Hūveru, kas spēlēja vecā, gudrā valstsvīra 
lomu, aizsūtīja uz Vāciju, lai viņš Vašingtonai ziņotu par problēmām, kas tur 
radušās. Viņa pētījumi notika 1947. gada sākumā, un Hūvers uzrakstīja trīs 
ziņojumus. Pēdējā ziņojumā 1947. gada 18. martā viņš secināja: «Tā ir ilūzi-
ja, ka jauno Vāciju, kāda tā ir pēc teritoriju anektēšanas, var pārvērst «pasto-
rālā valstī». To nevar izdarīt, ja neiznīcina vai neizved no valsts 25 miljonus 
iedzīvotāju.» (187. lpp.).

šī ziņojuma rezultātā ASV izmainīja attieksmi pret Vāciju un kara nopos-
tīto Rietumeiropu. Reinerts: «mazāk nekā pēc trim mēnešiem, 1947. gada 

1.14. att. Māršala plāns. Māršala plāna apspriede 1948. gada 29. novembrī. Attēlā: ASV prezi-
dents Harijs Trūmens, ASV valsts sekretārs Džordžs Ketlets Māršals (1880-1959), Pols Hofmans 
(Paul Hoffman) un Viljams Averels Harimens (Averell Harriman). Īstenojot Māršala plānu, no 
1947. līdz 1951. gadam 17 Eiropas valstīm tika piešķirti 13 miljardi ASV dolāru 
(aptuveni 5 % no ASV IKP). (ASVNA – Harry S. Truman Library, ARC Identifi er 200035 ) 
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7. jūnijā, Valsts sekretārs džordžs māršals Harvardā teica runu un paziņoja 
par māršala plānu, kura mērķis – reindustrializēt – bija pilnīgi pretējs mor-
gentaua plāna mērķim.» (311. lpp.).

Nenokārtotie Vācijas jautājumi un atšķirīgā okupācijas varu nostāja uz 
nākamajiem 20 gadiem padarīja Vāciju un Berlīni par galveno konfrontācijas 
vietu eiropā starp PSRS un Rietumiem.

Viena no pirmajām starptautiskajām krīzēm – Berlīnes krīze – aizsākās 
1948. gada vidū. Līdz 1948. gada jūnijam kā naudas vienība Vācijā bija 
spēkā reihsmarkas, bet preču sadale pārsvarā bija normēta par cietām ce-
nām. Paralēli ofi ciālajai tirdzniecībai uzplauka melnais tirgus ar daudzkārt 
lielākām cenām. daudzi veikalnieki preces pārdeva «zem letes» par melnā 
tirgus cenām. Rietumu sabiedrotie noraidīja Staļina priekšlikumu ļaut PSRS 
emitēt Vācijai nepieciešamo naudu un atļāva Rietumvācijas pārvaldei veikt 
naudas reformu. 1948. gada 20. jūnijā vācu ekonomista Ludviga erharda 
(1897–1977) vadībā sākas naudas reforma. Vācu marku banknotes tika 

1.15. att. Trūkums pēckara gados. Pirmajos pēckara gados viegli neklājās arī uzvarētāju 
valstīs. Attēlā: Londonas rindas 1945. gadā. Pievērsiet uzmanību bērnu ratiņu vienveidībai! 
(Foto: Ministry of Information Photo Division Photographer, Imperial War Museum, 
London Catalogue number D 24983)
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slepeni iespiestas ASV. erharda naudas reforma uzkrītoši atgādināja PSRS 
1947. gada decembra naudas reformu, tikai bija daudz nesaudzīgāka. Algu 
un pamata tarifu sistēma palika nemainīga. Nauda ļoti ierobežota apjomā, 
līdz 60 vācu markām vienam cilvēkam divos paņēmienos, tika mainīta attie-
cībā 1:10 (desmit reihsmarkas pret vienu vācu marku). Visa nauda banku 
norēķinu kontos un depozītos tika sadalīta divās daļās. Attiecībā 1:10 tika 
samainīta puse (50 %) no naudas bankas rēķinā. Pārējā nauda tika iesaldē-
ta. Vēlāk lielākā daļa no iesaldētās naudas (70 %) tika dzēsta, bet pārējās 
naudas daļas maiņa tika atlikta uz vēlāku laiku. Pēdējo daļu – 10 % no rēķina 
lieluma – padarīja pieejamu tikai 1954. gadā.

mūsdienu terminoloģijā izsakoties, visa bankās glabātā nauda tika aplik-
ta ar vienreizēju 35 % nodokli, bet 35 % – konvertēta kā valsts aizņēmums 
ar galējo izmaksu 1954. gadā.

Vienlaikus ar naudas reformu Rietumvācijā tika atceltas fi ksētās cenas 
uz lielāko daļu preču, un 1948. gada laikā «melno tirgu» nomainīja legāla 
tirdzniecība. 

PSRS okupācijas iestādes bija informētas par gaidāmo reformu. No 19. 
jūnija visas Austrumvācijas reihsmarku banknotes sāka marķēt ar īpašu zī-
mogu, bet no 23. jūnija Austrumvācijā varēja norēķināties tikai ar apzīmogo-
tām banknotēm vai Austrumvācijas vācu markām.

PSRS un Rietumu sabiedrotie nesapratās jautājumā, kura nauda būtu 
jāizmanto Rietumberlīnē. No 1948. gada 24. jūnija PSRS karaspēks bloķēja 
jebkurus kravu pārvadājumus uz Rietumberlīni pa dzelzceļu, autoceļiem un 
ūdensceļiem. 

slepeni iespiestas ASV. erharda naudas reforma uzkrītoši atgādināja PSRS 

1.16. att. Preces uz kartiņām. 
ASV pārtrauca cenu regulēšanu 
vairākiem produktiem 1946. gada 
beigās. Savukārt Lielbritānija 
saglabāja kartiņu sistēmu vēl ilgi 
pēc kara. Attēlā: Lielbritānijas 
apgādes grāmatiņa 1948.-
1949. gadā. Lielbritānija atteicās 
no normētās apgādes uz gaļas 
produktiem tikai 1954. gadā. 
(Foto Ministry of Information Photo 
Division Photographer, Imperial 
War Museum, London. Catalogue 
number EPH 1751)
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No 1948. gada 24. jūnija līdz 1949. gada 12. maijam Rietumberlīnes 
apgāde notika tikai ar gaisa satiksmi. ASV un Lielbritānija īstenoja un iegu-
va pieredzi jaunā militārās loģistikas operācijā – apgādāt miljonu pilsētu ar 
akmeņoglēm, degvielu un pārtiku, izmantojot tikai gaisa satiksmi. Lai veiktu 
piegādes, katrā no trim Berlīnes lidostām reizi trijās minūtēs nosēdās viena 
transporta lidmašīna (un tā vienpadsmit mēnešus no vietas).

Rietumu sabiedroto okupācijas pārvalde neiebilda, ka 1949. gada 5. 
maijā Rietumu okupācijas zonā tiek nodibināta Vācijas Federatīvā Republika 
(VFR). Rietumberlīne nekļuva par VFR daļu, un tās blokāde nedēļas laikā 
tika atcelta. VFR izveidojoties, tajā neapvienojās visas Rietumvācijas zemes. 
1947. gadā Zāras apgabals tika pārveidots par Francijas protektorātu. 1955. 
gadā šeit notika tautas nobalsošana, kas izlēma par pievienošanos Vācijai. 
Zāras apgabals no 1957. gada 1. janvāra kļuva par Vācijas Federatīvās Re-
publikas federālo zemi. 

PSRS okupācijas iestādes rīkojās simetriski, un vācu komunistiem 
1949. gada 7. oktobrī tika atļauts proklamēt Vācijas demokrātisko repub-
liku. VdR vara nonāca Vācijas Sociālistiskās vienības partijas rokās. Abas 
vācu valstis formāli pretendēja būt par atjaunotās vienotās Vācijas pama-
tu, tāpēc tikai 1973. gadā VdR un VFR nodibināja diplomātiskās attiecības. 
1952. gadā Staļins ierosināja Vācijas atkalapvienošanās plānu, nosakot Vā-
ciju kā demilitarizētu un neitrālu, bet Rietumvācijas kanclers Konrāds Aden-
auers (1876–1967), kā arī Lielbritānija, Francija un ASV, noraidīja piedāvā-
jumu izslēgt VFR rūpniecisko potenciālu no Rietumu bloka.

Līdz pat 1948. gada beigām PSRS izmantoja vācu karagūstekņus  
(3,4 miljonus) tautsaimniecības atjaunošanai. Savukārt visas izmaksas par 
okupācijas karaspēka uzturēšanu bija jāsedz vāciešiem. 

PSRS okupācijas varas piekoptā deindustrializācijas politika Austrum-
vācijā kā arī Vācijas Sociālistiskās vienības partijas piekoptā forsētā kolek-
tivizācija un ekonomikas centralizācija izveidoja atšķirīgus ekonomiskus 
un ideoloģiskus apstākļus starp abām vācu valstīm. 1953. gada martā 
VdR vadība aicināja PSRS slēgt robežu starp VdR un VFR, jo 1952. gada 
laikā 220 000 austrumvāciešu pārcēlās no VdR uz Rietumiem. VdR eko-
nomisko problēmu saasinājums noveda līdz plašiem strādnieku nemieriem 
1953. gada vasarā (streikoja 200 000 strādnieku), kurus apspieda padomju 
armija. Padomju armijā daudzi proletāriskā internacionālisma garā izauguši 
karavīri 1953. gada jūnijā atteicās šaut uz vācu strādniekiem. Par atteikšanos  
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pildīt pavēli aptuveni 40 padomju karavīru tika nošauti. Lai uzlabotu ekono-
misko situāciju, PSRS no 1954. gada 1. janvāra patrauca reparāciju piedzī-
šanu no Vācijas demokrātiskās Republikas. PSRS bez atlīdzības nodeva VdR 
vairākus desmitus mašīnbūves, ķīmiskos, metalurģiskos un citus uzņēmu-
mus, kuri pēc kara kā reparācijas tika nodoti PSRS īpašumā. Padomju val-
dība atteicās no samaksas par 1952. gadā VdR atdotajām rūpnīcām. PSRS 
par 20 % samazināja VdR maksājumus padomju okupācijas karaspēka uz-
turēšanai, nosakot, ka samaksa nevar pārsniegt 5 % no VdR valsts budžeta 
ienākumiem utt. Tomēr pat šāda piekāpšanās neuzlaboja VdR ekonomiku. 
Līdz pat 1961. gadam, kamēr robeža starp VdR un VFR bija relatīvi brīva, 
notika plaša (7 miljoni no 1945. līdz 1989. g.) austrumvāciešu migrācija uz 
Rietumiem.

Kamēr Vācijā kara uzvarētāji veidoja atsevišķas valstis, Austrijā sa-
biedroto okupācija saglabājās līdz pat 1955. gadam, PSRS piekrita izvest 

1.17. att. Māršala plāns Lielbritānijā. Māršala plāna fonds Lielbritānijā fi nansēja Austin A auto 
ražošanas uzsākšanu Birmingemā. (ASVNA – Records of the Agency for International 
Development, ARC Identifi er 541769 / Local Identifi er 286-ME-12(6))
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savu armiju, kad tika dotas garantijas, ka Austrija neiestāsies NATo, tajā 
netiks pieļautas citu valstu militārās bāzes un tā netiks pievienota Vācijai. 

1955. gada 25. oktobrī visu sabiedroto valstu okupācijas karaspēki 
Austriju atstāja, bet 26. oktobrī Austrijas parlaments pieņēma neitralitātes 
deklarāciju. 

Pēc otrā pasaules kara Francijā milzīgu popularitāti ieguva komunistiskā 
partija. 1945. gada nogalē Francijas komunistiskajā partijā bija vairāk nekā 
miljons biedru. Komunisti vēlēšanās ieguva 25 – 28 % vēlētāju balsu. Laika 
posmā no 1945. līdz 1947. gadam Francijas komunistiskā partija piedalījās 
Francijas valdībā, bet pēc 1947. gada nonāca politiskā izolācijā. Francijas 
valdība 1950. gadā aicināja izveidot Apvienoto Nāciju organizācijai līdzīgu 
struktūru eiropā – eiropas asambleju. Robērs šūmanis (1886 – 1963), 

1.18. att. Māršala plāns – Fiat rūpnīca. No 1948. līdz 1952. gadam Māršala plānā iekļauto 
valstu rūpnieciskās ražošanas kopapjoms pieauga par 35 %. Māršala plāna fonds Itālijā 
fi nansēja jaunu vieglo automašīnu ražošanas sākšanu. (ASVNA – Records of the Agency 
for International Development, ARC Identifi er 541734 / Local Identifi er 286-ME-9(18))
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Francijas premjerministrs un ārlietu ministrs no 1948. līdz 1950. gadam, 
lai izvairītos no jauna kara eiropā un novērstu ekonomisko sacensību starp 
VFR un Franciju, izstrādāja plānu ieviest vienotu kontroli pār ogļu un tērauda 
ražošanu. 1951. gadā tika nodibināta ogļu un tērauda apvienība, kas kļuva 
par nākamās eiropas Savienības kodolu.

Arī pēckara itālijas komunistiskā partija bija ļoti ietekmīga. Tā tika pār-
stāvēta visās itālijas vadībās līdz 1947. gada maijam. Kompartijas vadītājs 
Palmiro Toljati (1893 – 1964) bija tieslietu ministrs. Pēc nosacīti neveiks-
mīgas piedalīšanās 1948. gada vēlēšanās itālijas komunisti, kuru rindās 
bija daudzi pretošanās kustības dalībnieki ar labu militāru pieredzi, aicināja 
Staļinu atbalstīt sacelšanos, taču, ja Grieķijas komunistiem Staļins atļāva 
sākt bruņotu cīnu, tad itālijas komunistiem tika ieteikts stiprināt pozīcijas 
un gatavoties brīdim, kad šāda iniciatīva būs PSRS vadībai nepieciešama. 

1.19. att. Māršala plāns Francijā. Māršala plāna palīdzības lielums Francijai bija 6,5 % no 
1948. gada IKP apjoma. Attēlā: Māršala plāna ietvaros 1949. gadā piegādātais Caterpiller 
buldozers atjauno karā nopostītas elektrolīnijas (ASVNA – Records of the Agency 
for International Development, ARC Identifi er 541683 / Local Identifi er 286-ME-5(19))
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Līdz 1954. gadam daļu itālijas teritorijas (Triestes brīvpilsētu) kontrolēja 
angļu un amerikāņu karaspēks, tad tā tika sadalīta starp itāliju un dien-
vidslāviju. Tikai 1955. gadā itālija tika uzņemta ANo.

Austrumeiropa no 1945. gada bija PSRS ietekmes sfērā, un pakāpeniski 
visās šajās valstīs izveidojās komunistiskie režīmi. 1947. gada septembra 
beigās Austrumeiropas, PSRS, kā arī itālijas un Francijas kompartijas izvei-
doja koordinējošu orgānu – Komunistisko partiju informācijas biroju (Komin-
form). šī orgāna funkcijas bija Staļina (PSRS) lēmumus pasniegt kā kopēju – 
visu kompartiju izvēli.

Scenāriji, kā komunisti pārņēma varu Austrumeiropā, bija atšķirīgi.

Albāniju Hitlers bija atvēlējis itālijai, taču pēc itālijas izstāšanās no kara 
1943. gada vasarā to okupēja vācu armija. Albānija bija vienīgā no Austru-
meiropas valstīm, kuru no vācu armijas partizāni atbrīvoja bez Sarkanās 
armijas palīdzības (1944. gada 29. novembrī). 1945. gadā Albānijā notika 

1.20. att. Māršala plāns Nīderlandē. Māršala plāna palīdzības lielums Nīderlandei bija 10,8 % 
lielumā no 1948. gada IKP. Māršala plāna fonds Nīderlandē fi nansēja dambju atjaunošanas un 
būvniecības, kā arī zemju nosusināšanas darbus. (ASVNA – Records of the Agency for 
International Development, ARC Identifi er 541707 / Local Identifi er 286-ME-8(3))
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vēlēšanas, kurās piedalījās tikai viena – komunistiskā partija. Tās līderis en-
vers Hodža (1908 – 1985) ieguva pilnīgu varu Albānijā uz nākamajiem 40 
gadiem. 1946. gada 11. janvārī tika proklamēta Albānijas Tautas republi-
ka. Līdz pat PSKP 20. kongresam (1956. gadā) Albānija bija uzticams PSRS 
ideoloģijas sekotājs un sabiedrotais, īpaši laikā, kad saasinājās Staļina un 
dienvidslāvijas līdera josipa Broza Tito (1892 – 1980) attiecības. 

Polijas pēckara periodu var raksturot kā vētrainu, pilnu dramatisma un 
pretrunu. PSRS no 1943. gada formāli neatzina Londonā bāzēto Polijas emig-
rācijas valdību, tomēr, pakļaujoties sabiedroto spiedienam, Staļins piekrita, 
ka Polijā uzreiz pēc kara tiek veidota koalīcijas valdība, kurā tiktu pārstāvētas 
arī nekomunistiskās partijas. Polijas pagaidu valdība bija pilnā komunistu 
kontrolē. Londonas emigrācijas valdībai uzticīgās Polijas armijas daļas un 
nacionāli noskaņotie partizāni jau 1945. gadā sāka bruņotu cīņu ar Sarkano 
armiju un Polijas tautas armiju. Līdz pat 1948. gada beigām Polijā notika 
pilsoņu karš, kurā gāja bojā vairāk nekā 40 tūkstoši civiliedzīvotāju un poļu 

1.21. att. Māršala plāns Itālijā. Māršala plāna ietvaros tika veikts Eiropas valstu fi nansiāls 
atbalsts, līdz to ekonomika atjaunojas pirmskara līmenī. Māršala plāna fonds fi nansēja 
motorolleru ražošanas uzsākšanu Vespa Piaggio rūpnīcā. (ASVNA – Records of the Agency for 
International Development, ARC Identifi er 541730 / Local Identifi er 286-ME-9(14))
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karavīru. 1947. gada janvārī notika vēlēšanas, kurās komunistu kontrolēto 
partiju bloks, kas vēlāk izveidoja Polijas apvienoto strādnieku partiju, ieguva 
gandrīz deviņdesmit procentu balsu. Pēc tam jebkura koķetēšana ar Londo-
nas opozīciju, izņemot divas kompartijai paklausīgas partijas, tika pārraukta. 
1944 .– 1956. g. cietumos un nometnēs tika ieslodzīti aptuveni 350 000 
poļu. diviem tūkstošiem pretestības kustības dalībnieku tika izpildīts nāves-
sods. Taču Polijas emigrācijas valdība Londonā turpināja darboties līdz pat 
1990. gadam.  Atbilstoši jaltas un Potsdamas konferences lēmumiem Po-
lijas austrumu daļa tika pievienota PSRS, bet Polija kā kompensāciju iegu-
va daļu Vācijas teritorijas, robežu velkot pa oderas un Neises upēm, kā arī 
Austrumprūsijas dienviddaļu. deviņi miljoni vāciešu no Polijai piešķirtajām 
teritorijām tika deportēti. Savukārt, atbilstoši PSRS un Polijas 1945. gada 6. 
jūnija līgumam, poļiem no PSRS teritorijas bija tiesības repatriēties uz Poliju. 
Savukārt Polijas lietuviešiem, ukraiņiem, baltkrieviem, rusīniem un krieviem 

1.22. att. SEPP izveidošana. Staļins aizliedza PSRS satelītvalstīm iesaistīties Māršala plānā 
un radīja savu ekonomiskās palīdzības sistēmu, kuras mērķis bija produktivitātes uzlabošana 
un starptautiskā kooperācija. Attēlā: Akmeņogļu ieguve Rumānijā pēckara gados. 
(RNA – Fototeca online a comunismului românesc S054)
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bija jāpārceļas uz PSRS. šajā tautu pārvietošanā vairāki miljoni cilvēku mai-
nīja savu tradicionālo dzīvesvietu, bet Polija no daudznacionālas valsts kļuva 
par izteikti mononacionālu. 

Pēc Parīzes miera līguma (1947. gada 10. februāris) Ungārijas teritorija 
tika samazināta atbilstoši tās robežām 1938. gada 1. janvārī. Pusmiljons 
ungāru karavīru nonāca padomju gūstā.

ungārija bija vienīgā Austrumeiropas valsts, kurā, pateicoties sabied-
roto spiedienam, 1945. gada novembrī notika brīvas vēlēšanas, kurās ko-
munistiskā partija ieguva mazāk par piekto daļu no vēlētāju balsīm. Tomēr, 
ignorējot vēlēšanu rezultātus, padomju okupācijas karaspēka virspavēlnie-
cība neatļāva veidot valdību pilsonisko partiju vairākumam. ungārijā tika 
atļauts veidot koalīcijas valdību, iekļaujot tajā komunistus un citas krei-
sās partijas. 1946. gada 1. februārī tika proklamēta ungārijas Tautas re-
publika. Arī 1947. gada vēlēšanās komunistu un sociāldemokrātu blokam 

1.23. att. SEPP mērķi. SEPP sākumā bija iecerēta kā militāro rūpniecību koordinējoša 
organizācija, bet, pakāpeniski pieaugot Rietumeiropas ekonomiskajai integrācijai, imitēja 
Eiropas kopienas uzsāktās reformas. Attēlā: Metalurģiskais kombināts Rumānijā1953. gadā. 
(RNA – Fototeca online a comunismului românesc KA187)
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neizdevās iegūt vairākumu parlamentā. 1949. gada sākumā t.s. demokrā-
tiskās partijas tika apvienotas Tautas frontē, komunistiskā partijas vadībā. 
Komunistiskā partijas kontrolē nonāca iekšlietu ministra postenis, kas ļāva 
sākt apspiest opozīcijas partijas, izmantojot policijas resursus. Vara tika 
sakoncentrēta kompartijas vadītāja māķāša Rākoši (1892 – 1971) rokās. 
šajā laikā ungārijā tika ieslodzīti vairāk nekā 650 000 reālu vai šķietamu 
režīma pretinieku. Pat kompartijas līderi (kā ārlietu ministrs Lāslo Rajks 
(1909 – 1949)), kas varēja apdraudēt Rākoši varu, tika apvainoti sadar-
bībā ar dienvidslāviju un rietumu imperiālistiem un sodīti ar nāvi. 1950. 
gadā sākās forsēta ungārijas pārveide par padomju tipa valsti, naciona-
lizējot un centralizējot ekonomiku. Pēc padomju parauga bagātākie zem-
nieki tika klasificēti kā kulaki utt. Forsētā staļinizācija pakāpeniski izraisīja 
ievērojamu pretdarbības pieaugumu. To apzinājās arī PSRS vadība, kura 
jau 1953. gada vasarā norādīja uz ungārijas komunistu pārmērībām un 
nomainīja staļinistu Rākoši ar mērenāku līderi – imri Naģu (1896 – 1958). 
Tomēr tas nelīdzēja, un ungāru neapmierinātība 1956. gadā pārauga vis-
lielākajā pretpadomju revolūcijā pēc otrā pasaules kara. Noturēt ungāriju 
sociālisma nometnē varēja tikai ar Sarkanās armijas tankiem un plašām 
atkāpēm no padomju sociālisma doktrīnas. 

Čehoslovākijā pēc Vācijas kapitulācijas varu atguva pirmskara laika pre-
zidents edvards Benešs (1884 – 1948), kurš bija Čehoslovākijas prezidents 
no 1935. līdz 1938. gadam un kurš no 1940. gada, visu kara laiku, vadīja 
Čehoslovākijas emigrācijas valdību. Viens no pirmajiem (1945. gada 2. au-
gustā) prezidenta Beneša dekrētiem 1945. gadā bija Čehoslovākijas pilsonī-
bas atņemšana visiem vācu un ungāru izcelsmes pilsoņiem. Ar 21. jūlija un 
25. oktobra dekrētiem tika konfiscēti vācu un ungāru, kā arī «čehu un slovaku 
tautu ienaidnieku» īpašumi. Vācu apdzīvotajā Sudetijā tika izvietoti čehu pār-
ceļotāji. Līdz 1946. gada beigām no Čehoslovākijas tika deportēti aptuveni 3 
miljoni vācu un ungāru. 1945. gada 20. jūnijā maskavā tika noslēgts līgums 
par Aizkarpatu apgabala statusu. šī pirmskara Čehoslovākijas valsts daļa 
kļuva par PSRS teritoriju – užgorodas apgabalu ukrainas PSR. 

1947. gadā Čehoslovākijas ministru kabinets piekrita valsts dalībai 
māršala plānā, taču maskavas spiediena ietekmē atteicās parakstīt līgumu. 
1948. gada februārī Čehoslovākijas komunistiskās partijas vadītājs prem-
jerministrs Klements Gotvalds (1896 – 1953) izmantoja pilsonisko partiju 
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taktisku kļūdu, lai iegūtu kompartijas kontroli pār valdību. Klements Got-
valds 1948. gada 14. jūnijā kļuva par Čehoslovākijas prezidentu. Čehoslo-
vākijas reformas atšķīrās no reformām citās Austrumeiropas valstīs. Nacio-
nalizācijas laikā bijušajiem īpašniekiem izmaksāja daļēju kompensāciju, 
bet 1948. gada vasarā varas sagrābšanas laikā politiskajiem pretiniekiem 
atļāva pamest valsti un doties emigrācijā. Klements Gotvalds nomira tikai 

1.24. att. Kodoluzbrukuma draudu laikmeta sākums. 1945. gada 16. jūlijā Ņūmeksikas 
poligonā (ASV) notika pirmais atombumbas izmēģinājums. (ASVNA – General Records of the 
Department of Energy, ARC Identifi er 558571 / Local Identifi er 434-N-65(7539))
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dažas dienas pēc Staļina bērēm. Viņam tika izveidots krāšņs mauzolejs pēc 
ļeņina mauzoleja parauga. 1962. gadā, kad Staļins tika pārapbedīts, arī 
Gotvalda mūmija tika kremēta, bet mauzolejs – likvidēts.

Rumānija otrajā pasaules karā bija Vācijas sabiedrotā. Taču 1944. 
gada 23. augustā, tiklīdz Sarkanā armija sniedza Rumānijas robežu, kara-
lis mihajs Pirmais (dzimis 1921. gadā, Lielbritānijas karalienes Viktorijas 
mazmazmazdēls un trešās pakāpes brālēns karalienei elizabetei otrajai) 
pavēlēja Rumānijas armijai nepretoties Sarkanajai armijai un 1944. gada 
12. septembrī pieteica karu Vācijai. Tomēr sabiedrotie Parīzes miera kon-
ferencē neatzina Rumāniju par uzvarētāju nāciju. Pret Rumāniju tika attie-
cinātas reparācijas, līdzīgi kā pret citiem Hitlera sabiedrotajiem. Sarkanās 

1.25 att. Bikini kodolsprādziens 1946. gada 25 jūlijā. Par ASV kodolizmēģinājumu poligonu, 
neprasot vietējo iedzīvotāju atļauju, kļuva Bikini atols Māršala salās Klusajā okeānā. 
(ASVNA – General Records of the Department of the Navy, ARC Identifi er 520715 / 
Local Identifi er 80-G-396231)
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armijas klātbūtne (no 1944. gada) ļāva pakāpeniski pārveidot Rumāniju 
par PSRS satelītu, nodrošinot, ka 1946. gada 19. novembra vēlēšanās 
komunistu bloks iegūst absolūto vairākumu vēlētāju balsu (opozīcijas par-
tijas izlēma vēlēšanas boikotēt). 1947. gada 30. decembrī monarhija tika 
likvidēta. Valsts tika pasludināta par Rumānijas Tautas republiku, bet ka-
ralis pameta valsti un kopš tā laika dzīvoja trimdā. No 1948. gada vara 
nonāca kompartijas vadītāja Georges Georgiu-deža (1901 – 1965) rokās 
un Rumānijā tika īstenota masveida nacionalizācija un kolektivizācija pēc 
PSRS parauga. 

Bulgārija otrajā pasaules karā bija Vācijas sabiedrotā, taču, lai gan 
tā 1941. gada 13. decembrī pieteica karu ASV un Lielbritānijai, Bulgārija 
tomēr gandrīz visu kara laiku uzturēja diplomātiskās attiecības un nebija 

1.26. att. Kodolsēne Bikini atolā. 1946. gada jūlijā Bikini atolā Klusajā okeānā ASV īstenoja 
divus atombumbu sprādzienus. Bikini poligonā tika pārbaudīta zemūdens kodolsprādzienu 
ietekme uz pretinieka fl otes kaujas spējām. (ASVNA – General Records of the Department of the 
Navy, ARC Identifi er 520714 / Local Identifi er 80-G-396229)
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karastāvoklī ar PSRS. Tikai pēc tam, kad Sarkanā armija iegāja Rumānijā, 
padomju valdība (1944. gada 5. septembrī) pieteica karu Bulgārijai. Vien-
laikus ar Sarkanās armijas ienākšanu Bulgārijā varu pārņēma plaša, komu-
nistiskās partijas kontrolēta koalīcija. 1946. gada 15. septembrī Bulgārijā 
notika referendums, kurš likvidēja monarhiju, un Bulgārija tika pasludināta, 
Tautas republiku. Par Bulgārijas Tautas republikas pirmo valdības vadītāju 
kļuva komunistiskās partijas līderis Georgijs dimitrovs (1882 – 1949). No 
1950. gada Bulgārijā sākās pāreja uz kolektīvo saimniekošanu un strauja 
industrializācija pēc PSRS parauga.

Līdz 1949. gadam PSRS ietekmes sfērā nonāca gandrīz visas Austru-
meiropas valstis, izņemot dienvidslāviju un Grieķiju. Grieķijā komunistu un 
monarhistu pilsoņu karš noslēdzās 1949. gadā ar monarhistu uzvaru.

Pēc vācu okupācijas 1941. gadā Dienvidslāvija tika sadalīta. Horvātija 
ieguva formālu neatkarību un kļuva par Hitlera sabiedroto, savukārt pārē-
jās dienvidslāvijas daļas atradās vācu, itāļu, ungāru un bulgāru okupāci-
jas pārvaldē. Kara laikā Horvātijas bruņotie spēki nogalināja vairāk nekā 
350 000 serbu partizānu un civiliedzīvotāju. Sarkanā armija kopīgi ar kom-
partijas līdera, pēc tautības horvāta, josipa Broza Tito (1892 – 1980) vadī-
to partizānu armiju atbrīvoja valsti no vācu okupācijas un īstenoja atriebes 
akcijas pret tiem, kas sadarbojās ar nacistiem. šajā laikā bojā gāja vairāki 
simti tūkstoši horvātu. 

militārais pārspēks ļāva koalīcijai komunistiskās partijas vadībā ie-
gūt pārsvaru Satversmes sapulces vēlēšanās 1945. gada decembrī. 
dienvidslāvija tika izveidota pēc PSRS parauga – kā savienoto republi-
ku federācija. Pēc tam, kad saasinājās Tito attiecības ar Staļinu, gandrīz 
20 000 komunistu, par kuriem bija aizdomas, ka tie ir staļinisti, tika ieslo-
dzīti koncentrācijas nometnēs un cietumos. No 1949. gada padomju pre-
se dienvidslāvijas vadību dēvēja par imperiālistu spiegiem un slepkavām. 
(C 22.09.1949.).

1949. gada vasarā ungārijas darbaļaužu partijas CK ģenerālsekretārs 
māķāšs Rākoši sniedza šādu sociālistiskās dienvidslāvijas raksturojumu: 
«Tagadējā dienvidslāvija ir tipiska policijas valsts, kur trockistiskā kliķe  
atbalsta savu varu ar metodēm, kas pārņemtas no gestapo un ar gesta-
po aģentu palīdzību. ungāru darbaļaužu partija kopīgi ar visām brālīgajām 
partijām pūlēsies, lai dienvidslāvu darbaļaudis uzzinātu taisnību. mēs ik uz 
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1.27.–1.28. att. PSRS zina atomieroču noslēpumu. 1947. gada 6. novembrī PSRS ārlietu 
ministrs Vjačeslavs Molotovs ziņojumā par godu Oktobra revolūcijas 30. gadadienai iekļāva 
teikumu: «Ir zināms, ka ASV ekspansionistu aprindās izplatīta jauna savdabiska reliģija: neticot 
saviem iekšējiem spēkiem, – ticēt atombumbas noslēpumam, kaut gan tāda noslēpuma sen 
vairs nav.» (C.07.11.1947.)
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soļa atmaskosim Tito kliķi kā nodevējus un imperiālisma aģentus, sevišķi to 
zemisko metodi, ar kuras palīdzību titovieši ar sociālisma celšanas ieganstu 
atbalsta imperiālistus.» (C 18.06.1949.).

1955. gadā padomju valdība mēģināja izlīgt ar Tito, bet dienvidslāvijas 
līderis atteicās pieslieties padomju blokam un attīstīja savu sociālisma vir-
zienu (1953. gadā izbeidzot masveida kolektivizāciju), kā arī sešdesmitajos 
gados kļuva par vienu no nepievienojošos valstu kustības līderiem. 

Otrais pasaules karš radīja apstākļus koloniālo impēriju sabrukumam. 
Kara laikā Francija, Holande un pat Lielbritānija nespēja aizsargāt savas ko-
lonijas pret japāņu agresiju. Komunistiskajiem Vjetnamas partizānu grupēju-
miem izdevās 1945. gada vidū atbrīvot daļu valsts teritorijas un 19. augustā 
ieņemt Hanoju. Pēc japānas kapitulācijas Vjetnama 2. septembrī proklamēja 
no Francijas neatkarīgu Vjetnamas demokrātisko republiku. 15. oktobrī ne-
atkarību no Francijas pasludināja arī Laosa. 1946. gada novembrī Franci-
jas armija sāka karu, lai atgūtu savas indoķīnas kolonijas. Līdz 1947. gada 
martam Francijai izdevās atgūt kontroli pār Kampučiju, Laosu un lielākajām 
Vjetnamas pilsētām, taču Vjetnamas ziemeļdaļu kontrolēja komunistu kara-
spēks. Pirmais indoķīnas karš noslēdzās 1954. gada 21. jūlijā, kad Ženēvā 
tika parakstīts miera līgums, ar kuru Francija atzina Vjetnamas, Kampučijas 
un Laosas neatkarību. Vjetnama tika sadalīta divās daļas ar demarkācijas 
līniju pa 17. paralēli. Vjetnamas sadalīšana kļuva par karu un nestabilitātes 

soļa atmaskosim Tito kliķi kā nodevējus un imperiālisma aģentus, sevišķi to 
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cēloni nākamajiem 20 gadiem. 
indoķīnas pirmajā karā (1945 
– 1954) gāja bojā 1,5 miljoni 
Vjetnamas civiliedzīvotāju un 
karavīru, savukārt Francija zau-
dēja vairāk karavīru (20 000) 
nekā otrā pasaules kara Rie-
tumu frontes kaujās no 1944. 
līdz 1945. gadam. 

1945. gada 17. augustā 
indonēzijas nacionālās atbrīvo-
šanas kustība deklarēja savas 
zemes neatkarību no Holandes. 1945. gada 4. oktobrī Holandes armija sāka 
karu ar neatkarības piekritējiem. Ar mainīgam sekmēm karš ilga vairākus 
gadus, un tikai 1949. gadā Holande atzina indonēzijas neatkarību.

1951. gada beigās jau ceturtā valsts āfrikā – Lībija –ieguva neatkarību. 
uzreiz pēc otrā pasaules kara sākās Lielbritānijas koloniālās impērijas 

sabrukums. 
1947. gadā Lielbritānijas pārvaldē esošās Palestīnas ebreju kopiena 

proklamēja neatkarīgu valsti – izraēlu. izraēlas valsts izveidošanos neatzina 
arābu kaimiņvalstis, un Tuvie Austrumi kļuva par ievērojamu nestabilitātes 
reģionu un tādi saglabājušies vēl arī šodien. 

► 1.30. att. Militārā sacensība. 
PSRS lielākā militārā problēma bija 
lidaparātu trūkums, kas varētu nogā-
dāt atombumbas līdz ASV teritorijai, 
tāpēc vienlaikus ar atomieroču ražo-
šanu tika veikta raķešu tehnoloģiju 
izstrāde. Attēlā: Raķetes R1 izmēģi-
nājuma starts divdesmitā gadsimta 
četrdesmito gadu beigās. РГАНТД foto. 

◄ 1.29. att. Plutonija ražošana 
urāna reaktorā. Lai nebūtu spekulāci-
ju, ka Molotovs ir «blefojis», padomju 
laikraksti publicēja informāciju par 
atomieroču ražošanas galvenajiem 
principiem. (C.09.10.1948.)
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1949. gadā saites ar Britu impēriju sarāva īrija, kas kļuva par neatkarīgu 
republiku.

indijas nevardarbīgā pretošanās 1947. gada 15. augustā noslēdzās ar 
Britu indijas sadalīšanos divās neatkarīgās valstīs. Angļi piedāvāja sadalīt te-
ritoriju pēc ticības principa. Kolonijas hinduistu apdzīvotā daļa kļuva par britu 
domīniju – indiju. šādu statusu ieguva arī Britu indijas musulmaņu teritori-
jas – Pakistāna. Vairākas teritorijas, kurās hinduisti bija minoritāte, nonāca 
Pakistānas daļā, bet teritorijas ar musulmaņu minoritāti nonāca hinduistu 
pārvaldē. Teritoriālo un reliģisko nesaskaņu dēļ sākās reliģiska rakstura var-
darbība, kas pārauga vairākos karos (1965. un 1971. g.) starp abām valstīm, 
kuru gaitā vairāki miljoni cilvēku gāja bojā, bet desmitiem miljonu mainīja 
dzīvesvietu. 1950. gada 15. janvārī indija izstājās no Britu sadraudzības un 
kļuva par republiku. Pakistāna, kļūstot par republiku, savas saites ar Britu 
impēriju sarāva tikai 1956. gadā. No 1952. līdz 1956. gadam Pakistānas 
valsts galva bija Lielbritānijas karaliene elizabete ii. 

Neatkarību no Lielbritānijas ieguva arī citas šī reģiona kolonijas. 1948. 
gada 4. janvārī Birma (mjanma) tika proklamēta kā republika, bet 1948. 
gada 4. februārī Ceilona (šrilanka) ieguva faktisku neatkarību ar Britu domī-
nijas statusu.

1953. gada 1. janvārī neatkarību ieguva maldivu salas.
Ar indijas un Pakistānas neatkarības atzīšanu Lielbritānija pilnībā zaudē-

ja savu lielvaras statusu. 
Par pasaules ietekmīgākajām lielvarām kļuva ASV un PSRS.
Pēc otrā pasaules kara savu cīņu par lielvalsts statusu sāka Ķīna. 

Ķīna bija viena no otrā pasaules kara uzvarētāju valstīm un kļuva par 
ANo drošības padomes patstāvīgo locekli. Pēc 1945. gada līguma ar Ķīnas 
Republiku PSRS atguva mandžūrijas dzelzceļu un militārās bāzes Liaodunas 
pussalā.

otrā pasaules kara noslēguma posmā, lielā mērā pateicoties padomju 
palīdzībai, Ķīnā saasinājās pilsoņu karš starp Čana Kaiši (1887 – 1975) 
valdības kontrolēto armiju un Ķīnas komunistiskās partijas militārajiem 
formējumiem. Atbilstoši kapitulācijas noteikumiem japānas armija ne-
drīkstēja padoties, nododot ieročus Ķīnas kompartijas bruņotajiem spē-
kiem. japānas armijas daļām bija jāpadodas PSRS armijai vai Čana Kaiši 
valdības armijai. Taču PSRS uzbrukums mandžūrijā 1945. gada augustā 
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mainīja spēku līdzsvaru, un ar PSRS atbalstu Ķīnas komunistu rokās no-
nāca japāņu armijas ieroči. Tas ļāva komunistiskajai partijai pakļaut savai 
kontrolei Ķīnas ziemeļu daļu. 1947. gada martā Čana Kaiši karaspēkam 
izdevās atspiest Sarkano armiju, bet jau 1948. gada 5. decembrī Ķīnas 
Sarkanā armija pārgāja uzbrukumā un 31. janvārī bez kaujas ieņēma Ķī-
nas galvaspilsētu Pekinu. 27. maijā Ķīnas Sarkanā armija ieņēma šanha-
ju, bet līdz rudenim – gandrīz visu Ķīnas dienviddaļu. 1945. – 1950. gada 
pilsoņu kara laikā kopējie abu pušu karavīru un civiliedzīvotāju zaudējumi 
pārsniedza pusotru miljonu cilvēku. 1950. gada aprīlī tika ieņemta Haina-
ņas sala, un līdz pat augustam komunistu kontrole tika nodibināta lielāka-
jā daļā piekrastes salu. Tikai Korejas kara sākums neļāva Ķīnai nodibināt 
kontroli pār Taivanu. 

1949. gada 1. oktobrī mao dzeduns (1893 – 1976) Pekinā proklamē-
ja Ķīnas Tautas Republiku (ĶTR). Pēc komunistu uzvaras sākās jebkuras 

1.31. att. PSRS pirmā atombumba. 1949. gada 29. augustā Semipalatinskas poligonā, 
mūsdienu Kazahstānā, tika sekmīgi izmēģināta PSRS vēsturē pirmā atombumba. 
Dokumentālas fi lmas kadrs (Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВННИЭФ)
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1.32. att. PSRS vēsturē pirmais atombumbas sprādziens bija salīdzinoši neliels – atbilstošs 
20 tūkstošiem tonnu (20 kilotonnu) lielai trinitrotoluola eksplozijai. Dokumentālas fi lmas 
kadrs (Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВННИЭФ) 
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pretestības un varas apdraudējuma apspiešana (cīņa ar kontrrevolūciju), ku-
ras laikā 1949. – 1953. g. nāvessods tika piemērots 2 miljoniem cilvēku, bet 
12 miljoni režīma pretinieku tika ieslodzīti cietumos un nometnēs.

Atbilstoši Ķīnas un PSRS līgumam, kas tika noslēgts 1950. gada 14. feb-
ruārī, PSRS piekrita atdot Ķīnai mandžūrijas (Transsibīrijas) dzelzceļa līniju 
un Portartūras militāro bāzi. No 1952. gada šie īpašumi gandrīz pilnībā no-
nāca ĶTR pārziņā, bet pēdējie Padomju armijas karavīri Portartūru atstāja 
tikai 1955. gada maijā. 

Korejas karš. 1945. gadā Korejas pussalā, kas līdz tam bija japānas 
varā, ienāca ASV un PSRS karaspēks. okupācijas zonu robeža tika novilkta 
pa 38. Ziemeļu platuma paralēli. 1948. gada maijā amerikāņu okupācijas 
zonā notika vēlēšanas, kuru rezultātā tika proklamēta Korejas Republika. 

1.33. att. Noliedz 
izmēģinājumu. 
1949. gada 
3. septembrī ASV 
izlūklidmašīna 
Kamčatkas piekrastē 
ieguva gaisa parau-
gus, kas liecināja 
par tādu radioaktīvo 
izotopu klātbūtni, 
kādi var rasties tikai 
kodolsprādziena 
gaitā. Taču Padomju 
valdība noliedza un 
atspēkoja informā-
ciju par kodolieroču 
izmēģinājumu. 
(C 27.09.1949.)
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Par Korejas Republikas pirmo prezidentu kļuva bijušais Vašingtonas univer-
sitātes pasniedzējs Li Sin mans (1875 – 1965). 

Atbildot uz šādu vienpusēju rīcību, PSRS okupācijas zonā notika Kore-
jas Augstākās tautas sapulces vēlēšanas. Korejas Augstākās tautas sapulce 
Kim ir Sena (1912 – 1994) vadībā 1948. gada 9. septembrī proklamēja 
Korejas Tautas demokrātisko Republiku.

Pēc KTdR proklamēšanas Sarkanā armija atstāja Ziemeļkoreju. Arī ASV 
armija 1949. gada vasarā tika izvesta no Korejas pussalas. 

1949. gada 30. decembrī dienvidkorejas prezidents Li Sin mans paziņo-
ja: «mums pašiem ar saviem spēkiem jāapvieno Korejas ziemeļus un dien-
vidus». Savukārt, apsteidzot dienvidniekus, 1950. gada 25. jūnijā Ziemeļko-
rejas karaspēks sāka uzbrukumu dienvidkorejai. jau 1950. gada 27. jūnijā 
ASV prezidents Trūmens atļāva ASV flotei un aviācijai iesaistīties cīņā pret 
Ziemeļkorejas armiju. 

30. jūnijā japānā izvietotais ASV okupācijas karaspēks saņēma pavēli 
pārcelties uz Korejas pussalu. 

1950. gada jūlijā sanāca ANo drošības padomes sēde, lai apspriestu 
Korejas jautājumu. PSRS neizmantoja savas veto tiesības, un ANo drošī-
bas padome pieņēma rezolūciju par ANo dalībvalstu karaspēka nosūtīša-
nu uz Koreju. 

ANo drošības padome 1950. gada 7. jūlijā pieņēma rezolūciju: «Ziemeļ-
korejas karaspēka bruņotais uzbrukums Korejas Republikai ir miera pār-
kāpums, rekomendējusi visiem Apvienoto Nāciju organizācijas locekļiem 
sniegt Korejas Republikai tādu palīdzību, kāda var būt nepieciešama, lai 
atvairītu bruņoto uzbrukumu un atjaunotu starptautisko mieru un drošību 
šajā rajonā.»(C 12.07.1950.)ANo drošības padome ieteica, «...lai visi locekļi, 
kas dod karaspēku un citu palīdzību atbilstoši iepriekš minētajām drošības 
Padomes rezolūcijām, nodotu šos spēkus un citu palīdzību apvienotajai pa-
vēlniecībai Savienoto Valstu vadībā», kā arī pilnvaroja «apvienoto pavēlnie-
cību pēc saviem ieskatiem izmantot Apvienoto Nāciju organizācijas karogu 
operācijās pret Ziemeļkorejas spēkiem vienlaikus ar to valstu karogiem, ku-
ras piedalās šajās operācijās». 

iespējams, ka Staļina nolūks bija sašķelt ANo, vienlaikus radot apstāk-
ļus jauna pasaules kara sākumam. PSRS valdība ANo rezolūciju novērtēja 
kā nelikumīgu un agresiju atbalstošu: «drošības Padomes lēmuma nolūks 
ir nelikumīgi izmantot ANo karogu Korejā, lai maskētu Amerikas Savienoto  
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1.34. att. Karikatūras un dzeja par atombumbas noslēpumu. Par PSRS atomieroču 
izmēģinājumiem bija divas patiesības. Viena – ofi ciālā pozīcija – bija domāta ārzemēm, 
savukārt patiesais stāvoklis bija zināms vienīgi tiem, kam bija pieeja slepenajai informācijai – 
militārajām aprindām un partijas biedriem (C 02.10.1949.) 
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Valstu kara darbību, kura ir tieša ASV agresija pret korejiešu tautu. Viss tas 
dod pamatu Padomju Valdībai paziņot, ka drošības Padomes 7. jūlija lē-
mums ir, pirmkārt, nelikumīgs, un, otrkārt, tieši atbalsta bruņoto agresiju 
pret korejiešu tautu.» (C 12.07.1950.).

1950. gada septembrī pret Ziemeļkoreju karoja 15 valstu koalīcija, kuru 
vadīja ASV virspavēlniecība. šajā brīdī Ziemeļkorejas bruņotie spēki jau bija 
ieņēmuši gandrīz visu Korejas pussalu. dienvidkorejas valdība, bēgļi un daļa 
no sakautā karaspēka patvērās Pusanas placdarmā, kura aizsardzību nodroši-
nāja ASV armija. 1950. gada septembra vidū Korejas frontē izveidojās divkāršs 
amerikāņu vadītās koalīcijas armijas pārspēks pret Ziemeļkorejas armiju. 

ASV armija ģenerāļa duglasa makārtura (douglas macArthur (1880 – 
1964)) vadībā 1950. gada 15. septembrī pārgāja uzbrukumā. inčhonas (Se-
ulas) apkārtnē tika izsēdināts 50 000 karavīru liels desants, aplencot zie-
meļkorejiešu spēkus. Lai gan ANo drošības Padome 1950. gada 27. jūnijā 
rezolūcijā aicināja «Ziemeļkorejas varas orgānus nekavējoties atvilkt savus 
bruņotos spēkus līdz 38. paralēlei» (C 30.06.1950.), tomēr 1950. gada ok-
tobrī amerikāņu karaspēks pārgāja veco demarkācijas līniju – 38. paralē-
li – un sāka ieņemt visu Ziemeļkorejas teritoriju. 23. oktobrī Ziemeļkorejas 
galvaspilsēta Phenjana tika ieņemta un vairākas ASV vienības sasniedza Ko-
rejas un Ķīnas robežu. 

PSRS nevēlējās oficiāli iesaistīties karā. Savukārt ASV atturējās oficiāli 
pieteikt karu Ķīnai, jo pēc tam, atbilstoši PSRS un Ķīnas 1950. gada 14. 
februāra līgumam, PSRS un ASV nekavējoties nonāktu karastāvoklī. Staļins 
lūdza mao iejaukties, taču tikai tad, kad Staļins 13. oktobrī pavēlēja Ziemeļ-
korejas armijai atkāpties uz Ķīnas vai PSRS teritoriju, mao atļāva, lai nepie-
ļautu Ziemeļkorejas pilnīgu likvidāciju, Ķīnas Tautas armijas «brīvprātīgajiem» 
piedalīties karā pret «amerikāņiem». 

1950. gada 19. – 25. oktobrī Ķīnas karaspēks sāka pretuzbrukumu. 
Četras Ķīnas kājnieku armijas (500 000 karavīru), kas tika pastiprinātas ar 
lauka artilēriju, bez aviācijas un bruņu tehnikas sakāva uzbrūkošu ASV ka-
raspēku. Taču amerikāņu virspavēlniecībai izdevās stabilizēt fronti, un tikai 
1951. gada ziemā Ziemeļkorejas armijai kopā ar ķīniešu «brīvprātīgajiem» 
izdevās atbrīvot Phenjanu un no jauna ieņemt Seulu un inčhonu, kā arī citas 
dienvidkorejas pilsētas.

1950. gada novembrī, kad amerikāņi atkal pārņēma iniciatīvu, karā sle-
peni tika iesaistīti PSRS aviācijas spēki, kuru uzdevums bija iznīcināt ASV 
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bumbvedējus. Lai maskētu piedalīšanos karā, padomju lidmašīnām bija uz-
krāsotas Ķīnas armijas pazīšanās zīmes. 

1951. gada aprīlī sākās amerikāņu uzbrukums, kurš sekmīgi attīstījās, 
līdz 1951. gada jūnijā frontes līnija pa 38. paralēli tika stabilizēta un karadar-
bība pārgāja pozīciju kara fāzē. 

1951. gada 31. maijā mao dzeduns ierosināja slēgt pamieru, taču Sta-
ļins uzstāja, ka karš ir jāturpina. Tikai pēc Staļina nāves PSRS valdība piekrita 

bumbvedējus. Lai maskētu piedalīšanos karā, padomju lidmašīnām bija uz-

1.35. att. Manevri ar kodol-
ieroču pielietojumu. 1951. 
gada 2. novembris. Nevadas 
poligonā (ASV) karavīri vēro 
kodolsprādzienu manevru 
laikā. Cpl. McCauhey foto, 
http://bill.ballpaul.net/iaph/
main.php?g2_itemId=1309
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mao priekšlikumam, un 1953. gada 19. martā PSRS atbalstīja karadarbības 
izbeigšanu. 1953. gada jūlijā tika noslēgts pamiers, bet miera līgums nav 
noslēgts līdz pat šai dienai.  2013. gada sākumā Ziemeļkoreja pat vienpusēji 
denonsēja pamiera līgumu.

Kara rezultātā Korejas pussala tika neiedomājami nopostīta. Gāja bojā 
3–4 miljoni civiliedzīvotāju. Ziemeļkoreja zaudēja pusmiljonu karavīru dzīvī-
bu, dienvidkoreja – 400 000. Amerikāņu armijai karš prasīja 44 tūkstošus 
karavīru dzīvību. Salīdzinājumam – visa otrā pasaules kara laikā Klusā oke-
āna baseinā gāja bojā aptuveni 60 tūkstoši amerikāņu karavīru. Lielus zau-
dējumus cieta Ķīnas Tautas republika – 450 tūkstoši ķīniešu karavīru tika 
nogalināti, 200 000 nonāca gūstā, bet gandrīz miljons guva ievainojumus. 

Korejas karš iezīmēja domstarpības PSRS un Ķīnas attiecībās. mao ne-
pakļāvās Staļina spiedienam un izvairījās no tiešas militāras konfrontāci-
jas ar ASV, demonstrējot, ka Ķīna nevēlas būt par PSRS marioneti un tai 
ir svarīgākas savas intereses nevis abstrakcija par komunistiskās kustības 
vienotību. 

iesaistīšanās neoficiālā karā ar ASV bija šķērslis Ķīnai iegūt kontroli pār 
visu savu teritoriju, jo Taivāna Korejas kara dēļ nonāca ASV armijas aizsar-
dzībā. Ķīnas Republikas valdības noturēšanās Taivanā liedza Ķīnas Tautas 
Republikai piedalīties ANo, un līdz pat 1971. gada 25. oktobrim ANo drošības 
padomē Ķīnas vietu pārstāvēja Taivanas valdība.

Gatavošanās trešajam pasaules karam 

i.J. Otrā pasaules kara rezultātā Padomju Savienība saglabāja 
pirmskara robežas un kļuva par galveno spēku Eiropas telpā, turklāt 
panāca, ka divas padomju republikas – Ukraina un Baltkrievija – kļuva 
par ANO dalībvalstīm. Padomju Savienība ieguva veto tiesības ANO 
Drošības padomē, nodrošinot, ka Apvienotās Nācijas nevar nonākt 
viena pasaules varas centra kontrolē.

1945. gada augustā tika veikti kodoltriecieni pret Hirosimu un 
Nagasaki, bet jau rudenī ASV Apvienotā štābu komiteja ieteica veikt 
preventīvu kodoltriecienu pret Padomju Savienību – ne vien iespējamā 
kara gadījumā, bet gadījumā, ja padomju zinātnes un rūpniecības attīs-
tība sasniegs līmeni, kad tā būs gatava uzbrukumam pret ASV. Saskaņā 
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ar prezidenta Harija Trūmena laikā izstrādāto plānu «Totality» bija 
sastādīts padomju pilsētu saraksts (iekļaujot Maskavu, Ļeņingradu, 
Gorkiju, Kuibiševu, Saratovu, Kazaņu, Jaroslavļu, Čeļabinsku, Permu, 
Magņitogorsku, Novokuzņecku, Sverdlovsku, Ņižņijtagilu, Omsku, 
Novosibirsku, Irkutsku, Tbilisi, Baku, Grozniju un Taškentu), pret 
kurām bija plānots veikt atombombardēšanu. 

1.36. att. 1952. gada 
5. janvāra manevri. Lai 
ASV karavīri nebaidītos 
no atomieroču pielie-
tojuma kaujas laikā, 
tiem bija jāpiedalās 
kodolizmēģinājumos. 
(ASVNA – Records of 
the U.S. Marine Corps, 
ARC Identifi er 532466 / 
Local Identifi er 
127-N-A325011)
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ASV izlūkdienestu vērtējumā karā nopostītās Padomju Savienības 
infrastruktūras atjaunošanai būtu nepieciešami 15 līdz 20 gadi un tik-
pat ilgs laiks būtu vajadzīgs, lai PSRS apgūtu atomieroču ražošanas 
tehnoloģijas. 

Savu militāro un ekonomisko potenciālu amerikāņi izmantoja, lai 
panāktu savu interešu ievērošanu pārējā pasaulē. 1945. gada septembra 
vidū Maskavā ieradās ASV kongresa delegācija, kas Amerikas Savienoto 
Valstu vārdā piedāvāja finansiālu palīdzību Padomju Savienībai, lai tā 
varētu atjaunot savu ekonomiku. Apmaiņā pret aizdevumu amerikāņi 
pieprasīja atteikties no PSRS ekonomiskās un politiskās kontroles pār 
Austrumeiropu un nelikt šķēršļus amerikāņu ekonomiskajām un citām 
interesēm šajā Eiropas daļā. 

J.u. Tas ir karš. No vienas puses raugoties, ir kādi, kas uzvarējuši, 
kuriem ir lepnums par savu uzvaru. Ir uzvarēts sliktais ienaidnieks, 
labie ir uzvarējuši. Latvijā un ne tikai Latvijā bija cerības, ka sāksies 
daudz labāka dzīve. Cilvēki ticēja, ka, iestājoties mieram, būs labāk. 
Katrs kaut ko mēģināja darīt lietas labā. Savā labā. Pirmajos pēckara 
mēnešos bija vērojams arī daļējs cerību piepildījums. Taču ar Čērčila 
runu Fultonā 1946. gadā, kura tika iekļauta iepriekšējā sējumā, sākās 
jauna kara draudi. Ar ko beidzās Otrais pasaules karš? Ar diviem atom-
bumbu sprādzieniem, kas bija ne tikai kā kara beigu akords, ko vērsa 
pret Japānu, bet tas bija signāls, drauds PSRS. Spēka demonstrācija un 
drauda pieteikums. 

Šajā situācijā Staļins juta, ka viņu uzvara tiek nozagta. No vienas 
puses, viņi bija uzvarētāji, bet uzreiz pēc Hirosimas un Nagasaki un 
Čērčila paziņojuma bija jāpaliek tur, kur esi. Tālāk ne soli...

i.J. 1947. gadā Rietumeiropā tika piedāvāts Māršala plāns. Sa-
vukārt Padomju Savienībai, kuras līderi apzinājās, ka ir objektīvi 
apstākļi, lai PSRS kļūtu par superlievaru, šādi noteikumi bija ne-
pieņemami. PSRS izvēlējās pastiprināt savu kontroli pār Austrumei-
ropu, paplašināt savu ietekmes sfēru Āzijas valstīs, kā arī nostipri-
nāt aizsardzības potenciālu, tostarp apgūstot atombumbu ražošanu. 
1946. gada 25. decembrī Maskavas nomalē darbu sāka pirmais urā-
na-grafīta kodolreaktors. 1946. gada maijā PSRS Ministru padome 
pieņēma slepenu rezolūciju par reaktīvo ieroču – raķešu  – izstrādes 
programmas sākšanu. 
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1.37. att. Lielbritānija pievienojas kodolvalstu klubam. Lielbritānijas armija 
1952. gada 3. oktobrī Rietumaustrālijas piekrastē izmēģināja plutonija atombumbu. 
(West Australian 04.10. 1952.)
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Kara laikā, plānojot Austrumeiropas nākotni, Staļins, lai izvairī-
tos no tiešas konfrontācijas ar Rietumiem, neiebilda Rūzvelta priekš-
likumiem, ka Austrumeiropas valstu valdībās vajadzētu būt nevis tikai 
komunistiem, bet valdība jāveido, balstoties uz plaša politiskā spektra 
koalīciju. Taču Aukstā kara radītajai konfrontācijai pieaugot, notika 
plānu maiņa. Polijā, Ungārijā, Rumānijā un Bulgārijā visi nekomu-
nistiskie spēki tika padzīti no valdībām, bet opozīcijas apklusināšanai 
Austrumeiropā tika izmantotas tās pašas metodes, kādas tika izmanto-
tas Lielā terora laikā Padomju Savienībā.

Tieši tad tika izveidota tā starptautiskā valstu sadarbības sistēma, 
kuru vēlāk nosauca par «sociālistisko nometni». Sociālistiskā nometne 
tika veidota nevis uz vēsturiskiem vai ekonomiskiem pamatiem, bet uz 
vienotas ideoloģiskās bāzes. Jau tolaik šīs sistēmas pamatos bija iestrā-
dāts risks, ka, vājinoties Padomju Savienības militārajai un ekonomis-
kajai ietekmei, šī savienība var kļūt nestabila.

J. u. Sākumā vēl tika pieļautas valdības koalīcijas ar pilsoniskajām 
partijām. Komunistiskās partijas biedriem bija uzdevums iegūt kontro-
li pār svarīgākajām ministrijām – īpaši pār iekšlietu un aizsardzības sfē-
ru. Aukstajam karam padziļinoties, valstu vadība pakāpeniski nonāca 
pilnīgā vietējās komunistiskās partijas pārziņā un kontrolē. 

Kā izņēmums šeit jāaplūko Dienvidslāvija. Dienvidslāvijas Ko-
munistu savienības vadītājam no 1939. gada līdz pat savai nāvei, lī-
derim Josipam Brozam Tito (1892 – 1980) bija ambīcijas izveidot 
Balkānu federāciju, kurā ietilptu Dienvidslāvija, Bulgārija, Albānija 
un Grieķija. 1947. gadā bez Staļina ziņas un atļaujas Slovēnijas pilsē-
tā Bledā tika noslēgts Dienvidslāvijas un Bulgārijas līgums, kas varēja 
būt pamats nākamās Balkānu federācijas izveidei. Tito iniciatīva radīt 
ietekmīgu valstisku veidojumu Balkānos radīja Staļina aizdomas un 
neuzticību, kas noveda pie radikālas attiecību pārtraukšanas un Tito 
un Dienvidslāvijas sociālisma virziena noķengāšanas padomju presē. 
1949. gadā PSRS lauza savstarpējās palīdzības līgumu ar Dienvidslā-
viju un definēja Tito vadītos Dienvidslāvijas komunistus (Tito un 
Radkoviča kliķi) kā fašistus, imperiālisma aģentus, bendes un soci-
ālisma ienaidniekus. Šī bija pirmā reize, kad komunistiski orientētas 
valdības vadītājs nonāk tiešā bezkompromisa konfliktā ar Staļinu un 
nezaudē varu.
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J.P. Viens no galvenajiem Tito grēkiem bija atteikšanās no kolho-
ziem un lauksaimnieciskās ražošanas balstīšana uz zemniekiem. Tieši 
to centās atmaskot padomju prese: «Arī ideoloģiskā ziņā Tito oportu-
nisma un nodevības saknes meklējamas dziļi. Vēl 1946. gadā, uzstājo-
ties ar runu Zagrebā, Tito apgalvoja: «Mēs sakām zemniekiem, ka viņi 
ir mūsu valsts visstingrākais pamats, nevis tāpēc, ka mēs gribam iegūt 
viņu balsis, bet tāpēc, ka viņi tāds patiešām ir». Jājautā: vai tā nav tipis-
ki budziski nacionālistiska tēze, kura ignorē tiklab proletariāta vadošo 

J.P. Viens no galvenajiem Tito grēkiem bija atteikšanās no kolho-

1.38. att. Militārā sacensība. Attēlā:1954. gada 
21. janvāris. Pirmā atmozemūdene – Nautilus – 
tiek nolaista ūdenī. (http://defenseimagery.mil, 
U.S. Navy photo 540121-N-ZZ999-001)
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lomu tautas demokrātijas celtniecībā, kā ari mēģina iztēlot zemniecību 
kā monolitu šķiru, aizmirstot par visasākajām pretišķībām starp lauku 
kapitalistu-budzi un strādnieku šķiras dabisko sabiedroto – darba zem-
nieku?» (Brīvā Venta 04.09.1949.).

J.u. Tad viņi solīja, ka sociālisma plānveida ekonomika uzvarēs 
kapitālisma stihisko tirgus ekonomiku. Tikai sadalot Vāciju, izveidojās 
patiesa divu sistēmu ekonomiska sacensība. 

i.J. 1943. gada Teherānas konferencē amerikāņi piedāvā Vāciju 
sadalīt piecās daļās – nodalot Prūsiju, Hannoveri, Saksiju, Heseni un 
Bavāriju. Savukārt cita daļa no Vācijas – Ķīles kanāla un Hamburgas 
apkārtne, Rūras un Zāras apgabali – būtu ANO kontrolē. Angļu plāns 
paredzēja Prūsijas izolēšanu un Vācijas dienvidu daļas nodalīšanu, ie-
kļaujot to hipotētiskajā Donavas federācijā. Savukārt PSRS tolaik pie-
dāvāja sadalīt Vāciju vairākās valstīs.

1.39. att. NATO izveide. Attēlā: ASV prezidents Harijs Trūmens un ASV ārlietu resora darbinieki 
kopā ar Lielbritānijas, Dānijas, Kanādas, Norvēģijas, Francijas, Portugāles, Nīderlandes un 
Itālijas vēstniekiem paraksta dokumentus par NATO līguma ieviešanu. 
(ASVNA – Harry S. Truman Library, ARC Identifi er 200163 )
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Paradoksālā kārtā īstenojās tieši tā laika PSRS pozīcija, un par to 
ir atbildīgi gan sabiedrotie, kas pretojās vienotas Vācijas atjaunoša-
nai, gan arī VDR komunistiskie līderi, kuri apvienošanās gadījumā 
baidījās zaudēt varu. Vēlāk, kad lielākā daļa Vācijas ekonomiskā po-
tenciāla nonāca PSRS pretinieku kontrolē, kļuva skaidrs, ka neitrāla 
un apvienota Vācija no PSRS viedokļa bija labāka par esošo situāciju. 
Padomju Savienība 1952. gada martā un aprīlī piedāvāja noslēgt miera 
līgumu ar Vāciju, kuru pārstāvētu apvienotās Vācijas valdība, un neka-
vējoties sarīkot brīvas vēlēšanas visā Vācijas teritorijā, kuras uzraudzītu 
sabiedroto kontroles komisija. Visas šīs iniciatīvas tika noraidītas.

Rietumu lielvalstis noraidīja priekšlikumu par apvienotās Vācijas ne-
itrālo statusu. 1952. gada maijā ASV un Lielbritānija kopīgi ar Franciju 
un VFR parakstīja līgumu, kas atļāva veikt VFR remilitarizāciju. Savu-
kārt Francijas, VFR, Itālijas, Beļģijas, Nīderlandes un Luksemburgas 

1.40. att. Lielais divnieks. Arī pēc NATO izveides svarīgākos jautājums izlēma Otrā pasaules 
kara uzvarētāji, taču bez Staļina. Attēlā: ASV prezidenta Harija Trūmena un Lielbritānijas prem-
jerministra Klementa Etlija (1883-1967) tikšanās 1950. gada 12. aprīlī, lai vienotos par kopēju 
stratēģiju Korejas konfl iktā. (ASVNA – Harry S. Truman Library, ARC Identifi er 200256)
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ārlietu ministri vienojās izveidot Eiropas Aizsardzības Kopienu. 1953. ga- 
dā Padomju Savienība piedāvāja, lai Austrumvācijas un Rietumvāci-
jas parlamenti izveidotu Vācijas pagaidu valdību, kuras uzdevums būtu 
veikt valsts apvienošanu, balstoties uz demokrātijas un miermīlīguma 
pamatprincipiem, īstenojot brīvas un visu Vāciju aptverošas vēlēšanas, 
kuru norisē neiejauktos ārvalstis. Savukārt četru pušu sarunās par miera 
līgumu Vāciju pārstāvētu viena – pagaidu valdība.

Diemžēl Austrumvācijas iedzīvotāji pilnībā izbaudīja, ko nozīmē 
piespiedu pāreja uz sociālismu. 1953. gada jūnijā sākās sacelšanās, ku-
ras apspiešanā tika iesaistīts padomju karaspēks. Šeit gan jāpiebilst, ka 
padomju vadība aicināja Vācijas apvienotās strādnieku partijas līderi 
Valteru Ulbrihtu (1893 – 1973) neforsēt sociālistiskos pārkārtojumus, 
bet domu apmaiņā starp padomju diplomātiem un Vācijas komunis-
tiem pēdējie bija pārāki. 

J.u. Uzvara karā bija radījusi ilūziju, ka ir iespējams ieviest vienotu 
sociālisma sistēmu visā pasaulē. Nevajag novērtēt par zemu kara rezul-
tātus. Kara rezultātā bija radusies virsnieku un ģenerālu paaudze, kas 
zina, kā uzvarēt, kas prot karot un spēj uzvarēt. Uz 1950. gadu PSRS 
bija izveidojies milzīgs militārais potenciāls. Ko ar tik lielu potenciālu 
darīt? Atbilde bija loģiska – paplašināt padomju ietekmes robežas. 

Ne Staļins, ne politbirojs, ne tā laika vadība un militāristi jaunu 
impēriju neizdomāja. Viņi uzskatīja, ka ir Padomju Savienība un ka 
tā ir jāpaplašina. Ja viņi būtu tik gudri, tad, lai paplašinātu impēriju, 
viņi ņemtu vērā jaunos ekonomiskos un reģionālos nosacījumus, kā 
arī etnisko specifiku. Taču viņi sāka visur, ja tā var teikt, veidot mazas 
Maskavas. Pārlika savu izpratni par Padomju Savienību uz citām val-
stīm. Tā bija kļūda. Tas arī radīja pretestību. Tas, ka Varšavas centrā, 
kāds mēģina ieviest Maskavas modeli, nepārvērš poļus par krieviem. 
Poļi Polijā palika par poļiem, un latvieši Latvijā bija un palika latvieši.

i.J. Var teikt, ka gan Staļins, gan Hruščovs bieži izmantoja savu spēku, 
lai paātrinātu jaunu tehnoloģiju izstrādi. Turpretim pēc tam, Leonīda 
Brežņeva laikā, bija vērojamas pretējas tendences. Finansu kreditēšanas 
sistēmas atbalstīja tradicionālo ražošanas modeli. Plānošanas ekonomika 
pārstāvēja ietekmīgu spēku, bet sāka kopēt un replicēt pagātnē pārbau-
dītus tehnoloģiskus risinājumus, kā rezultātā jaunie zinātnes atklājumi 
tika izmantoti tikai militāri rūpnieciskā kompleksa vajadzībām un tiem 
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netika meklēts civilais pielietojums. Ekonomika kļuva pārāk centrali-
zēta un neelastīga, kā arī neatsaucīga attiecībā uz inovācijām. Savukārt 
valsts vara pārstāja ņemt vērā valsts indivīdu ekonomiskās intereses.
Centieni reformēt ekonomiku izrādījās neefektīvi, bet par tiem mēs 
vairāk runāsim nākamajā grāmatā. 

J.u. Ķīnā turpinājās pilsoņu karš, kurā komunistus atbalstīja Mas-
kava. Tam bija vajadzīgi ievērojami resursi. Līdz brīdim, kamēr Mao 
Dzeduns nesaķildojās ar PSRS, Ķīnai it visā tika palīdzēts. 

Savukārt Padomju Savienības Eiropā iegūtās teritorijas «sauca», lai 
tām piegādā uzvarētāju resursus, tagad teiktu – investīcijas. Visi cerēja – 

1.41. att. NATO atmaskošana. Līdz pat PSRS sabrukumam ofi ciālā padomju pozīcija bija 
atmaskot NATO bloka agresīvo raksturu. (Padomju Kuldīga, 13.02.1953.)
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mūs atbrīvoja, tagad palīdzēs! Un šī Staļina vadītā rūpēšanās, bija uni-
ficēta. Proti, visur vajadzēja nokopēt un ieviest to modeli, kāds bija Pa-
domju Savienībai. Ekonomiskais un ideoloģiskais Padomju Savienības 
modelis palīdzēja uzvarēt karā, tāpēc to vajadzēja ieviest visur, kur vien 
sniedzās Padomju Savienības ietekme. 

J.P. Taisnības labad jāsaka, ka ne tikai amerikāņiem bija plāns 
un norisinājās sagatavošanās militārai konfrontācijai ar PSRS. Ap 
1950. gadu visā Padomju Savienībā gaisā virmoja gatavošanās nākama-
jam karam. Tagad tas nav noslēpums, ka kara sākums bija plānots ap 
1950. gadu. Uz šo laiku tika kāpināta ideoloģiskā sagatavošana un uz-
krāti resursi, lai radītu materiālo un tehnisko bāzi nākamajam karam. 
Sākoties karam, tiktu veikti pasākumi, lai nostiprinātu drošību piero-
bežas reģionos. Latvija ietilpa pierobežas joslā. Es domāju, ka vietējā 
elite to labi saprata un mēģināja līdz noteiktam termiņam izdarīt visu, 
kas bija nepieciešams. Ja tas netiktu izdarīts, tad kara gadījumā Kremlis 
īstenotu drošības operācijas, izsūtot lielu skaitu vietējo iedzīvotāju un 
izkaisot tos pa PSRS teritoriju. No vietējās kreisā spārna inteliģences 
Latvijā tika gaidīts ideoloģiskais darbs, lai kara gadījumā šeit nesāktos 
nemieri un pretdarbība. Beigu beigās, Latvijas PSR vadībai bija jāat-
met mīkstsirdība un līdz iespējamam kara sākumam jāatrisina visi šie 
jautājumi. Tieši tāpēc represiju maksimums bija 1949. gadā. Latvijas 
PSR teritorija bija jāpadara droša līdz 1950. gadam – gadam, kad bija 
jāsākas lielam karam. Šeit var atsaukties uz Staļina vēstuli Ķīnas ko-
munistiskās partijas vadītājam. Vēstījumā Mao Dzedunam 1950. gada 
oktobra sākumā Staļins aicina Ķīnas Tautas armiju sākt karu pret ame-
rikāņu armiju Korejas pussalā. Staļins: «Ja karš ir neizbēgams, tad lai 
tas sākas tagad, nevis pēc dažiem gadiem, kad Japānas militārisms būs 
atjaunots kā ASV sabiedrotais.» 

J.u. Staļins garantēja Mao, ka gadījumā, ja ASV pieteiks karu Ķīnai 
(vai veiks darbības, kas ir līdzvērtīgas kara pieteikumam), tad, atbilstoši 
1950. gada 14. februāra līgumam, nonāks karastāvoklī ar PSRS. 

Gatavošanās karam savu kulmināciju sasniedza 1950. gada otrajā 
pusē. Valsts galvenie svētki bija Tankistu diena, Artilēristu diena, Jūras 
kara flotes un Sarkanās armijas diena. Ideoloģiski viss bija sagatavots 
kara sākumam. Resursi uzkrāti, lauki izspiesti līdz pēdējam. Brīdī, kad 
visos PSRS darba kolektīvos un presē tiek atspoguļoti mītiņi ar lozun-
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giem «Mēs esam par mieru!» un PSRS darbaļaudis paraksta Stokholmas 
aicinājumu, kad no visām tribīnēm skan «Nē – karam!», «Nē – kara 
kurinātājiem!», kā padomju ļaudīm būtu jāuztver vēsts, ka amerikāņi 
«iebliež» ar kodollādiņu pa kādu no Ķīnas tautas republikas pilsētām, 
vai ar kodoltriecienu aptur uzbrukumu Korejas karā?

i.J. Ja vērtēju atmiņas par savu bērnību, tad es varu teikt, ka manā 
ģimenē bija jūtama gaidāma kara elpa. Bija jūtama, līdz Ņikita Hruš-
čovs Divdesmitajā partijas kongresā paziņoja, ka «ļeņiniskie dažādu so-
ciālu sistēmu valstu mierīgas līdzāspastāvēšanu principi bija un paliek 
mūsu valsts ārpolitikas ģenerālā līnija».

J.u. Es papildināšu. Tagad vairs nav noslēpums, ka tas bija tīrs 
propagandas paziņojums. PSKP CK Politbiroja loceklis Anastass Mi-
kojans (1895 – 1978) 1956. gada janvāra Politbiroja sēdē ierosināja, 
lai tikai un vienīgi ideoloģiskām vajadzībām tiktu ofi ciāli noraidīts 
kara neizbēgamības princips un tiktu pieļauts, ka ir iespējama mierīga 
pāreja uz sociālismu. Lai pielabinātu Eiropas komunistiskās partijas, 
bija jāparāda pasaulei, ka PSRS ir par mieru. Šī ideja tika īstenota 

1.42. att. Dzīve okupētajā Vācijā. Attēlā: Pārtikas deva vienam cilvēkam uz vienu dienu Lielbri-
tānijas okupācijas zonā Vācijā 1948. gada sākumā. (Vācijas Nacionalais arhīvs Bild 183-H28811)
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PSKP 20. kongresa dokumentos. Tika radīts zināms duālisms. Viena 
informācija par PSRS plāniem bija domāta pasaules sabiedrībai un pa-
domju cilvēkiem, taču pavisam cita informācija par PSRS plāniem – 
valsts vadībai un militāristiem.

i.J. Kad 1949. gada 4. aprīlī tika parakstīts Ziemeļatlantijas lī-
gums, tad dibināšanas dokumentos, protams, nebija nosaukti iespē-
jamie NATO pretinieki. Tomēr neviens neapšauba, ka tas bija vērsts 
pret Maskavu, turklāt, ja, parakstot t.s. Antikominternes paktu, 
pirms kara tas tika vērsts tikai pret vienu valsti, tad NATO izveide 
bija vēršanās jau pret vairāk nekā 10 valstīm, kas bija nonākušas ali-
ansē ar Maskavu. 

 Vācijas Demokrātiskās Republikas dibināšana padomju okupācijas 
zonā 1949. gada 7. oktobrī bija uzskatāma par tiešu atbildi pirms pie-
ciem mēnešiem izveidotajai Vācijas Federatīvajai Republikai.

Padomju militāri rūpnieciskais komplekss tolaik nepārtraukti ga-
tavojās karam. PSRS vadība bija informēta par plānu «DropShot» – 
ASV plānu, nonākot karastāvoklī ar Padomju Savienību, veikt kodol-
ieroču triecienus pa lielākajām PSRS, kā arī padomju satelītu pilsētām 
un galvenajiem rūpniecības centriem. Bija laiks, kad ASV bija atom-
bumba, bet PSRS tās vēl nebija. Vēlāk PSRS nodemonstrēja, ka atom-
bumbas tai ir, ka ir izgudroti vēl jaudīgāki – kodoltermiskie ieroči. 
Gan no teiktā manā ģimenē, gan no vēsturiskiem dokumentiem es 
zinu, ka 1961. gada 30. oktobrī Hruščovs pavēlēja virs Novaja Zemļas 
salām uzspridzināt ūdeņraža bumbu. Nogranda civilizācijas vēsturē 
nepieredzēta mēroga sprādziens ar vismaz 50 megatonnu jaudu. Pa-
saule tika burtiski satricināta, un visi saprata, ka tā turpināt nedrīkst, 
citādi tas var beigties pavisam slikti.

Ģimenes lokā par šo jautājumu vienmēr bija zināma spriedze. Es 
to labi atceros. Mans tēvs bija informēts cilvēks un orientējās šajos 
jautājumos labāk par citiem. Viņš 13 gadus bija dienējis flotē. Sākumā 
uz zemūdenes, bet vēlāk bija piedalījies ziemeļu konvoju apsardzē. Es 
atceros, ka bērnībā man bija ļoti bail no svētku uguņošanas. Kā jebku-
rā karavīru ģimenē, arī manā netrūka stāstu par kara tēmu. Jau vēlāk, 
tīņa gados, kad notika svētku uguņošana, man piemetās drebuļi, un, 
spriežot pēc manas sievas stāstiem, arī viņai bērnībā bijis tāpat. Tāpēc 
es varu teikt, ka piecdesmitajos gados (esmu piedzimis 1952. gadā), 
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kodolieroču šantāžas spriedze bija jūtama nemitīgi. Hirosimas un Na-
gasaki atomsprādzieni un to sekas bija ikdienas tēma. Tajā laikā jau 
bija izstrādāti tādi kara paņēmieni, kuros upuru skaits pārsniedz pat 
atombumbas eksplozijas mērogus. Sabiedroto spēku īstenotās Drēz-
denes bombardēšanā īsi pirms kara beigām pēc daudzām aplēsēm gāja 

1.43. att. Vācu marku ieviešana 1948. gada 20. jūnijā Rietumvācija vācu ekonomista Ludviga 
Erharda (1897–1977) vadībā īstenoja naudas reformu. Nauda ļoti ierobežotā apjomā, līdz 60 vācu 
markām vienam cilvēkam, divos paņēmienos tika mainīta attiecībā 1:10 (desmit reihsmarkas pret 
vienu vācu marku). Visa nauda banku norēķinu kontos un depozītos tika sadalīta divās daļās. Attie-
cībā 1:10 tika samainīta puse (50 %) no naudas banku rēķinos. Pārējā nauda tika iesaldēta. Vēlāk 
lielākā daļa no iesaldētās naudas (70 %) tika dzēsta, bet pārējās naudas daļas maiņa tika atlikta 
uz vēlāku laiku. Pēdējo daļu – 10 % no rēķina lieluma – padarīja pieejamu tikai 1954. gadā.
Mūsdienu terminoloģijā izsakoties, visa bankās glabāta nauda tika aplikta ar vienreizēju nodokli 
35 % apmērā, bet 15 % konvertēti kā valsts aizņēmums ar galējo izmaksu 1954. gadā. 
(Foto, Imperial War Museum.)
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bojā ne mazāk cilvēku kā Hirosimas vai Nagasaki atomsprādzienos. 
Daudzi romāni un vēsturiskie darbi vēstīja par amerikāņu sadarbību 
ar nacistiem, lai iegūtu nacistu necilvēcisko eksperimentu rezultātus, 
lai attīstītu bioloģiskos vai citus nāvējošus ieročus. Turklāt lielās poli-
tikas cinisms bija pilnīgi saprotams. Arī pretējai pusei brīžiem nebija 
ar ko lepoties. Avantūrisms, karu provocēšana – viss bija. Nevajadzētu 
pārlieku idealizēt gan to, kas notika Rietumos, gan to, kas norisinājās 
Padomju Savienībā.

Es augu ģimenē, kurā vienmēr bija sajūta, ka jau visai drīz sāksies 
nākamais karš. Mans tēvs bija absolūti nemilitāra noskaņojuma cilvēks. 
Viņš uzauga Baku un pēc vidusskolas iestājās augstskolā Vēstures fakul-
tātē, tad tika iesaukts dienēt flotē. Pēc obligātā 4 gadus ilgā dienesta viņš 
atgriezās studēt, bet jau pēc diviem gadiem – 1941. gadā – tika iesaukts 
militārajā dienestā atkal un nosūtīts uz Kaspijas jūras floti, kura piedalī-
jās Staļingradas kaujā. Pēc tam viņš tika nosūtīts dienēt uz Ziemeļu floti 
zemūdenes apkalpē apsargāt militāro kravu piegādes uz Murmansku 
un Arhangeļsku. Pēc kara viņš vairākus gadus turpināja dienestu turpat. 
Kopumā ņemot, pēc savas būtības ļoti civili noskaņots cilvēks nodienēja 
13 gadus un tikai tad atgriezās universitātē, lai to pabeigtu. Pēc tam viņš 
strādāja arodbiedrībās, kļuva žurnālists. Kad tēvs pārcēlās no Baku uz 
Maskavu, tad viņš jau bija atbildīgā amatā naftas ieguves nozares dar-
binieku arodbiedrībā, un tas jau bija visai ietekmīgs amats republikas 
līmenī. Es atceros, ka mēs dzīvojām Maskavas centrā. Man kopā ar ve-
cākiem bija viena – 15 kvadrātmetrus liela – istaba komunālajā dzīvoklī. 
Pārtikā maize un siļķes, siļķes un maize. Liela daļa no tēva algas, kas bija 
virs vidējā līmeņa, bija obligāti jāiztērē par valsts aizņēmuma obligāci-
jām. Bija mēneši, kad divas trešdaļas no algas aizgāja aizņēmumam. Tas 
bija veids, kā izlīdzināt ienākumus, lai visus brīvos resursus novirzītu 
kara izpostītās saimniecības un infrastruktūras atjaunošanai.

Tad PSKP 20. kongress paziņo, ka karš, saasinoties šķiru cīņai pa-
saulē, vairs nav obligāts, ka pasaules mērogā ir iespējama mierīga līdzās-
pastāvēšana un ka tieši šo politiku atbalsta visa progresīvā cilvēce. Kad 
sākās Kubas raķešu krīze (1962), tad tēvs atkal juta – tūdaļ, tūdaļ viņu 
iesauks atkal un viņš dosies uz floti. 

Korejas karš, manuprāt, tika uztverts kā ķīniešu karš. Korejas karš 
norisinājās PSRS perifērijā. PSRS palīdzēja, sūtot instruktorus un pie-
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gādājot ieročus. Ķīniešiem bija savādāk. No viņu puses karā piedalījās 
simtiem tūkstoši brīvprātīgo, demonstrējot amerikāņiem, kāds ir Ķī-
nas potenciāls un iespējas. Manuprāt, Kubas krīze daudz vairāk nekā 
Korejas karš satricināja visu valsti, īpaši armijas vecuma vīriešus un tos, 
kas interesējās par politiku. Šajos gados politiķi visai apzināti veicināja 
spriedzes pieaugumu pasaulē. Spriedze mazinājās, kad PSRS veiksmī-
gi izmēģināja neticami jaudīgo ūdeņraža bumbu. Lai gan arī pēc tam 
miljoniem cilvēku turpināja dienēt armijās (PSRS – apmēram trīs ar 
pusi miljonu), bija pilnīgi skaidrs, ka sadursmes gadījumā tiks pārspēts 

1.44. att. Berlīnes krīze. No 1948. gada 24. jūnija PSRS karaspēks bloķēja jebkurus kravu 
pārvadājumus uz Rietumberlīni pa dzelzceļu, autoceļiem un ūdensceļiem. Attēlā: Pirmā kravas 
lidmašīna nolaižas Berlīnes Tempelhofas lidostā. (United States Air Force Historical Research 
Agency; USAF photo 070119-F-0000R-101).
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pat visneiedomājamākās šausmu fi lmas scenārijs. Laikam pašsaglabāša-
nās instinkts bija tas, kas atturēja pasauli no konfrontācijas. Manuprāt, 
Staļins vairāk neplānoja paplašināt Padomju Savienības ietekmes sfēru, 
palielinot Potsdamas konferences rezultātā iegūto teritoriju. 

Jā, 1950. gadā Staļins rakstīja Mao Dzedunam, aicinot Ķīnu aktī-
vāk piedalīties Korejas karā: «Kopā mēs būsim stiprāki nekā ASV un 
Lielbritānija. Savukārt citas Eiropas kapitālistiskās valstis, jo Vācija 
pašlaik nevar sniegt nekādu palīdzību Amerikas Savienotajām Val-
stīm, nav nopietns militārs spēks. Ja karš ir neizbēgams, lai tas sākas 
tieši tagad.»

Savukārt Mao centās no šāda kara izvairīties, un viņam bija savs ap-
rēķins. Amerikāņi uzskatīja, ka viņi ir visstiprākie un kritiskā gadījumā 
izmantos savu pārspēku. 

Tikai Hruščovs izmainīja attiecības ar Ķīnas Tautas Republiku. Ja 
četrdesmito gadu nogalē Maskava centās uzspiest ķīniešu komunistiem 

1.45. att. Berlīnes krīze Lai veiktu piegādes, katrā no trim Berlīnes lidostām reizi trijās minūtēs 
nosēdās viena transporta lidmašīna. Atpakaļceļā kravas lidmašīnas no Rietumberlīnes izveda 
slimus vai citādi aprūpējamus bērnus. (Foto: British Army offi cial photographer, 
Imperial War Museum, London. Catalogue number BER 49-127-003).
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savu gribu, tad tagad Hruščovs, redzot, cik ļoti Ķīna pieņēmās spēkā 
Korejas kara laikā, piekāpās vairākos būtiskos punktos. Padomju Savie-
nība apņēmās Ķīnā uzcelt un apgādāt ar iekārtām 150 lielas rūpnīcas, 
piešķirt Ķīnai ievērojamus kredītus. Hruščovs atteicās no visām PSRS 
ekonomiskajām interesēm Ziemeļķīnā, no Portartūras un Daļņajas 
tika evakuētas PSRS militārās bāzes, bet osta ar iekārtām tika atdota 
ķīniešiem. Tika pārtraukta Staļina piekoptā politika kontrolēt ķīniešus 
ar PSRS un Ķīnas kopuzņēmumu palīdzību, lai tos izmantotu kā PSRS 
ekonomiskās ietekmes instrumentu. Hruščovs sāka šo kopuzņēmumu 
īpašumtiesības atdot ķīniešiem.

J.P. Igors Jurgens iepriekšējā sējumā vairākas reizes uzsvēra, ka 
PSRS bija mazāks ļaunums nekā nacistiskā Vācija. Vai pēc visa tā, kas 
notika Baltijā un Austrumeiropā pirmajā desmitgadē pēc kara, varam 
joprojām apgalvot, ka atbalsts Padomju Savienībai bija piesliešanās 
mazākam ļaunumam?

1.46. att. Berlīnes krīze. No 1948. gada 24. jūnija līdz 1949. gada 12. maijam Rietumberlīnes 
apgāde notika tikai ar gaisa satiksmi. ASV un Lielbritānija īstenoja un ieguva pieredzi jaunā 
militārās loģistikas operācijā – apgādāt miljonu pilsētu ar akmeņoglēm, degvielu un pārtiku, 
izmantojot tika gaisa satiksmi. Attēlā: Pēdējais kravas lidmašīnas reiss uz Berlīni. 
(Foto: U.S. Air Force History)
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J.u. Latvija Eiropā izceļas ar to, ka, pateicoties vairāku eirodeputā-
tu aktivitātēm, mēģina panākt, lai ar politiskajām rezolūcijām Eiropas 
līmenī tiktu novienādots padomju režīms un nacistiskais režīms, aicina 
ielikt vienādības zīmi starp komunismu un nacismu, jo abi režīmi pie-
kopa noziegumus.

Tagad jau ir pieejama informācija par abu režīmu sastrādāto. 
Apskatīsim Vadima Erlihmana apkopojumu (Эрлихман В. Потери 
народонаселехия в ХХ веке: Справочник.- Москва, Русская 
панорама, 2004). Čehoslovākijā no 1939. līdz 1945. gadam nacis-
ti piesprieda 22 tūkstošus nāvessodu un nosūtīja uz koncentrācijas 
nometnēm 360 000 pilsoņu, no kuriem 285 tūkstoši gāja bojā līdz 
1945. gadam. Šajā valstī no 1948. līdz 1960. gadam, kas apzīmēts 
kā padomju terora laiks, par politiskām apsūdzībām tika piespriesti 
241 nāvessodi, 80 tūkstoši tika ieslodzīti nometnēs, no tiem bojā gāja 
apmēram 2000 cilvēku. 

Polijā šī proporcija bija vēl dramatiskāka. Nacisti no 1939. līdz 
1945. gadam nogalināja 1,7 miljonus civiliedzīvotāju, uz koncentrāci-
jas nometnēm nosūtīja 4,6 miljonus, no kuriem 3,3 miljoni gāja bojā. 
Te nepieskaitām tos miljonus, kurus aizdzina vergu darbos uz Vāciju 
utt. Sarkanais terors no 1944. līdz 1956. gadam izpaudās ar 2000 nā-
ves sodiem un 300 000 arestētajiem, no kuriem nometnēs gāja bojā 
10 000. Man var aizrādīt, ka šāds skatījums ir neētisks, bet šo režīmu 
darbības mērogi ir radikāli atšķirīgi.

J.P. Neviena vien valsts, pat mazāka mēroga militāros konfliktos, 
kā arī, lai apslāpētu pretestību okupētajās teritorijās, pielietos līdzīgas 
metodes. Amerikāņu sabiedrība bija šokēta, kad atklātībā nonāca in-
formācijas drumslas par to, ar kādām metodēm tika novērsta pretestība 
Korejas kara laikā. Ja vērtējam pretinieku fizisko iznīcināšanu un civil-
iedzīvotāju upuru skaitu, tad var likt vienādības zīmi arī starp padomju 
režīmu Austrumeiropā un amerikāņu režīmu Ziemeļkorejā 1950. un 
1951. gadā. 

i.J. No divdesmitā gadsimta piecdesmitajiem gadiem NATO un 
Varšavas līguma valstu attiecībās norisinājās nepārtraukta ideoloģiskā 
cīņa ar tiešām un netiešām sadursmēm reģionālos bruņotos konfliktos, 
vienlaikus cenšoties balansēt, lai konflikti nepāraugtu planētas mēroga 
kodolkatastrofā.
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Pēc Staļina nāves padomju ārpolitikā bija vērojams jauns posms, 
kurā atslābuma periodi starp šiem diviem blokiem mijās ar saasināju-
miem, kad pasaule balansēja uz kodolkara sliekšņa. Lai gan N. Hruščovs 
veica virkni pasākumu, lai, mūsdienu valodā izsakoties, «optimizētu» 
Padomju Savienības ārpolitikas izmaksas. Viņš parakstīja miera līgu-
mu, ar kura palīdzību Austrija netika sadalīta divās valstīs, bet palika kā 
viena valsts ar neitrālas valsts statusu (1955), pavēra ceļu uz izlīgumu ar 
Dienvidslāviju. Hruščovs intuitīvi bija uztvēris sabiedrības pagurumu 
no nemitīgiem briesmu draudiem un konfrontācijas spriedzes. 

Laikmeta LiecībaS 
Laikmeta liecības, kurās ir saglabāta konkrētā laika perioda pareizrakstī-

ba, sāk 1948. gada Padomju arodbiedrību deklarācija jautājumā par māršala 
plānu (C 02.03.1948.). imitējot Rietumu demokrātiskās tradīcijas, Padomju 
Savienībā pēc kara maskavas politika tika pasniegta nevis kā kompartijas 
līderu diktāts, bet gan kā atšķirīgu institūciju, šajā piemērā – arodbiedrību ini-
ciatīvu –, apkopojums. Reālā politika tika veidota plānveidīgi. Pirms valdības 
lēmuma tika iniciēta sagatavošanas kampaņa, kuras laikā dažādas organi-
zācijas nāca klajā ar saviem vietējiem lēmumiem, vai īstenoja aktivitātes, uz 
kuru bāzes tad, it kā apkopojot viedokļus, tika pieņemts obligātais lēmums. 

Latviešu meitenes Alīdas Krievas stāsts par viņas dzīvi Anglijā  
(C 02.07.1948.) no vienas puses ir labs kontrpropagandas piemērs, rādot, 
cik slikti klājās tiem, kas devās bēgļu gaitās. Taču, raugoties no otras pu-
ses, pēckara gadi nebija viegli visās kara skartajās valstīs. Lielbritānijā arī 
ilgi pēc kara saglabāja normēto pārtikas apgādi un atteikšanās no kartiņu 
sistēmas attiecībā uz gaļas produktiem tika panākta tikai 1954. gadā –  
9 gadus pēc kara. 

Pēc kara Latvijas informatīvā telpa mainīja ģeopolitisko virzienu. Soci-
ālisma nometnes izplešanās kļuva par svarīgāko ārvalstu ziņu sastāvdaļu. 
mao dzeduna runa sagatavošanas komitejā jaunas politiski konsultatīvas 
padomes sasaukšanai (C 23.06.1949.) parāda laiku, kad Ķīnas komunisti 
vēl nebija guvuši pilnīgu uzvaru. Bija ieņemta Pekina un šanhaja, bet valsts 
dienvidos vēl turpinājās pilsoņu karš. 
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Savukārt Vilhelma Pika (C 11.10.1949.) runa, pasludinot VdR dibi-
nāšanu, vācu tautas padomes sesijā precīzi raksturo padomju nostāju 
Vācijas jautājumā. Vilhelms Piks, paužot domu, ka VdR pārstāv vienoto 
Vāciju un ir tās pamats, bet VFR ir separātisti, kas atdalījušies no vienotās 
Vācijas, apgalvo: «Vācijas sašķelšanas, vienas Vācijas daļas atraušanas 
un separatās rietumvalsts izveidošanas, ko okupējošās rietumvalstis di-
binājušas kā ieroci savu imperialistisko plānu realizēšanai. jo sāpīgāks 
vācu tautai ir tas fakts, ka Rietumvācijas politiķi bijuši ar mieru pastrādāt 
šo noziegumu pret vācu tautu.» 

Tālāk ir iespējas salīdzināt 1949. gada 4. aprīlī Vašingtonā noslēgtā Zie-
meļatlantijas līguma (NATo līguma) tekstu ar Līguma par draudzību, sadar-
bību un savstarpējo palīdzību (Varšavas organizācijas līguma) tekstu. Abi do-
kumenti ir apbrīnojami līdzīgi, teju vai «simetriski», abi dokumenti tiek veidoti 
Apvienoto Nāciju organizācijas hartas ietvaros un atsaucas uz to. Viena no 
lielākajām līdzībām meklējama «simetriskajos» pantos, kas nosaka, ka uzbru-
kums vienai dalībvalstij var tikt traktēts kā uzbrukums visām dalībvalstīm. 

NATo līguma 5. pants:  «Puses vienojas, ka bruņotu uzbrukumu vienai 
vai vairākām no tām eiropā vai Ziemeļamerikā uzskatīs par uzbrukumu vi-
sām dalībvalstīm, un tādēļ tās apņemas, ka šāda uzbrukuma gadījumā katra 
no tām, izmantojot individuālās un kopējās pašaizsardzības tiesības, kas pa-
redzētas Apvienoto Nāciju organizācijas Hartas 51. pantā, sniegs palīdzību 
Pusei vai Pusēm, kas pakļautas uzbrukumam, individuāli un kopā ar citām 
Pusēm, veicot pasākumus, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, ieskaitot 
bruņota spēka pielietošanu.»

Varšavas līguma 4. pants: «Gadījumā, ja eiropā kāda valsts vai valstu 
grupa izdarītu bruņotu uzbrukumu vienai vai vairākām valstīm – Līguma da-
lībniecēm, ikviena valsts – Līguma dalībniece, realizējot tiesības uz individu-
ālu vai kolektīvu pašaizsardzību, saskaņā ar Apvienoto Nāciju organizācijas 
Statūtu 51. pantu sniegs valstij vai valstīm, pret kurām būs vērsts šāds uz-
brukums, tūlītēju palīdzību, individuālu un pēc vienošanās ar citām valstīm 
– Līguma dalībniecēm, visiem līdzekļiem, kādus tā uzskatīs par nepiecieša-
miem, ieskaitot bruņota spēka lietošanu.»

Tālāk seko divi dokumenti, kas raksturo Korejas karu. Kim ir Sena 
aicinājums Korejas tautai (C 28.06.1950.) ir tapis brīdī, kad Ziemeļko-
rejas armija ir salauzusi dienvidkorejas pretestību un cer tūdaļ pārņemt 
varu visā Korejā. Savukārt Kim ir Sena radioruna Korejas tautai, armijai un 
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partizāniem 1950. gada 11. oktobrī (C 13.10.1950.) izskanēja laikā, kad 
Staļins bija atteicies sūtīt padomju armiju palīgā Ziemeļkorejai, bet mao 
dzeduns vēl nebija devis atļauju Ķīnas armijai iesaistīties konfl iktā. 

Korejas kara sākuma fāzē PSRS notika miera piekritēju kampaņas un 
kongresi. Padomju darbaļaudīm bija jāparaksta uzsaukumi par mieru. Lai 
pārliecinātu Rietumu sabiedrību, kampaņā tika iesaistīti pat reliģisko kon-
fesiju vadītāji.  Kā piemēr ir publicēta Latvijas evaņģēliskās luterāņu baznī-
cas arhibīskapa Gustava Tura runa, (C 19.10.1950.), kuram citkārt ateisma 
propagandas dēļ bija neiespējami nonākt laikrakstu lappusēs. Kampaņa 
savu kulmināciju sasniedza 1951. gada 12. martā, kad PSRS Augstākā 
Padome pieņēma miera aizsardzības likumu, kurā tika noteikts: «uzskatīt, 

1.47. att. 1953. gada nemieri VDR. VDR ekonomisko problēmu saasinājums noveda līdz pla-
šiem strādnieku nemieriem. 1953. gada vasarā streikoja 200 000 strādnieku, kurus apspieda 
padomju armija. Padomju propagandas interpretācijā tie bija ārzemju algotņi. (C 24.06.1953.)
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ka kara propaganda, lai arī kādā veidā tā notiktu, grauj mieru, rada jauna 
kara draudus un sakarā ar to ir smagākais noziegums pret cilvēci. Perso-
nas, kas vainīgas kara propagandēšanā, nodot tiesai un tiesāt kā smagus 
kriminālnoziedzniekus.» Tas netraucēja tai pašā laikā ar ieročiem apgādāt 
Ķīnas armiju Korejā un nosūtīt uz Koreju padomju pilotus, lai tie cīnītos pret 
amerikāņu aviāciju. 

Tālāk seko divas intervijas ar Staļinu. Kā pirmā ir lasāma viņa saruna 
ar «Pravdas» korespondentu (Padomju Kuldīga 18.02.1951.), kura, iespē-
jams, atsedz Staļina gatavoto pasaules konfrontācijas scenāriju – kom-
promitēt un dezorganizēt ANo darbu. Staļins uzsver, ka Apvienoto Nāciju 
organizācijas agresīvais kodols šo organizāciju, kas «nodibināta kā miera 
saglabāšanas balsts, pārvērš par kara ieroci, par jauna pasaules kara iz-
raisīšanas līdzekli».

Staļina atbilde «Pravdas» korespondentam jautājumā par atomieročiem 
(Padomju Kuldīga 10.10.1951.) ir Padomju Savienības atzīšanās atomieroču 
izmēģinājumos. Staļins: «Nesen pie mums izmēģināts viens no atombumbas 
veidiem. dažādu kalibru atombumbu izmēģināšana notiks arī turpmāk sa-
skaņā ar mūsu zemes aizsardzības plānu pret angļu un amerikaņu agresivā 
bloka uzbrukumu.»

Liecības noslēdz latviešu karavīra eižena Skurupija stāsts par ASV obligā-
to kara dienestu, kas publicēts no grāmatas «Latviešu karavīrs pēc otrā pa-
saules kara: dokumentu un atmiņu krājums iX» (daugavas Vanagu centrālās 
valdes izdevums 1985. g.).

Korejas karu lielvaras izmantoja, lai kaujas apstākļos pārbaudītu jaunā-
kā bruņojuma īpašības. ASV Korejas karā izmēģināja jaunāko tehniku (tak-
tiskos bumbvedējus B-26, stratēģiskos bumbvedējus B-29 utt.) reālos kaujas 
apstākļos. 

PSRS Korejas karā izmēģināja visjaunāko padomju iznīcinātāju mig-15. 
Padomju aviācijas piloti šī kara laikā notrieca 1000 amerikāņu lidmašīnas. 
Korejas karš bija pirmais lielākais karš, kurā plaši piedalījās uz Rietumiem 
emigrējušie un uz ASV pārcēlušies latviešu vīrieši. Rietumu latvieši karoja 
ASV pusē pret ķīniešu un korejiešu komunistiem.
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C 02.03.1948.

Padomju arodbiedrību deklaracija 
jautājumā par «maršala plānu» 

Kā jau ziņots presē, pirms dažām dienām no ASV ieradušies Ra-
žotāju arodbiedrību kongresa Sekretars – mantzinis Džemss Kerijs un 
Starptautiskās daļas vadītājs Maikls Ross, lai apmainītos ar VACP do-
mām jautājumā par «Maršala plānu». 

Apspriede noritēja draudzīgā atmosferā. 
Apspriedes rezultatā VACP iesniedza Ražotāju arodbiedrību kon-

gresa pārstāvjiem šādu deklaraciju. 

Pēdējā laikā ārzemju reakcionarā prese un daži arodbiedrību dar-
binieki, it īpaši Anglijā un ASV, sacēluši lielu kampaņu ap jautājumu 
par tā saucamā «Maršala plāna» apspriešanu Vispasaules arodbiedrību 
federacijas (VAF) izpildorganos.

Strādnieku šķiras starptautiskās vienības nelabvēļi izmanto šo jautā-
jumu, lai radītu apjukumu Vispasaules arodbiedrību federacijas rindās 
un kaitētu tās vienībai. Tie cenšas vispirms apmelot padomju arod-
biedrības. Izkropļodami Vissavienības arodbiedrību centralās padomes 
(VACP) poziciju, tie melīgi apgalvo, it kā VACP kavējot apspriest jau-
tājumu par «Maršala plānu», it kā VACP mēģinot pārvērst Vispasaules 
arodbiedrību federaciju par sev paklausīgu ieroci u. tml. 

Lai konstatētu patiesību un paskaidrotu padomju arodbiedrību 
poziciju jautājumā par «Maršala plānu», kā arī savas attieksmes pret 
Vispasaules arodbiedrību federaciju, VACP uzskata par nepieciešamu 
nākt klajā ar šo Deklaraciju. 

VACP kategoriski noraida kā apzinātus melus apgalvojumu, it kā 
padomju arodbiedrības kavē vai grib kavēt arodbiedrību nacionalajām 
konfederacijām un atsevišķām arodbiedrībām apspriest jautājumu par 
«Maršala plānu». 

VACP vienmēr bijusi un ir tajos uzskatos, ka katrai nacionalajai 
arodorganizacijai jāpatur pilnīgas tiesības un iespēja brīvi apspriest jeb-
kurus politiskus jautājumus, to skaitā arī jautājumu par «Maršala plā-
nu», ja tā uzskata to par nepieciešamu. Katra arodorganizacija var brīvi 
izteikties «par» vai «pret» šo plānu un pieņemt attiecīgu lēmumu. 
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Kas vēlas ticēt «Maršala plāna» svētīgiem rezultatiem, lai tic – tās ir 
viņa tiesības. 

Kas attiecas uz VACP, tad tā nepiekrīt šīm iluzijām. 
Padomju arodbiedrības vienmēr uzskatījušas par likumīgu parādī-

bu vienu valstu saimniecisku palīdzību citām, arī ārzemju kredita pie-
šķiršanu kā līdzekli, kas spēj uzlabot šo valstu ekonomisko stāvokli. 

Tādēļ tikai apmelotāji var apgalvot, ka padomju arodbiedrības ir 
principā pret vienas, valsts jebkāda veida ekonomisko palīdzību citām, 
ieskaitot, protams, arī amerikaņu palīdzību. 

Bet pēc padomju arodbiedrību domām, vienu valstu ekonomis-
kai palīdzībai citām jābūt tādai, kas izslēdz jebkādus noteikumus, kuri 
noved pie valstu – palīdzības saņēmēju – ekonomiskas un politiskas 
pakļaušanas valstīm, kas sniedz šo palīdzību. 

«Maršala plāns» nekādā ziņā neatbilst šiem noteikumiem un sprauž 
sev pavisam citus mērķus.

«Maršala plāns» tieši apdraud Rietumeiropas valstu suverenitati un 
neatkarību. «Maršala plāns» domāts Rietumeiropas ekonomikas pakļau-
šanai amerikaņu rūpniecības magnatu interesēm. Tas faktiski noved pie 
tā, ka amerikaņu monopolistu rokās nokļūs kontrole pār Rietumeiropas 
valstu rūpniecību, ārējo tirdzniecību, financēm un valutu.

Par obligatu noteikumu tā saucamās «palīdzības» saņemšanai ame-
rikaņu valdošās aprindas uzstāda Rietumeiropas valstu atteikšanos no 
to suverenām tiesībām patstāvīgi noteikt savus nacionalos ražošanas 
plānus. Turpmāk šie plāni obligati jāsaskaņo ar amerikaņu adminis-
traciju.

No ASV valdības oficialajiem dokumentiem skaidri redzams, ka 
«Maršala plāns» domāts, lai iesaldētu tik svarīgas rūpniecības nozares 
Rietumeiropā kā metalurģiskā, mašinbūves rūpniecība un kuģu būv-
niecība, kurām, kā zināms, liela nozīme šo valstu neatkarības nodroši-
nāšanā.

Tajā pat laikā amerikaņu nepieciešamo ierīču piegādes apzināti sa-
mazinātas līdz visniecīgākajam minimam. 

Zem amerikaņu miljardieru spiediena jau tagad Anglijas un Ho-
landes kuģu būvniecība, Francijas automobiļu un aviacijas rūpniecība 
sašaurina savas ražošanas programas. Tā rezultatā simti tūkstoši strād-
nieku zaudē darbu un palielina bezdarbnieku armiju. 
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Pēc «Maršala plāna» Rietumeiropas valstis zaudē savas suverenās 
tiesības arī ārējā tirdzniecībā. Uz amerikaņu miljardieru pieprasījuma 
importa tarifi  Rietumeiropā ievērojami jāpazemina, kamēr importa 
tarifi  ASV paliek agrākā, nesamērīgi augstā līmenī. «Maršala plānā» 
paredzētais eksports uz Rietumeiropu nav nekas cits, kā to preču mas-
veidīga dempinga programa, kas neatrod noietu amerikaņu tirgū, un 
ko sūta uz Rietumeiropu kā piespiedu sortimentu.

Tādā kārtā «Maršala plāns» faktiski noved pie Rietumeiropas valstu 
nacionalās suverenitates likvidēšanas, jo tas ļoti nopietni kavē šo valstu 
nacionalās rūpniecības attīstību.

Ko sola Rietumeiropas strādnieku šķirai un visiem darbaļaudīm 
«Maršala plāns»? Virzot Rietumeiropas ekonomiku ne pa atjaunošanas 

1.48. att. Zāras apgabala piederība. 1947. gadā agrākais Zāras apgabals Vācijā tika 
pārveidots par Francijas protektorātu. 1955. gadā šajā apgabalā notika tautas nobalsošana, 
kas izlēma par pievienošanos Vācijai. Zāras apgabals no 1957. gada 1. janvāra kļuva par 
Vācijas Federatīvās Republikas federālo zemi. (ASVNA – Records of the Agency for International 
Development, ARC Identifi er 541687 / Local Identifi er 286-ME-5(23))
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un kāpinājuma ceļu, bet pa sašaurināšanas ceļu, to pielāgojot amerikaņu 
miljardieru prasībām, «Maršala plāns» nevar nenovest pie saimnieciskās 
krizes paasināšanās, pie darbaļaužu jau tā ļoti grūto dzīves apstākļu pa-
sliktināšanās, pie jauna posta un masveidīga bezdarba.

Bet «Maršala plāna» nozīmi ne tuvu neizsmeļ ekonomiska progra-
ma. Kā atzīst ASV prezidenta Konsultativā komiteja jautājumos par 
palīdzības sniegšanu ārvalstīm, «Savienoto Valstu intereses Eiropā ne-
var apskatīt tikai no ekonomisko faktoru viedokļa. Tām ir arī strate-
ģisks un politisks raksturs.»

Kā tas tagad zināms visai pasaulei, «Maršala plāns» dienas programā 
izvirza jautājumu par Rietumu valstu militari politiskā bloka radīšanu 
Amerikas Savienoto Valstu vadībā, vēršot šo bloku pret Austrumeiro-
pas valstīm.

Kā savas politikas galveno sviru šajā blokā ASV paredz izmantot 
Rietumvāciju, kuras rīcībā ir varens militari rūpniecisks potencials 
(Ruras apgabals). 

Tieši tādēļ «Maršala plāns» leņķa virsotnē liek Vācijas sadalīšanu un 
tās rietumdaļas pārvēršanu par atsevišķu valsti zem amerikaņu protek-
torata. Ievērojama asignējumu daļa pēc «Maršala plāna» domāta mili-
tari rūpnieciskās bazes nostiprināšanai Rietumvācijā. 

Uz «Maršala plāna» pamata radītā bloka īpatnība ir amerikaņu fi-
nanču magnatu vienošanās ar Ruras vācu magnatiem, kas jau divas 
reizes vienas paaudzes mūžā iegrūduši pasauli postošā karā. 

Saskaņā ar «Maršala plānu» Rietumeiropas valstīm jābūt gatavām, 
pēc Grieķijas un Turcijas piemēra, nodot ASV rīcībā savas strateģiskās 
bazes un savas strateģiskās jēlvielas. 

No tā izriet, ka šīs politikas mērķis – pārvērst Rietumeiropu par 
amerikaņu kara kurinātāju placdarmu.

Vērsdams savu uzbrukumu pret Rietumeiropas valstu nacionalo 
suverenitati un neatkarību, «Maršala plāns» uzspiež tām tā saucamo 
amerikanisko «domāšanas veidu», ar kuru jāsaprot tieksme uzspiest Ei-
ropas tautām savu hegemoniju, savu kundzību. 

Amerikaņu reakcionari tādā kārtā grib atņemt Rietumeiropas tau-
tām tiesības uz savu dzīves veidu un savu domāšanas veidu. 

Nav brīnums tādēļ, ka daudzi Eiropas valstu arodbiedrību centru 
vadītāji noteikti ceļ iebildumus pret «Maršala plānu». 
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«Maršala plāna» reakcionarais, agresivais saturs tiek aizsegts ar an-
tikomunisma dūmu aizsegu. Sekojot neapvaldīto reakcionaru priekš-
zīmei no vācu fašistu aprindām, amerikaņu ekspansionisti slēpj zem 
antikomunisma maskas savu politiku, kuras mērķis – nožņaugt Eiro-
pas valstu nacionalo brīvību un neatkarību un cīnīties pret demokratiju 
un progresu. 

Tāds ir mūsu uzskats par «Maršala plānu». 
Kas attiecas uz jautājumu par «Maršala plāna» apspriešanu Vispa-

saules arodbiedrību federacijā, tad VACP ir tajās domās, ka «Maršala 
plāns» aptver tādas valsts un politiskās attiecības starp ASV un dažā-
dām Eiropas valstīm un ietver arī tādus politiskus jautājumus, kuru 

1.49. att. Olimpiskas spēles Londonā. 1948. gadā pēc Otrā pasaules kara izraisītā 
pārtraukuma atsākās Olimpiskas spēles. XIV Londonas olimpiskajās spēlēs piedalījās 
Austrumeiropas valstis, bet nepiedalījās Vācija un PSRS. (UK Science and Society Picture 
Library – Daily Herald Archive at the National Media Museum)
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izšķiršanā katrai valstij un katram arodbiedrību centram kā neatkarī-
giem un suvereniem jābūt pilnīgi brīviem. 

Tādēļ jautājums par «Maršala plānu» nevar būt tāds, par kuru Vis-
pasaules arodbiedrību federacija var pieņemt kautkādus lēmumus, kas 
būtu obligati nacionalajiem arodbiedrību centriem. 

Bet tā kā ir neatlaidīgi pieprasījumi apspriest šo jautājumu federa-
cijas izpildorganos, un padomju arodbiedrībām jācienī citu federacijas 
organizaciju uzskati, – tad VACP paziņo savu piekrišanu apspriest fe-
deracijas izpildorganos tuvākajā laikā jautājumu par «Maršala plānu», 
ko ierosinājis ASV Ražotāju arodbiedrību kongress (RAK) un Lielbri-
tānijas tredjuniju ģeneralā padome.

Šeit izteikto apsvērumu gaismā skaidrs, ka «Maršala plāns» nekādā 
ziņā nevar kļūt par pasaules arodkustības sašķelšanās cēloni, jo katrai 
nacionalajai arodorganizacijai jābūt pilnīgi brīvai, nosakot savu attiek-
smi pret šo plānu. 

VACP uzskata, ka strādnieku šķiras starptautiskā vienība Vispa-
saules arodbiedrību federacijā pamatojas uz arodbiedrību brīvprātīgu 
un brīvu sadarbību, jo arodbiedrības ir bezpartejiskas strādnieku or-
ganizacijas un sprauž par savu mērķi uzlabot strādnieku šķiras dzīves 
līmeni. 

Padomju arodbiedrības tādēļ uzskata, ka nevar pārvērst arodbied-
rības – nepolitiskas organizacijas – par politiskas spēles un politisku 
machinaciju arenu. Nevar aizliegt arodbiedrībām balsot par leiboris-
tiem vai komunistiem Anglijā, par republikaņiem vai demokratiem 
ASV, par katoļiem vai komunistiem Francijā, Italijā, neriskējot sa-
šķobīt arodbiedrību kustības vienību. Gluži tāpat nevar aizliegt arod-
biedrībām balsot par «Maršala plānu» vai pret to, neriskējot sašķobīt 
Vispasaules arodbiedrību kustības vienību. Katras valsts arodbied-
rības centrs var brīvi palikt pie savām domām tādos jautājumos un 
brīvi pieņemt attiecīgu lēmumu. 

Visa teiktā gaismā mums liekas nepamatota Lielbritanijas 
tredjuniju Ģeneralpadomes pozicija, kas, apejot VAF, sasauc 
Starptautisko arodbiedrību konferenci «Maršala plāna» apsprieša-
nai. VACP uzskata, ka šāda separata rīcība var kaitēt Vispasaules 
arodbiedrību federacijai un ka to neapšaubāmi izmantos strādnie-
ku šķiras ienaidnieki. 
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1.50. att. PSRS sāk piedalīties Olimpiskajās spēlēs. Padomju delegācija piedalās olimpiska-
jās spēlēs pirmo reizi. Padomju sportisti parādīja izcilu sniegumu, izcīnot 71 medaļu, tostarp 
22 zelta medaļas. Tikai ASV komanda spēja demonstrēt labākus sasniegumus – 76 medaļas, no 
kurām 44 – zelta. Attēlā: 1952. gads 19. jūlijs. Leģendārais Somijas gargabalnieks Pāvo Nurmi 
iededzina olimpisko uguni. (http://www.jamd.com/image/g/3203478 Author; Unknown)
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Kas attiecas uz «Maršala plāna» apspriešanu, padomju arodbied-
rības domā, ka būtu demokratiskāk, ja arodbiedrību domu izmaiņu 
jautājumā par «Maršala plānu» sarīkotu VAF Izpildkomitejā, kur arod-
biedrību uzskati būs pilnīgāki pārstāvēti, pie kam saprotams, ka VACP 
piekrīt jebkuram Izpildkomitejas sasaukšanas termiņam.

Tāds ir padomju arodbiedrību viedoklis. 
1948. g. 27. februarī.
(1948. g. 28. februara «Pravda»)

C 02.07.1948.

Gads anglijā

Latviešu meitenes alīdas krievas stāsts par viņas dzīvi anglijā 
Esmu latviete, dzimusi, uzaugusi un mācījusies Jēkabpils apriņķī, 

Viesītē. Tagad esmu 24 gadus veca, bet savā īsajā mūžā paguvu iztukšot 
ne vienu vien rūgtu sāpju kausu. Kad sākās karš, biju jauna, naiva un 
sapņoju par universitati. Bet hitlerieši, okupējuši manu dzimteni, ļoti 
drīz iznīcināja šo manu jauko sapni. 

Es nevarēju turpināt izglītību, bet biju spiesta divus gadus strādāt 
par telefonisti Ventspilī. 1944. gada decembrī mani saņēma uz ielas 
vācu žandarmi un nosūtīja uz Vāciju. Līdz 1945. gada aprilim es strā-
dāju kā verdzene hitleriešu aizsardzības celtnēs 14–15 stundas dienā 
par vienu litru puvušo burkānu zupas un nelielu riku maizes. Pēc vācie-
šu kapitulacijas mana dzīve Vācijā ļoti maz mainījās. Tiesa gan, es vairs 
nebiju verdzene, bet strādāju visnetīrāko un vissmagāko darbu angļu 
kara virtuvē Libekā. Mana darba diena ilga 14–16 stundas. 

Visus šos ilgos mēnešus, kamēr dzīvoju svešumā, man nebija nekā-
du ziņu par dzimteni un vecākiem. Vēstules, kuras sūtīju piederīgiem 
uz Latviju, kaut kur bez pēdām pazuda. Par Padomju Latviju klīda 
visbaismīgākās un aplamākās baumas. Bet palikt Libekā un strādāt kā 
darba zirgam angļu kara virtuvē man bija apnicis. 

Un, lūk, šajā laikā Anglijas Darba ministrijas pārstāvji uzsāka savu 
pirmo, vēlāk bēdīgi slaveno akciju «Baltie gulbji», – sāka vervēt Rie-
tumvācijā jaunas sievietes no pārvietotām personām par mājkalpotā-
jām angļu tuberkulozes slimnīcās. Es, tāpat kā daudzas citas vientuļas 
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latviešu sievietes, pieņēmu priekšlikumu strādāt kādā Anglijas valsts 
slimnīcā tuberkulozes nodaļā. Mums solīja labu algu, lielisku uzturu, 
labu dzīvokli, iespēju mācīties un apgūt labu specialitati. 

Es noticēju šiem solījumiem, noslēdzu kontraktu uz vienu gadu 
un 1946. gada oktobrī aizbraucu uz Angliju, uz Mančestru. Te mani 
nosūtīja uz Vizingtonu (Wishington), hospitalī par slimo kopēju. 

Mans darbs sākās pulksten septiņos no rīta un beidzās tikai 8–9 
vakarā ar nelieliem pārtraukumiem pusdienām un brokastīm. Par div-
padsmit līdz trīspadsmit stundu garu darba dienu saņēmu 3,5 mārciņas 
sterliņu nedēļā.

No šīs sumas par uzturu, darba tērpa mazgāšanu un mazo istabeli, 
kas man bija hospitalī un kurā tikko varēja novietot gultu, galdiņu 
un divus krēslus, – par visu to man ik nedēļu atrēķināja 1,5 mārciņas 
sterliņu un bez tam 6 šiliņus dažādiem nodokļiem. Tādējādi no 70 ši-
liņiem nedēļā es faktiski saņēmu 36 šiliņus, tas ir 7 mārciņas un 4 šili-
ņus mēnesī. Bet tā kā man bija jāmaksā par mašinrakstīšanas kursiem, 
kurus es apmeklēju divas reizes nedēļā, 2 mārciņas sterliņu mēnesī, tad 
drēbju iegādei un visiem citiem izdevumiem atlika 104 šiliņi mēnesī, 
t. i. nedaudz vairāk par 5 mārciņām sterliņu. 

latviešu sievietes, pieņēmu priekšlikumu strādāt kādā Anglijas valsts 

1.51. att. 
Tehnoloģiskā 
revolūcija. Pirmajos 
pēckara gados sākās 
tehnoloģiskā revolū-
cija. Televīzija sāka 
konkurēt ar radio, 
līdz televizors kļuva 
par ikdienā lietojamu 
priekšmetu. 
1950. gadā Liel-
britānija saka ražot 
Bush TV22 ar ekrāna 
diagonāles garumu 
9 collas. (UK Science 
and Society Picture 
Library – National 
Media Museum. 
Ref Number: 
1979-624/271)



100

Ko tad es varēju iegādāties par šo naudu mūslaiku Anglijā? 
Visiem zināms, ka vēl no kara laikiem Anglijā saglabājusies kartīšu 

sistēma uz visiem produktiem un rūpniecības precēm. Kopš ziemassvēt-
kiem te ieveda kartupeļu normēšanu (līdz šim tos izsniedza bez kartītēm), 
bet maizes dienas devu samazināja vienam cilvēkam no 250 g līdz 200 g. 
Bekona normu arī samazināja – līdz 55 g nedēļā uz cilvēku. Vienīgie pro-
dukti, kurus tagad Anglijā pārdod bez kartītēm, ir siļķe un daņu desa. 

Drēbju un citu rūpniecības preču tirdzniecība Anglijā tagad stingri 
normēta, tās pārdod pēc specialiem kuponiem. Uz trim mēnešiem iz-
sniedz divpadsmit šādus kuponus. Ar tiem tikko pietiek, lai iegādātos 
vienu zīda kleitu un pāri zeķu vai tikai vienu vilnas kleitu. Bet lai taga-
dējā Anglijā nopirktu vienu vilnas kleitu, vienkāršam cilvēkam jāizdod 
sešu nedēļu alga un visu šo laiku jāatsakās no ēšanas, no dzīvokļa īres 
maksas kārtošanas un no visiem citiem izdevumiem. 

Pirmā saskaršanās ar angļu īstenību man sagādāja rūgtu vilšanos. 
Kad iebraucu Mančestrā un ierados Vizingtonas hospitalī, mani, tāpat 
kā citus savervētos, pirms mēs stājāmies darbā, vadāja pa hospitali un 
izrādīja tā telpas. Starp citu mums parādīja diezgan plašu un gaišu dejas 
zāli un teica, ka atpūtas brīžos mēs varēsim te padejot. 

Bet kad mēs, ārzemnieces, vienā no pirmajiem brīvajiem vakariem 
devāmies turp, mums atbildēja, ka šo zāli apmeklēt ir tiesības tikai hos-
pitaļa angļu kalpotājiem un hospitaļa medicīnas kursu studentēm. 

Visas uz Angliju savervētās pārvietotās personas izmanto vienīgi kā 
melnstrādniekus. Var minēt daudz piemēru par maniem tautiešiem, 
inteliģento profesiju cilvēkiem, kas Anglijā kļuvuši par melnstrādnie-
kiem un strādā smagu fizisku darbu. Minēšu vienu no daudziem pie-
mēriem. Mani tautieši ekonomists A. Sprūdžs ar sievu, abi inteliģenti 
cilvēki, Anglijā dabūja darbu Birminghemas psichiatriskajā slimnīcā: 
vīrs par slimo uzraugu, bet sieva – par veļas gludinātāju. Ar šaušalām 
atceros paša Sprūdža rūgto atzīšanos par savu darbu: «Pierast no rīta 
līdz vakaram būt kopā ar vājprātīgiem sākumā bija loti grūti. Es domā-
ju, ka pats pazaudēšu dvēseles līdzsvaru.» 

Turklāt šis laulātais pāris atrodas samērā labos apstākļos – viņi var 
dzīvot kopā. Visi citi bezbērnu laulātie pāri, kas savervēti darbā Anglijā, 
spiesti dzīvot šķirti, jo neviens šeit nedomā rēķināties ar viņu personīgo 
vēlēšanos. 
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1.52. att. Georgijs Dimitrovs un George Georgiu-Dežs. Attēlā: Bulgārijas un Rumānijas 
Komunistiskās partijas vadītāju tikšanās 1947. gada 16. jūlijā (RNA – Fototeca online a 
comunismului românesc, Photo #Q001)
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Kontraktā par darbu Anglijā, kuru 1946. g. parakstīju uz vienu 
gadu, starp citu, bija noteikums, ka pēc termiņa izbeigšanās es varu vai 
nu atgriezties uz dzimteni, jeb palikt Anglijā, izvēloties sev darbu pēc 
patikas. Bet, tāpat kā visi pārējie solījumi, tas izrādījās meli. 

1947. gada novembra sākumā, kad izbeidzās mana kontrakta ter-
miņš, es aizgāju uz Mančestras darba pārvaldi palūgt, lai mani nosūta 
mājup. Šinī laikā es biju saņēmusi dažas vēstules no vecākiem un māsas, 
kas pa vecam dzīvo Viesītē. Mans 59 gadus vecais tēvs Eduards Krievs 
visus šos gadus strādā vietējā tekstilfabrikā par meistaru un saņem ļoti 
labu atalgojumu. Man rakstīja, ka visa ģimene dzīvo labi un ar nepa-
cietību gaida manu atgriešanos dzimtajās mājās. 

Par visu to es stāstīju šīs pārvaldes darbiniecei, pusmūža anglietei, 
tomēr augsti godājamā misis paziņoja, ka neatkarīgi no kontrakta 
termiņa manās interesēs esot pēc iespējas ilgi palikt Anglijā, jo neva-
rot zināt, vai es nokļūšot dzimtenē vai kādā citā tālākā vietā, pie tam 
viņa uzsvēra, ka es pēc tam rūgti nožēlošot savu vieglprātīgo rīcību. 
Redzot manu stingro apņemšanos katrā ziņā atgriezties mājās, darba 
pārvaldes darbiniece ļoti uztrauktā balsī teica, ka angļu Darba mi-
nistrija varot atļaut man atgriezties vienīgi uz Vāciju, no kurienes es 
esot atvesta uz Angliju, bet no turienes es varot braukt uz Latviju, kā 
pati protot. 

Viņa pavisam zaudēja savaldīšanos, kad lūdzu paziņot padomju 
sūtniecībai Londonā par manu vēlēšanos atgriezties mājās. Viņa sāka 
uz mani kliegt, cenzdamās pierādīt, ka tāds solis ir neprāts. «Krievu 
konsulats, – teica viņa – ļoti drīz nosūtīs jūs Krievijas bezgalīgajos pla-
šumos, bet savu dzimteni Latviju jūs tā ir neredzēsit. Bezprātīgā, apdo-
mājieties, kamēr vēl nav par vēlu.» 

Pārliecinājusies, ka veltīgi ir griezties angļu valdības iestādēs, es 
pati norakstīju vēstuli Padomju sūtniecībai, un pēc nedaudz dienām 
saņēmu atbildi. Pēc nedēļas 1947. gada 6. decembrī, pēc Padomju 
sūtniecības iejaukšanās, atbrīvojos no darba hospitalī un no kontrak-
ta pienākumiem. Ar padomju kuģi «Beloostrov» atgriezos Latvijā. 13. 
decembrī izkāpu uz Latvijas zemes Liepājas ostā. Tās pašas dienas va-
karā izbraucu uz Rīgu un nākošajā dienā uz savām dzimtajām mājām 
Viesītē. Tur sastapu māti, kuru nebiju redzējusi trīs gadus un pie viņas 
krūtīm raudāju prieka asaras. 
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Lūk, jau vairākus mēnešus esmu dzimtenē un strādāju savā vecajā 
specialitātē. Par darbu saņemu tādu pašu algu kā vīrieši. Vakaros ap-
meklēju bezmaksas sagatavošanas kursus, lai rudenī varētu iestāties uni-
versitatē. Esmu laimīga, ka atgriezos dzimtenē – Padomju Latvijā, kurā 
brīvi un ar sajūsmu strādā viņas īstie saimnieki – latvieši, no pelniem un 
gruvežiem atjaunojot savu zemi. Es ļoti gribētu, lai to uzzinātu arī Man-
čestras darba pārvaldes augsti godātā misis, kura neuzskatīja par vajadzī-
gu man, pēc viņas ieskata otrās šķiras cilvēkam, pateikt savu vārdu un 
manu dabisko vēlēšanos atgriezties dzimtenē nosauca par «neprātu».

Tāpēc ļoti lūdzu publicēt šo manu atklāto vēstuli laikrakstos un 
noraidīt pa radio.

Ar cienību
Alīda Krieva,
Viesītē, Parka ielā 5. 

C 23.06.1949.

mao cze-duna runa sagatavošanas komitejā 
jaunas politiski konsultativas 

padomes sasaukšanai 

Beipina, 20. junijā (TASS). Kā ziņo aģentura «Siņchua», 15. juni-
jā sesijā, ko notur sagatavošanas komiteja jaunas politiski konsultati-
vas padomes sasaukšanai, runāja Ķinas kompartijas CK priekšsēdētājs 
Mao Cze-duns. Viņš teica: 

Delegatu kungi! Šodien savu sesiju sāk sagatavošanas komiteja jau-
nas politiski konsultativās padomes sasaukšanai. Šīs sesijas uzdevums 
ir pabeigt visu sagatavošanas darbu, kas nepieciešams, lai visdrīzākā lai-
kā sasauktu jaunu politiski konsultativu padomi, kuras uzdevums būs 
sastādīt jaunu demokratisko koalicijas valdību, lai visu ķiniešu tautu 
vestu cīņā par mūsu zemes ātru, sistematisku un konsekventu iztīrīšanu 
no gomindaniešu reakcionaru paliekām, cīņā par visas ķiniešu tautas 
apvienošanu, par politisku, ekonomisku un kulturas celtniecību un par 
nacionalās aizsardzības izveidošanu. Visa ķiniešu tauta cer, ka mēs to 
veiksim, un mums tas jāveic. 
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1948. gada 1. maijā Ķinas komunistiskā partija uzaicināja ķinie-
šu tautu sasaukt jaunu politiski konsultativu padomi. Demokratiskās 
partijas un grupas, tautas organizacijas, visu mūsu zemes aprindu de-
mokratiskie pārstāvji, kā arī nacionalās minoritates Ķinā un ārzemēs 
dzīvojošie ķinieši ātri atsaucās uz šo priekšlikumu. Ķinas komunistiskā 
partija, demokratiskās partijas un grupas, tautas organizacijas, demo-
kratiskie pārstāvji no visām Ķinas aprindām, kā arī nacionalās mino-
ritātes un ārzemēs dzīvojošie ķinieši uzskata, ka imperialisma, feoda-
lisma, birokratiskā kapitala un reakcionarās gomindaniešu kliķes vara 
jāgāž un ka jānodibina politiski konsultativā padome, kurā ietilptu pār-
stāvji no demokratiskām partijām un grupām, tautas organizacijām, 
demokratiskie pārstāvji no visām aprindām, kā arī no nacionalajām 
minoritatēm un ķiniešiem ārzemēs, lai pasludinātu Ķinas tautas de-
mokratisko republiku un ievēlētu demokratisku koalicijas valdību, kas 
pārstāvēs šo republiku. 

Tikai tā Ķina var izkļūt no sava puskolonialā un pusfeodalā stāvokļa 
un nostāties uz neatkarības, brīvības, miera, vienības, nostiprināšanās 
un uzplaukuma ceļa. Tā ir kopīga politiskā baze Ķinas komunistiskās 
partijas, demokratisko partiju un grupu, tautas organizaciju, visu ap-
rindu demokratisko pārstāvju, kā arī nacionalo minoritašu un ārzemju 
ķiniešu kopīgai cīņai. Šī politiskā baze ir tik stingra, ka starp patiesi 
demokratiskajām organizacijām un demokratiskajiem pārstāvjiem ne-
bija nekādu domstarpību. Visi viņi ir vienās domās, ka tas ir vienīgi 
pareizais ceļš, kā atrisināt visas Ķinas problemas. 

Visa ķiniešu tauta atbalstījusi Tautas atbrīvošanas armiju un uzva-
rējusi karā. Tas bija liels tautas atbrīvošanās karš, kas sākās 1946. gada 
julijā un turpinājās trīs gadus. Šo karu sāka gomindaniešu reakcionari 
ar ārzemju imperialisma palīdzību. Iesākdami pilsoņu karu pret tautu, 
gomindaniešu reakcionari nodevīgi lauza pamiera vienošanos, kas bija 
panākta 1946. gada janvarī, un pārkāpa politiski konsultativās pado-
mes lēmumus. Tomēr trijos gados gomindaniešus satrieca varonīgā 
Tautas atbrīvošanas armija. 

Nesen, kad gomindaniešu reakcionaru miera deklaracijas bija at-
maskotas visā viņu melīgumā, Tautas atbrīvošanas armija forsēja Jan-
czi upi un sāka drošsirdīgu uzbrukumu. Tautas atbrīvošanas armija 
ieņēma gomindaniešu reakcionaru galvaspilsētu Nankinu. Tā atbrīvoja 
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Šanhaju, Hančžovu, Nančanu, Uchaņu un Siaņu. Tautas atbrīvošanas 
armijas karaspēks virzas uz priekšu pa dienvidu un ziemeļrietumu pro-
vincēm, veikdams lielāko karagājienu visā Ķinas vēsturē. Šajos trijos 
gados Tautas atbrīvošanas armija sagrāva gomindaniešu karaspēku pa-
visam 5.590 tūkstoš cilvēku sastāvā. Pašlaik gomindaniešu karaspēka 
paliekas, tai skaitā regularās un neregularās daļas, kā arī militarās or-
ganizacijas un karaskolas aizmugurē, sastāv tikai no apmēram pusotra 
miljona cilvēku. Pilnīgai pretinieka karaspēka atlieku iznīcināšanai vēl 
būs vajadzīgs zināms laiks, tomēr šī diena nav vairs tālu. 

Tā ir visas ķiniešu tautas uzvara, kā arī visas pasaules tautu uzvara. 
Visa pasaule, izņemot dažādu valstu imperialistus un reakcionarus, ar 
gavilēm uzņēmusi šo ķiniešu tautas lielo uzvaru. Ķiniešu tautas cīņai un 
visas pasaules tautu cīņai pret viņu ienaidniekiem ir viens un tas pats 
mērķis. Reizē ar ķiniešu tautu visas pasaules tautas bijušas šāda fakta 
liecinieces; imperialisti vadīja ķiniešu reakcionarus nežēlīgajā kontrre-
volucionarajā karā pret ķiniešu tautu. Tomēr ķiniešu tauta uzvarēja šos 

1.53. att. Sociālistiskā sadraudzība. PSRS Augstākās Padomes prezidija priekšēdētājs  
Klements Vorošilovs ofi ciālā vizītē Rumānijā 1951. gada 23. augustā. Attēla centrā: 
George Georgiu-Dežs. (RNA – Fototeca online a comunismului românesc, Photo #EA088)
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reakcionarus revolucionarā karā. Uzskatu par nepieciešamu norādīt tau-
tai, ka imperialisti un viņu ķēdes suņi – ķiniešu reakcionari nesamierinā-
sies ar savu sakāvi Ķinā. Viņi sadarbosies savā starpā un centīsies izman-
tot visas iespējas cīņai pret ķiniešu tautu. Piemēram, viņi sūtīs uz Ķinu 
savus dienderus graujošai un šķēlēju darbībai. Tas ir neizbēgami, un viņi, 
protams, neatteiksies no šīs darbības. Piemēram, viņi uzkūdīs ķiniešu 
reakcionarus vai pat uzstāsies pašu spēkiem, lai bloķētu Ķinas jūras ostas. 
Ja vien tas būs iespējams, viņi to darīs. Vēl vairāk – nav izslēgts, ka viņi 
riskēs ar dēku un sūtīs daļu savu bruņoto spēku, lai iebruktu Ķinā. Ar 
visu to mums jārēķinās. Lai gan mēs esam guvuši uzvaras, mēs nedrīks-
tam ļaut atslābt mūsu modrībai attiecībā uz imperialistu un viņu ķēdes 
suņu sazvērestībām. Kas ļaus atslābt modrībai, tiks politiski atbruņots un 
izrādīsies pasivā pozicijā. Šajos apstākļos visai tautai jāapvienojas, ener-
ģiski, pilnīgi, līdz galam un kopīgi jāsagrauj visi imperialistu un viņu 
ķēdes suņu – ķiniešu reakcionaru prettautiskie sazvērestības plāni. Ķinai 
jābūt neatkarīgai un brīvai; Ķinas lietas jāizlemj ķiniešu tautai pašai, bez 
jebkuras imperialistiskās valsts kaut mazākās iejaukšanās. 

Revolucija Ķinā ir revolucija, ko izdarījušas visas nacijas tautas ma-
sas. Izņemot imperialistus, feodaļus, birokratisko buržuaziju, gomin-
daniešu reakcionarus un viņu līdzskrējējus, visi ir mūsu draugi. Mums 
ir plaša un stingra revolucionara vienota fronte, tik plaša, ka tā ietver 
sevī strādnieku šķiru, zemniecību, sīkburžuaziju un nacionalo buržuā-
ziju; tik stingra, ka tai ir spēcīga griba un neizsmeļamas iespējas sagraut 
visus ienaidniekus un pārvarēt visas grūtības. Mēs pārdzīvojam tagad 
laikmetu, kad imperialistiskā sistema tuvojas pilnīgam sabrukumam. 
Imperialisti iestrēguši nenovēršamā krizē, un lai kā viņi arī gribētu tur-
pināt cīņu pret ķiniešu, tautu, ķiniešu tautai ir visas iespējas izcīnīt ga-
līgo uzvaru. Tai pašā laikā mēs gribam, paziņot visai pasaulei, ka cīnā-
mies tikai pret imperialistisko sistemu un tās sazvērestības plāniem pret 
ķiniešu tautu. Esam gatavi stāties sarunās par diplomatisko attiecību 
nodibināšanu ar jebkuras ārvalsts valdību uz savstarpības un vienlīdzī-
bas pamata, savstarpējā izdevīguma un teritorialās suverenitātes cienī-
šanas pamata, ar noteikumu, ka šī valdība ir gatava pārtraukt sakarus ar 
ķiniešu reakcionariem un viņiem vairs nepalīdzēs un nerīkosies savienī-
bā ar viņiem, un ar noteikumu, ka tā patiesi, un nevis liekulīgi ieņems 
Ķinas tautas varai draudzīgu nostāju. Ķiniešu tauta gatava draudzīgi 
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sadarboties ar visas pasaules zemju tautām starptautisko tirdzniecības 
sakaru nodibināšanā un attīstībā, lai sekmetu ražošanas attīstību un 
ekonomikas uzplaukumu. 

Delegatu kungi, nobrieduši visi noteikumi jaunas politiski kon-
sultativas padomes sasaukšanai, lai nodibinātu koalicijas valdību. Visa 
mūsu zemes tauta nepacietīgi gaida, ka tiks sasaukta šī padome un 
sastādīta valdība. Es ticu, ka darbs, ko esam sākuši, attaisnos tautas 
cerības, un vēl vairāk, – ka šīs cerības attaisnosies visdrīzākā laikā. 

Kad būs dibināta Ķinas demokratiskā koalicijas valdība, tā, pirm-
kārt, iznīdēs reakcionāro kliķi un apspiedīs tās graujošo darbību un, 
otrkārt, veltīs visus spēkus un izmantos visus līdzekļus tautas ekono-
miskās darbības atjaunošanai un attīstībai, kā arī tautas darbības atjau-
nošanai un attīstībai kulturas un izglītības laukā. 

1.54. att. Staļinisma simboli. Attēlā: 1951. gada 7. novembris. Novembra svētku galvenie 
simboli – Ļeņins un Staļins. Tribīnēs blakus George Georgiu-Dežam stāv Anna Paukere, kura 
kā bijusī Rumānijas emigrante PSRS, bija galvenā padomju ietekmes īstenotāja pēckara 
Rumānijā. Taču, pret kosmopolītiem vērstajai kampaņai uzņemot apgriezienus, Paukere un citi 
Rumānijas ebreji tika atbīdīti no varas un represēti. (RNA – Fototeca online a comunismului 
românesc, Photo #EA164)
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Tiklīdz Ķinas liktenis būs tautas rokās, ķiniešu tauta redzēs, ka Ķina 
ausīs kā saule austrumos, apspīdēdama Austrumus ar saviem spilgta-
jiem stariem, iznīcinādama reakcionarās valdības atstātos netīrumus, 
sadziedēdama kara cirstas brūces un izveidodama jaunu, stipru, ziedošu 
Ķinas tautas demokrātisko republiku. 

Lai dzīvo Ķinas tautas demokratiskā republika! 
Lai dzīvo demokratiskā koalicijas valdība! 
Lai dzīvo visas mūsu zemes tautas lielā vienība!

C 11.10.1949.

vācijas demokratiskās republikas pasludināšana 
vācu tautas padomes sesijā

vilhelma Pika runa 
Berline, 8. oktobrī (TASS). Vakar, kad manifests bija vienbalsīgi 

pieņemts, par Vācu tautas padomes sesijas darba kārtības otro jautāju-
mu – politiskā stāvokļa vērtējums un nepieciešamie pasākumi – referē-
ja Vācijas socialistiskās vienības partijas priekšsēdētājs Vilhelms Piks. 

Starp Vācu tautas padomes sesijām – kopš tā laika, kad II Vācu tau-
tas kongress to nodibināja 1948. gada 17. un 18. martā, – sacīja Piks, 
šī sesija ir sevišķi svarīga vācu tautai un viņas nākotnei. Kaut arī tas 
skan visai dīvaini, – Tautas padome, lai tā izpildītu savus uzdevumus, 
jāatlaiž un jāpārveido Vācijas demokratiskās republikas tautas pagaidu 
palatā, lai pārietu uz augstākām formām cīņā par vienību un taisnīgu 
mieru. (Aplausi). Šai Tautas palatai ir cēls nacionals uzdevums – sastā-
dīt Vācijas demokratiskās republikas Pagaidu valdību. (Aplausi). 

Šis notikums ir likumīgs, jo Tautas padomi pašreizējā sastāvā šā 
gada 30. maijā ievēlējis 3. Vācu tautas kongress, kuru savukārt ievēlē-
juši vācu iedzīvotāji šā gada 15. un 16. maija vispārējās tautas vēlēšanās. 
Ar visu to, Tautas palatai un Pagaidu valdībai nodibinoties, šis pagaidu 
organs izbeigs savu darbību pēc Tautas palatas, kreistagu un kopienu 
valdību vēlēšanām, kas noteiktas 1950. gada 15. oktobrī, par ko panāk-
ta vienprātīga vienošanās prezidijā un blokā. (Aplausi). 

Okupējošo rietumvalstu rīcības dēļ vācu tauta nonākusi ļoti grūtā 
stāvoklī. Nacionālais posts pieauga, kļūdams par triecienu vācu tautas 
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nacionalajai eksistencei un sasniegdams visaugstāko pakāpi pēc Vācijas 
sašķelšanas, vienas Vācijas daļas atraušanas un separatās rietumvalsts 
izveidošanas, ko okupējošās rietumvalstis dibinājušas kā ieroci savu 
imperialistisko plānu realizēšanai. Jo sāpīgāks vācu tautai ir tas fakts, 
ka Rietumvācijas politiķi bijuši ar mieru pastrādāt šo noziegumu pret 
vācu tautu. Vācu tautas problemas atrisinājums atkarīgs no tā, vai tiks 
panākts miers, kas nodrošinās vācu tautai brīvību un neatkarību, kā 
arī iespēju pašai kārtot savas lietas. Mums jākonstatē bēdīgais fakts, ka 
nav izpildīti solījumi, ko okupējošās sabiedrotās lielvalstis devušas vācu 
tautai Potsdamas nolīgumā, un proti, nodrošināt Vācijai ekonomisko 
vienību, piešķirt vācu tautai iespēju dibināt savus centralos organus 
un beidzot, visiem spēkiem sadarbojoties, demilitarizēt un denacifi cēt 
Vāciju un realizēt Vācijā patiesu demokratiju, kas garantētu tautām, ka 
viņām nekad vairs nedraudēs Vācijas uzbrukums un ka Vācija iestāsies 
varenajā miera nometnē, kuras priekšgalā ir lielā Padomju Savienība. 

1.55. att. Simbolu maiņa. Attēlā:1953. gada 1. maija demonstrācija. Staļinu un Ļeņinu 
papildina Kārlis Markss un Frīdrihs Engelss. (RNA – Fototeca online a comunismului românesc, 
Photo #JA028])
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Okupējošās rietumvalstis atzina par izdevīgu lauzt šo nolīgumu un ar 
vienpusīgu rīcību pakļaut Vācijas daļu tieši savam diktatam, kā tas no-
ticis, ievedot okupacijas statutu. 

Bet ar to ne vien nomākta un iznīcināta Rietumvācijas iedzīvotāju 
nacionalā brīvība, bet par visām lietām veikti tādi ekonomiski pasā-
kumi, kas noveduši vācu tautu lielās ekonomiskās grūtībās. Visu Rie-
tumvācijā veikto ekonomisko pasākumu nolūks ir graut sakarus starp 
Rietumu un Austrumvāciju. 

Jā, mums jākonstatē fakts, ka okupējošās rietumvalstis devušas tie-
šas pavēles, kas vērstas pret ekonomisko sakaru atjaunošanu starp Vā-
cijas austrumiem un rietumiem. 

Skaidrs, ka visu šo pasākumu rezultatā rietumos tika sevišķi iero-
bežots un apdraudēts darbaļaužu masu ekonomiskais stāvoklis. Tomēr 
ne vien darbaļaužu masas, bet arī uzņēmēji, amatnieki un inteliģen-
ces aprindu pārstāvji – visi viņi ir okupējošo rietumvalstu liktenīgās 
ekonomiskās politikas upuri. It sevišķi tas sakāms par amerikaņu 
imperialismu, kas cenšas ar visrupjāko rīcību apspiest jebkuru vācu 
konkurenci un nodibināt Vācijā amerikaņu monopolistiskā kapitala 
ekonomisko kundzību. 

Tātad, visi minētie pasākumi ievērojami nostiprināja pārliecību, 
ka tādējādi nav iespējams garantēt vācu tautas ekonomisko eksistenci 
un ka, gluži otrādi, vācu tautas nacionalā eksistence ir apdraudēta. Šīs 
pieaugošās pārliecības dēļ pastiprinājās pretošanās šai politikai, pretoša-
nās, par kuru runājām nupat pieņemtajā Nacionalās frontes manifestā. 
Jā, stāvoklis ir tāds, ka gadījumā, ja šie vācu tautas spēki neapvienosies, 
tad mūsu tautas nākotnei draud bēdīgas perspektivas. 

Visu to, ko okupējošās rietumvalstis dara, lai krāptu vācu tautu, 
lai maldinātu to un pat vairāk, lai sagatavotu viņu tam, ka tā būtu ar 
mieru no jauna kļūt par lielgabalu gaļu, – visu to atbalsta Rietumvāci-
jas politiķi. Viss tas Rietumvācijas iedzīvotājiem uzliek par pienāku-
mu tikt pilnīgā skaidrībā par šīs politikas rezultatiem, lai amerikaņu 
imperialisma mēģinājumi pilnīgi nomākt Vācijas ekonomiku sašķīs-
tu pret strādnieku un uzņēmēju kopīgu pretestību. Tas ir ne vien 
vācu tautas ekonomiskās un nacionalās eksistences apdraudējums, 
bet arī liktenīgs plāns – ar jauna kara palīdzību dot imperialistiska-
jam lielvalstīm iespēju paplašināt savu kundzību Eiropā. Un patiešām 
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imperialistiskās lielvalstis cenšas visiem spēkiem sagatavot jaunu karu 
ne vien ar tādiem pasākumiem, kas it kā palīdzot vācu tautai atjaunot 
savu zemi, kā, piemēram, Maršala plāns, bet dara arī visu, lai Rietum-
vāciju, separato rietumvalsti iesaistītu militaros paktos, kas noslēgti, 
lai organizētu kara savienību pret Austrumiem, pret Austrumvāciju, 
pret tautas demokratijas valstīm un pret Padomju Savienību. 

Sistematisko neķītro kūdīšanu pret Austrumiem praktizē, lai 
maldinātu vācu tautu un sagatavotu iespēju izmantot to kā lielgaba-
lu gaļu šādā karā. Amerikaņu imperialistu rīcība, ASV ģenerālštaba 
locekļu ierašanās Eiropā un Vācijā parādīja viņu plānu nostiprinā-

1.56. att. Tito 
kliķe. Staļinam 
kā nepieņemama 
šķita ideja, ka 
Dienvidslāvija 
izvēlas savu 
sociālisma ceļu 
(bez kolhoziem), 
un Tito uzticīgie 
komunisti tika 
nodēvēti par 
fašistiem 
(C 24.08.1949.)
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ties tur, kur paredzēts izveidot jauna kara frontes. Priekšlikums par 
ieroču piegādēm ierosināts vienīgi, lai sagatavotu tautas līdzdalībai 
šajā karā. 

No visa tā jāsecina, ka nepieciešams darīt visu, lai tautas apzinātos 
briesmas, kas viņām draud, un lai tiktu izveidota spēcīga cīņas fronte 
pret amerikaņu imperialisma kara plāniem. 

Tādējādi izveidojies ļoti bīstams stāvoklis, ko pēdējā laikā saasināja 
separatās Rietumvācijas valsts un Bonnas parlamenta (bundestaga) no-
dibināšana. Visu to dara, lai novērstu vācu tautas uzmanību no posta 
pilnā stāvokļa un rietumu iestāžu patvarībām. Bundestaga vēlēšanas 
nebija demokratiskas. Tās pavadīja nežēlīgs terors pret Vācijas komu-
nistisko partiju un visādas machinacijas, ar kuru palīdzību rietumvalstis 
centās radīt iespaidu, it kā vēlēšanu ceļā tiekot dibināts brīvs, neatkarīgs 
parlaments un demokratiska, brīva valdība. 

Toties fakti pierāda, kā piekrāpa vācu tautu. Atdodama savas bal-
sis partijām, tauta cerēja, ka saskaņā ar solījumiem uzlabos dzīves 
apstākļus un, pirmām kārtām, vācu tautai piešķirs pienācīgo ietek-
mi pārvaldē un valdībā. Izrādījās, ka viss tas ir blefs. Rietumvalstu 
gubernatori rīkojas ar vācu tautu visaugstākā mērā nežēlīgi un visās 
lietās ierobežo pilnvaras, kādas vajadzēja piešķirt bundestagam un 
valdībai. Uz vācu tautu gulstas liela atbildība – tai jāizdara attiecīgie 
secinājumi no šā stāvokļa. Vācu tauta saprata to, apzinājās savu sma-
go stāvokli, un uz šīs izpratnes pamata radās Vācu tautas kongresa 
kustība, kas sprauda sev par mērķi radīt priekšnosacījumus, kuri ļau-
tu vācu tautai panākt vienību un taisnīgu mierlīgumu. Vācu tautas 
kongresa kustība guva plašu vērienu, tā mobilizēja arī Vācijas rietu-
mos spēkus, kas izprot stāvokļa nopietnību un ir ar mieru iet kopsolī 
ar demokratiskajiem miermīlīgajiem spēkiem Austrumvācijā. Vācu 
tautas padome uzņēmās un realizēja lielo uzdevumu – mobilizēt spē-
kus, veikt izskaidrošanas darbu un izveidot cīņas fronti par sprausto 
mērķu realizēšanu. 

Tagad radusies nepieciešamība iet tālāk un šeit, Vācijas austrumos, 
radīt organu, kam vācu tautas vārdā jārealizē demokratiskie uzdevumi, 
jāpārveido ekonomika tādējādi, lai tā spētu garantēt tautai dzīvi un, it 
īpaši, gādāt par to, lai vācietis, ko hitleriskā valdība un viņas karš aptrai-
pījuši ar kaunu, no jauna iemantotu citu tautu uzticību. Tas jārealizē, 
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Tautas padomei sastādot valdību, kas būtu spējīga pārstāvēt vācu tautas 
patiesās nacionalās, ekonomiskās, politiskās un kulturas intereses. (Ilgi 
nerimstošas ovacijas). 

Ja Tautas padome uzņēmusies iniciativu pārveidot sevi par Vācijas 
demokratiskās republikas Tautas pagaidu palatu tad šis lēmums izskaid-
rojams ar mūsu tautas neaprakstāmo katastrofalo stāvokli. Mūsu zonā 
mums vajadzīga valdība, kas būtu spējīga darīt visu, lai nodrošinātu 

1.57. att. Tito represijas pret staļinistiem. Karikatūra ataino laiku, kad gandrīz 
20 000 Dienvidslāvijas komunistu, par kuriem bija aizdomas, ka tie ir staļinisti, 
tika ieslodzīti koncentrācijas nometnēs un cietumos. (C 24.08.1949.)
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brīvību vācu tautai. Tādēļ sirsnīgi apsveicam atbalstu, ko mums sniegusi 
Padomju valdība un padomju okupacijas iestādes Vācijā, lai palīdzētu 
novērst nacionalo katastrofu. (Vētraini aplausi.) 

Kamēr rietumu okupacijas iestādes dara visu, lai atņemtu vācu 
tautai tiesības, sagrautu tās saimniecību un ievilktu to jaunā karā, 
Padomju valdība pēc kara pastāvīgi, Potsdamas konferencē un vēlāk 
Varšavas konferencē, izvirzīja neatlaidīgas prasības, kas kalpo miera 
nodrošināšanai Eiropā, kā arī vācu tautas nacionalajām un ekonomis-
kajām interesēm. Tas ir Padomju Savienības izcils nopelns, ka ideja 
par vienotas Vācijas dibināšanu un miera saglabāšanu aptver aizvien 
plašākas aprindas visā pasaulē. Ārlietu ministru padomes sesijās Pa-
domju Savienības pārstāvji jo skaidri aprādīja noteikumus Vācijas 
mierlīguma noslēgšanai. Viņi darīja visu, lai vācu tautai dotu iespēju 
saviem spēkiem uzcelt demokratisku un brīvu Vāciju. Pretstatā šīm 
tieksmēm okupējošās rietumvalstis centās aizkavēt mierlīguma noslēg-
šanu ar Vāciju. Ārlietu ministru padomes Parizes sesijā no jauna izvir-
zīja prasību noslēgt mierlīgumu. Bet okupējošo rietumvalstu pārstāvji 
nepārprotami paziņoja: mēs vispār nedomājam runāt par mieru ar 
Vāciju. Viņi skaidri un noteikti paziņoja, ka viņiem ir svarīgi vēl ilgus 
gadus atstāt okupacijas karaspēku Vācijā un atņemt vācu tautai katru 
demokratiskas attīstības iespēju.

Tātad vācu tautai jāsaprot, un tā arī saprot, ko tas nozīmē viņas 
nākotnei. Angļu un amerikaņu imperialistu okupacijas statutā skaidri 
un gaiši pateikts, ka vācu tautas dzīves apstākļus nenoteiks vācu parla-
ments vai valdība, bet ka visās lietās vācu tauta būs atkarīga no rietum-
valstu imperialistiskajām interesēm. 

Vācu tautas uzdevumi pilnīgi skaidri. Tas, ko Tautas padome 
deklarē sava manifestā par Tautas fronti, veido pamatu lielajai cīņai, 
kas vācu tautai jāizcīna vislielākajā vienprātībā. Šeit, Austrumos, mēs 
parādījām visu demokratisko spēku sadarbības piemēru. Socialistiskā 
vienības partija, kristīgi demokratiskā savienība, liberaldemokratiskā, 
nacionaldemokratiskā un demokratiskā zemnieku partija ar savu kopī-
go darbu blokā un Tautas padomē parādīja vācu tautai, ka uzmanības 
centrā jābūt Visvācijas nacionalajām interesēm, lai gan pastāv dažādi 
politiski un citi uzskati, un ka visas partiju egoistiskās intereses jānobī-
da otrā vietā. (Ilgstoši aplausi.) 
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Tieši tas piešķir lielu spēku mūsu kustībai Austrumos: tieši partiju, 
arodbiedrību un masu organizaciju vienprātība, kuras – kontrastā ar 
savstarpējo plēšanos Rietumvācijas federalajā valdībā – visus jautāju-
mus izšķir kopīgi, lai palīdzētu vācu tautai pārvarēt nacionalo katas-
trofu. Tas, ko izlemsim šeit, Tautas padomē un Tautas palatā, noderēs 
par pamatu šīs vienības nostiprināšanai cīņā par vācu tautas naciona-
lajām interesēm. Ja Tautas palata, ko tagad nodibinās, lūgs Padomju 
valdību piešķirt suverenitati vācu tautai, lai pēdējā patstāvīgi izlemtu 
ekonomiskos jautājumus un pārvarētu trūkumu, tādējādi nostiprinot 
ne tikai vācu tautas spēku un cīņu pret kara kurinātājiem, bet arī iz-
darot ieguldījumu miera nodibināšanā Eiropā, – ja Tautas padome 
to darīs, varam pamatoti cerēt, ka Padomju valdība pilnīgi atbalstīs 
lūgumu piešķirt šo suverenitati jaundibinātai Vācijas demokratiskajai 
valdībai. (Skaļi aplausi.) 

1.58. att. Indoķīnas karš. Pēc Japānas kapitulācijas Vjetnama 1945. gada 2. septembrī prokla-
mēja no Francijas neatkarīgu Vjetnamas Demokrātisko republiku. 15. oktobrī neatkarību no 
Francijas pasludināja arī Laosa. 1946. gada novembrī Francijas armija sāka karu, lai atgūtu savas 
Indoķīnas kolonijas. (Foto: Warner Pathé News, News Magazine of the Screen, Vol. 2, Issue 9), 
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Tautas pagaidu palatai dots izcili svarīgs uzdevums. Tādēļ tai jābūt 
pilnīgā skaidrībā par Tautas palatas darba un valdības dibināšanas aps-
tākļiem. Protams, ka mēs piekopsim savu politiku, ievērojot Rietumvā-
cijas intereses, un realizēsim to kopīgi ar Rietumvācijas progresivajiem 
spēkiem. Savā politikā mēs centīsimies pēc saprašanās ar rietumu iedzī-
votājiem, lai tuvinātu tos mūsu politikai un pasākumiem, kādus veiks 
Tautas palata un valdība. 

Vācu tautas padomei, kas padarījusi tik lielu priekšdarbu, lemts 
nopelns izskaidrot šo situaciju. Iepriekšējās sēdēs tā ne vienu reizi 
vien griezās pie Rietumvācijas iedzīvotājiem. Mēs aicinājām rietumu 
partijas pulcēties kopīgā sanāksmē, lai vienkopus izlemtu, kas sakarā 
ar okupējošo rietumvalstu plāniem darāms, lai nodrošinātu Vācijai 
vienību un mieru. Šie Tautas padomes mēģinājumi nedeva nekādas 
sekmes. Rietumu politiķi neizprata lielās briesmas, kas draud vācu 
tautai, un neapzinājās savus uzdevumus, lai kopīgi ar mums pretotos 
Vācijas saskaldīšanai un vispirms radītu vācu tautai ekonomiskas dzī-
ves pamatu. 

Tātad Tautas padomes uzdevums ir – vienprātīgi atbalstīt lēmu-
mus, kurus tā šodien pieņems, vienprātībā pabeigt Tautas padomes 
darbību un pāriet pie Vācijas demokratiskās republikas Tautas pagaidu 
palatas darba. 

Domāju, ka nav vajadzīgs daudz vārdu, lai paskaidrotu šo uzdevu-
mu, un mums izdosies nodrošināt maksimalas sekmes uzdevumiem, 
kādi sagaida jaundibināto Tautas palatu. 

Mums jāiemanto tautu uzticība un jāpanāk savstarpēja saprašanās 
ar tautām, kas uz demokratijas pamata aizstāv mieru visā pasaulē un 
cīnās pret imperialistiskajiem spēkiem. Ar gandarījumu redzam, ka 
mūsu kaimiņi austrumos, pamatodamies uz starptautisko stāvokli, 
uz saviem spēkiem un nacionalajiem uzdevumiem, sākuši celt tautas 
demokratisko režimu, kas ievē-
rojamā mērā vērsts uz sadarbību, 
savstarpīgo atbalstu un, it īpaši, uz 
miera nodrošināšanu. 

Mēs apsveicam visus spēkus, 
kas tautas demokratijas valstīs jau 
cieši sadarbojas ar mums. Mēs  

1.59. att. Indoķīnas karš. Līdz 1947. gada 
martam Francijai izdevās atgūt kontroli pār 
Kampučiju, Laosu un lielākajām Vjetnamas 
pilsētām, taču daļu ziemeļdaļas teritorijas 
kontrolēja Vjetnamas komunistu karaspēks. 
Stāvoklis Indoķīnas konflikta teritorijās 
1950. gada 3. novembrī. (Pentagon Papers, 
originally from the CIA NIE-5 Map.)
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apsveicam vispirms lielo padomju tautu, kas ar savas valdības palīdzību 
realizē šo attīstību un dara visu, lai nosargātu mieru visā pasaulē. (Vēt-
raini, ilgi nerimstoši aplausi.) 

Mums jāatrisina lieli un nopietni uzdevumi, pie kam ekonomisko 
attiecību izveidošana ir viens no šiem nopietnajiem uzdevumiem. 

Ja miera ienaidnieki un kara kurinātāji izmanto jautājumu par 
robežu pie Oderas un Neises, lai sētu nesaticības sēklu vācu tautā un 
izraisītu tanī kara psichozi, tad mēs jo skaidri deklarējam, ka robežu 
pie Oderas un Neises, kas noteikta kara norises un tā beigu rezultatā, 
uzskatām nevis kā robežu, kurai jābūt par naida, kūdīšanas un kara 
cēloni, bet gan kā miera robežu starp vācu un poļu tautām. (Vētraini 
aplausi.) 

Viss, ko par to runā demokratijas un miera ienaidnieki, kalpo no-
domam izlietot kā lielgabalu gaļu nelaimīgos kara upurus, cilvēkus, ku-
rus, šo robežu nospraužot, izsūtīja no viņu dzimtenes. Mēs jūtam līdz 
šiem upuriem un esam apņēmušies palīdzēt viņiem nelaimē un sagādāt 
viņiem darbu, zemi un iztikas iespēju, lai tādējādi atsvērtu zaudējumus, 
ko viņiem nodarījis hitleriskais karš. 

Cits stāvoklis ir Rietumvācijā, kur neveltī it nekādu gādību pārce-
ļotāju ģimenēm, nedod viņiem ne zemi, ne darbu, kur viņus mierina 
tikai ar to, ka jauna kara rezultatā viņi atgūs dzimteni. Mēs zinām, ko 
nozīmē jauns karš Vācijai, it īpaši pārceļotājiem, kuriem tas var laupīt 
pat to, kas viņiem palicis pēc hitleriskā kara. Tieši brīdī, kad ameri-
kaņi izmanto šo robežu propagandai pret mieru, vācu tauta nedrīkst 
aizmirst, ar kādu cietsirdību amerikaņu valdība piedalījās Vācijas pos-
tīšanā. Laikā, kad kara iznākums jau bija izšķirts, Vācijas pilsētas un 
uzņēmumus sagrāva ar tādu nežēlību, kas liecināja vienīgi par vēlēšanos 
atņemt vāciešiem katru atdzimšanas iespēju. Nekad to nevar piedot 
amerikaņiem, un ļoti bēdīgi, ka rietumu politiķu piekoptās, pret aus-
trumiem vērstās melu un kūdīšanas kampaņas dēļ minētais fakts tiek 
atbīdīts otrā plānā. 

Mums dots dižais uzdevums – turpināt Vācu tautas kongresa 
sākto lietu, jo Tautas padomes likvidēšana neiznīcina demokratisko 
Tautas kongresa kustību. Tieši otrādi, mums jādara viss, lai Tautas 
kongresa kustība, it īpaši Vācijas rietumos, tiktu atbalstīta un atrastu 
sev piekritējus. 
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Mūsu tautas nacionalo interešu aizstāvēšanas vienotajā frontē mēs 
gribam apvienot, neatkarīgi no citām pretrunīgajām interesēm, visda-
žādākos iedzīvotāju slāņus Vācijas rietumos – no strādnieka līdz uzņē-
mējam, kā arī tos, kas hitleriešu laikā sekoja Hitleram, tika iesaistīti viņa 
organizacijās un piedalījās liktenīgajā hitleriskajā karā. Mēs gribam, lai 
viņi piedalītos kopīgajā atjaunošanas darbā. Mēs izvirzām viņiem tikai 
vienu noteikumu: viņiem pilnīgi jāatsakās no fašistiskās ideoloģijas un 
jāpievēršas demokratijas un miera ideoloģijai. 

Tādējādi tiem pašiem spēkiem, kas līdz šim piedalījušies Tautas 
kongresa kustībā, bet vienīgi plašākā mērogā, būs jāveltī visas pūles, 
lai atbalstītu jaundibināmo Tautas pagaidu palātas un Tautas pagaidu 
valdības darbību. 

Dienā, kad Tautas padome izbeidz darbību, mainot savu nosauku-
mu, aicinām iedzīvotājus Tautas palatai un Tautas valdībai dāvāt tādu 
pašu uzticību, kādu viņi līdz šim dāvājuši Tautas padomei. Esam noteik-
ti pārliecināti, ka Tautas padomes darbs nebija veltīgs. Piedalīšanās šajā 

1.60. att. Indoķīnas karš. Sākoties Korejas karam, Indoķīnas konfl ikts tika uztverts kā 
sastāvdaļa no kopējās cīņas starp komunistiem un Rietumiem. Attēlā:1953. g. Franču 
karaspēks pielieto napalma bumbas pret Vjetnamas partizāniem. (Foto: Warner Pathé News, 
News News Magazine of the Screen, Vol. 4, Issue 4)
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darbā ir izšķirošs uzdevums visiem spēkiem, kas uztur sakarus starp 
Austrumiem un Rietumiem un kam šo sakaru būtība ir demokratijas 
spēku nostiprināšana, ekonomiskā atjaunošana un miers. 

Mēs vēlamies jo cieši sadarboties ar rietumu iedzīvotājiem, un es 
ceru, ka pasākumi, kādi šodien paredzēti pēc Tautas pagaidu palatas 
nodibināšanas, nodrošinās uzvaru tai lietai, par kuru esam cīnījušies, 
būdami Tautas padome, un, proti – par Vācijas vienību, par demokra-
tiju un mieru, par labāku laimīgu nākotni vācu tautai. (Vētraini, ilgi 
nerimstoši aplausi.)

ZiemeļatLantiJaS LīGumS
1949. gada 4. aprīlī vašingtonā

Līgumslēdzējas Puses apstiprina savu uzticību Apvienoto Nāciju Or-
ganizācijas hartas mērķiem un principiem un savu vēlēšanos dzīvot 
mierā ar visām tautām un valdībām.

Tās ir apņēmušās sargāt savu tautu brīvību, kopējo mantojumu un 
civilizāciju, kas dibināta uz demokrātijas, personas brīvības un likuma 
varas principiem. Tās meklē iespējas stabilitātes un labklājības veicinā-
šanai Ziemeļatlantijas reģionā. Tās ir apņēmības pilnas apvienot savus 
centienus kopējai aizsardzībai un miera un drošības saglabāšanai. Tādēļ 
tās piekrīt šim Ziemeļatlantijas līgumam:

 
1. pants 
Puses apņemas, kā to paredz Apvienoto Nāciju Organizācijas harta, 

atrisināt jebkuru starptautisku konfliktu, kurā tās varētu būt iesaistītas, 
ar mierīgiem paņēmieniem veidā, kas neapdraud starptautisko mieru, 
drošību un taisnīgumu, un starptautiskajās attiecībās izvairīsies no jeb-
kāda veida draudiem vai spēka lietošanas, kas ir pretrunā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas mērķiem.

 
2. pants
Puses sekmēs mierīgu un draudzīgu starptautisko attiecību at-

tīstību, stiprinot savas brīvās institūcijas, veicinot labāku izpratni 
par principiem, uz kuru pamata šīs institūcijas ir nodibinātas, un 
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veicinās nosacījumus stabilitātei un labklājībai. Tās centīsies izvairī-
ties no savstarpējiem starptautiskiem konfl iktiem ekonomikas poli-
tikā un iedrošinās ekonomisko sadarbību starp jebkurām no tām vai 
starp tām visām.

1.61. att. Indoķīnas karš. Kara noslēguma fāzē komunistiskā Ziemeļvjetnama ieguva 
neatkarību. Attēlā:1954. gada oktobris. Vjetnamiešu bēgļi pamet Ziemeļvjetnamu, lai dotos uz 
Saigonu Dienvidvjetnamā. (U.S. Navy photo, http://www.navy.mil/view_single.asp?id=8346 )
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3. pants
Lai pēc iespējas efektīvāk izpildītu Līguma mērķus, Puses, katra 

atsevišķi vai visas kopā, ar ilgstošiem un efektīviem pašu centieniem un 
savstarpējo palīdzību uzturēs un attīstīs savas individuālas un kopējās 
spējas pretoties bruņotam uzbrukumam.

 
4. pants
Puses kopīgi apspriedīsies jebkurā brīdī, kad vien, pēc jebkuras 

Puses uzskatiem, būs apdraudēta jebkuras Puses teritoriāla integritāte, 
politiskā neatkarība vai drošība.

 
5. pants 
Puses vienojas, ka bruņotu uzbrukumu vienai vai vairākām no tām 

Eiropā vai Ziemeļamerikā uzskatīs par uzbrukumu visām dalībvalstīm, un 
tādēļ tās apņemas, ka šāda uzbrukuma gadījumā katra no tām, izmantojot 
individuālās un kopējās pašaizsardzības tiesības, kas paredzētas Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Hartas 51. pantā, sniegs palīdzību Pusei vai Pusēm, 
kas pakļautas uzbrukumam, individuāli un kopā ar citām Pusēm, veicot 

3. pants

1.62. att. Indonēzijas neatkarība 
1945. gada 17. augustā Indonēzijas 
nacionālās atbrīvošanas kustība 
deklarēja savas zemes neatkarību no 
Holandes. 1945. gada 4. oktobrī 
Holandes armija sāka karu ar neatkarī-
bas piekritējiem. Ar mainīgam sekmēm 
karš ilga vairākus gadus, un tikai 
1949. gadā Holande atzina Indonēzijas 
neatkarību. Par Indonēzijas prezidentu 
kļuva Sukarno (1901-1970) 
(Foto: Government of Indonesia)

► 1.63. att. Izraēlas neatkarība. 
1947. gadā Lielbritānijas pārvaldē eso-
šās Palestīnas ebreju kopiena prokla-
mēja neatkarīgu valsti Izraēlu. Izraēlas 
valsts izveidošanos neatzina arābu 
kaimiņvalstis. Attēlā: Arābu brīvprātīgo 
vienība Palestīnā 1947. gadā. (Foto: 
Abdulrazzaq Badran, Dar El Hilal)
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pasākumus, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, ieskaitot bruņota spē-
ka pielietošanu, lai atjaunotu un saglabātu Ziemeļatlantijas reģiona dro-
šību. Par jebkādu šādu bruņotu uzbrukumu un visiem pasākumiem, kas 
tā rezultātā ir veikti, nekavējoties jāziņo Drošības Padomei. Šie pasākumi 
jāpārtrauc, kad Drošības Padome ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai 
atjaunotu un saglabātu starptautisku mieru un drošību.

 
6. pants[1]
Par 5. pantā minēto bruņoto uzbrukumu vienai vai vairākām Pu-

sēm uzskata bruņotu uzbrukumu, kas ietver bruņotu uzbrukumu: 
 jebkuras Puses teritorijai Eiropā vai Ziemeļamerikā, Francijas Al-

žīrijas departamentiem[2], Turcijas teritorijai vai salām, kas atrodas 
kādas Puses jurisdikcijā Ziemeļatlantijas telpā uz ziemeļiem no ziemeļu 
saulgriežu loka.

• jebkuras Puses militārajām vienībām, kuģiem vai lidaparātiem, kas 
atrodas šajās teritorijās vai virs tām, vai jebkurā vietā Eiropā, kurā jebku-
ras Puses spēki atradās dienā, kad šis Līgums stājās spēkā, vai Vidusjūrā 
vai Ziemeļatlantijas telpā uz ziemeļiem no ziemeļu saulgriežu loka.

pasākumus, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, ieskaitot bruņota spē-
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 7. pants
Līgums nekādā veidā neietekmē un arī nedrīkst tikt skaidrots kā tāds, 

kas ietekmē Pušu, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis, tie-
sības un saistības, kuras tām ir saskaņā ar hartu, vai Drošības Padomes 
galveno pienākumu starptautiskā miera un drošības saglabāšanā.

 
8. pants
Katra Puse apstiprina, ka neviena no šobrīd spēkā esošām starp-

tautiskām saistībām starp to un jebkuru citu Pusi vai jebkuru trešo 
valsti nav pretrunā ar šī Līguma nosacījumiem, un tā dod solījumu 
neuzņemties jebkādas starptautiskās saistības, kas ir pretrunā ar šo 
Līgumu.

 
9. pants
Ar šo Puses izveido Padomi, kurā ikviena no tām ir pārstāvēta, lai 

apspriestu jautājumus par šī Līguma īstenošanu. Padome organizējama 
tā, lai tā būtu spējīga nekavējoties sanākt kopā jebkurā laikā. Padomei 

1.64. att. Palestīnas bēgļi. Izraēlas neatkarības kara laikā 650 000 palestīniešu pameta 
savas mājas. Palestīnas bēgļu jautājumam vēl šodien nav rasts risinājums. Attēlā:1948. gada 
novembris. Palestīnieši pamet Galileju. (Foto: Fred Csasznik, The Birth of the Palestinian 
Refugee Problem by Benny Morris)
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jāizveido tādas pakļautas struktūras, kādas varētu būt nepieciešamas, it 
īpaši tai nekavējoties jāizveido aizsardzības komiteja, kas rekomendēs 
pasākumus 3. un 5. panta īstenošanai.

 
10. pants
Puses, vienprātīgi vienojoties, var uzaicināt jebkuru citu Eiropas 

valsti, kas ir spējīga sekmēt šī Līguma principus un veicināt Ziemeļat-
lantijas telpas drošību, pievienoties šim Līgumam. Jebkura valsts, kas 
tiek aicināta, var kļūt par Līguma pusi, deponējot tās pievienošanās 
dokumentus Amerikas Savienoto Valstu valdībai. Amerikas Savienoto 
Valstu valdība informēs katru Pusi par katru deponēto pievienošanās 
dokumentu.

1.65. att. Izraēlas valsts izveide. Izraēlas izšķiršanās par labu ASV bija viens no cēloņiem, 
kāpēc Staļins 1953. gada janvārī izlēma sākt represijas pret PSRS ebrejiem. Iecerētās ebreju 
deportācijas no Maskavas un PSRS Eiropas daļas novērsa diktatora nāve. Attēlā: 1951. gada 
5. augusts. Izraēlas premjerministrs Dāvids Ben-Gurions (centrā) pateicas ASV prezidentam 
Harijam Trūmenam (kreisajā pusē). (ASVNA – Harry S. Truman Library, ARC Identifi er 200318)
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11. pants
Šis Līgums ir jāratifi cē katrai Pusei, un no tā izrietošie nosacījumi 

tai ir jārealizē saskaņā ar tās attiecīgo konstitucionālo procesu. Ratifi -
kācijas dokumenti ir jādeponē pēc iespējas ātrāk Amerikas Savienoto 
Valstu valdībai, kas paziņos visām pārejām parakstītājvalstīm par katru 
deponējumu. Līgums stājas spēkā starp valstīm, kas ir to ratifi cējušas, 
tiklīdz lielākā daļa parakstītājvalstu, ieskaitot Beļģijas, Francijas, Kanā-
das, Apvienotās Karalistes, Luksemburgas, Nīderlandes un Amerikas 
Savienoto Valstu, ratifi kācijas ir deponētas, un attiecībā pret citām val-
stīm tās stājas spēkā dienā, kad tās deponē savu ratifi kāciju[3].

 
12. pants
Tad, kad Līgums ir bijis spēkā desmit gadus, vai jebkurā laikā pēc 

tam Puses, ja kāda no tām to prasa, var kopīgi apspriesties ar nodomu 

1.66. att. Mahatma Gandijs (īstajā vārdā Mohandass Karamčands Gandijs) (1869 - 1948). 
Indijas nevardarbīgā pretošanās 1947. gada 15. augustā noslēdzās ar Britu Indijas sadalīšanos 
divās neatkarīgās valstīs. Attēlā: Indijas vicekaralis kopā ar kundzi un Mahatma Gandiju. (Foto: No 
9 Army Film & Photographic Unit, Imperial War Museum, London Catalogue number IND 5298) 
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pārskatīt Līgumu, ņemot vērā apstākļus, kas šajā laikā ietekmē mieru 
un drošību Ziemeļatlantijas telpā, ieskaitot vispasaules un reģionālus 
pasākumus Apvienoto Nāciju Organizācijas hartas ietvaros, lai uzturē-
tu starptautisko mieru un drošību.

 
13. pants
Pēc tam, kad Līgums ir bijis spēkā divdesmit gadus, jebkura no 

Pusēm var pārtraukt dalību Līgumā gadu pēc tās denonsēšanas pazi-
ņojuma iesniegšanas Amerikas Savienoto Valstu valdībai, kas informēs 
citu Pušu valdības par katru denonsēšanas paziņojuma deponēšanu.

14. pants
Šo Līgumu, kura teksti angļu un franču valodās ir vienlīdz autentiski, 

deponē Amerikas Savienoto Valstu valdības arhīvos. Šī valdība iesniegs 
pienācīgi apstiprinātas kopijas pārējo parakstītājvalstu valdībām.

1.67. att. Indija kļūst patstāvīga. 1947. gadā hinduistu apdzīvotā daļa kļuva par Britu domīniju 
Indiju, bet Britu Indijas musulmaņu daļa kļuva par Britu domīniju Pakistānu. Attēlā: Uzvaras 
parāde Deli. Indijas daļas vēl maršē kā Britu armijas vienības. (Foto: No 9 Army Film & 
Photographic Unit, Imperial War Museum, London Catalogue number IND 5042) 
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 [1] To teritoriju definīcija, uz kuru attiecas 5. pants, tika pārskatīta, 
papildinot Ziemeļatlantijas līguma Protokola 2. pantu, kad pievienojās 
Grieķija un Turcija, 1951. gada 22. oktobrī.

[2] 1963. gada 16. janvārī Padome atzīmēja, ka attiecībā uz Franci-
jas Alžīrijas departamentiem attiecīgas Līguma klauzulas ir zaudējušas 
nozīmi no 1962. gada 3. jūlija.

[3] Līgums stājas spēkā 1949. gada 24. augustā pēc visu parakstī-
tājvalstu ratifikāciju deponēšanas.

Pieejams http://www.am.gov.lv/lv/dp/Pamatdokumenti/4118/

LīGumS
par draudzību, sadarbību un savstarpējo palīdzību starp Albānijas 
Tautas Republiku, Bulgārijas Tautas Republiku, Ungārijas Tautas Re-
publiku, Vācijas Demokrātisko Republiku, Polijas Tautas Republiku, 
Rumānijas Tautas Republiku, Padomju Sociālistisko Republiku Savie-
nību un Čehoslovākijas Republiku

Līgumslēdzējas Puses, 
no jauna apliecinot savus centienus izveidot kolektīvas drošības 

sistēmu Eiropā, kuras pamats būtu visu Eiropas valstu piedalīšanās 
tajā neatkarīgi no to sabiedriskās un valsts iekārtas, kas ļautu apvienot 
viņu pūles Eiropas miera nodrošināšanas interesēs,  līdz ar to ievērojot 
stāvokli, kāds izveidojies Eiropā Parīzes vienošanās ratifikācijas rezul-
tātā, kura paredz izveidot jaunu militāru grupējumu «Rietumeiropas 
savienības» veidā, piedaloties remilitarizējamajai Rietumvācijai un ie-
saistot to Ziemeļatlantijas blokā, kas pastiprina jauna kara briesmas un 
rada draudus mieru mīlošo valstu nacionālajai drošībai, būdamas pār-
liecinātas, ka šādos apstākļos mieru mīlošajām Eiropas valstīm jāveic 
nepieciešamie pasākumi savas drošības garantēšanai un miera uzturē-
šanas interesēs Eiropā, vadoties no Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Statūtu mērķiem un principiem, draudzības, sadarbības un savstar-
pējas palīdzības tālākas nostiprināšanas un attīstības interesēs saskaņā 
ar principiem par valstu neatkarības un suverenitātes cienīšanu, kā 
arī par neiejaukšanos to iekšējās lietās, nolēma noslēgt šo Līgumu par 
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draudzību, sadarbību un savstarpējo palīdzību un iecēla par saviem 
pilnvarotajiem: 

Albānijas Tautas Republikas Tautas Sapulces Prezidijs – Mehmetu 
Šehu, Albānijas Tautas Republikas Ministru Padomes Priekšsēdētāju,

Bulgārijas Tautas Republikas Tautas Sapulces Prezidijs – Vilko 
Červenkovu, Bulgārijas Tautas Republikas Ministru Padomes Priekš-
sēdētāju,

Ungārijas Tautas Republikas Prezidijs – Andrašu Hegedjušu, Un-
gārijas Tautas Republikas Ministru Padomes Priekšsēdētāju,

Vācijas Demokrātiskās Republikas Prezidents – Oto Grotevolu, 
Vācijas Demokrātiskās Republikas Premjerministru,

Polijas Tautas Republikas Valsts Padome – Juzefu Cirankeviču, 
Polijas Tautas Republikas Ministru Padomes Priekšsēdētāju,

1.68. att. Indija pamet Britu impēriju. Attēlā: 1949. gada 10. novembris. ASV prezidents Harijs 
Trūmens tiekas ar Indijas premjerministru Džvaharlalu Neru (1889 - 1964), no kura pa labi 
atrodas viņa meita Indira Gandija (1917 - 1984). – nākamā Indijas premjerministre 
(1966 - 1977 un 1980 - 1984). (ASVNA – Harry S. Truman Library, ARC Identifi er 200153)
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Rumānijas Tautas Republikas Lielās Nacionālās Sapulces Prezidijs –  
Georgi Georgiu-Dežu, Rumānijas Tautas Republikas Ministru Pado-
mes Priekšsēdētāju,

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Augstākās Padomes 
Prezidijs – Nikolaju Aleksandroviču Bulgaņinu, PSR Savienības Mi-
nistru Padomes Priekšsēdētāju,

Čehoslovākijas Republikas Prezidents – Viljamu Širokiju, Čehoslo-
vākijas Republikas Premjerministru,

kuri, uzrādījuši savas pilnvaras, kas bija sastādītas pēc vajadzīgās 
formas un bija pilnīgā kārtībā, vienojās par sekojošo:

1. pants
Līgumslēdzējas Puses apņemas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Orga-

nizācijas Statūtiem savās starptautiskajās attiecībās atturēties draudēt ar 
spēku vai to lietot un savus starptautiskos strīdus atrisināt ar mierīgiem 
līdzekļiem tādējādi, lai neapdraudētu starptautisko mieru un drošību.

2. pants
Līgumslēdzējas Puses izsaka savu gatavību patiesas sadarbības garā 

piedalīties visos starptautiskajos pasākumos, kuru mērķis ir garantēt 
starptautisko mieru un drošību, un veltīs visus savus spēkus šo mērķu 
realizēšanai. Pie tam Līgumslēdzējas Puses centīsies panākt, lai pēc 
vienošanās ar citām valstīm, kuras vēlēsies sadarboties šajā jautājumā, 
tiktu veikti efektīvi pasākumi, kas būtu vērsti uz bruņojumu vispārē-
ju samazināšanu un atoma, ūdeņraža un citu masveida iznīcināšanas 
ieroču aizliegšanu.

3. pants
Līgumslēdzējas Puses konsultēsies savā starpā visos svarīgajos starp-

tautiskajos jautājumos, kas skar viņu kopīgās intereses, vadīdamās no 
starptautiskā miera un drošības nostiprināšanas interesēm.

Savstarpējas aizsardzības garantēšanas, kā arī miera un drošības 
uzturēšanas interesēs tās nekavējoties konsultēsies savā starpā ik rei-
zes, kad, pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses domām, būs radušies 
bruņota uzbrukuma draudi vienai vai vairākām valstīm – Līguma 
dalībniecēm.
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4. pants
Gadījumā, ja Eiropā kāda valsts vai valstu grupa izdarītu bruņotu 

uzbrukumu vienai vai vairākām valstīm – Līguma dalībniecēm, ik-
viena valsts – Līguma dalībniece, realizējot tiesības uz individuālu vai 
kolektīvu pašaizsardzību, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Statūtu 51. pantu sniegs valstij vai valstīm, pret kurām būs vērsts 
šāds uzbrukums, tūlītēju palīdzību, individuālu un pēc vienošanās ar 
citām valstīm – Līguma dalībniecēm, visiem līdzekļiem, kādus tā uz-
skatīs par nepieciešamiem, ieskaitot bruņota spēka lietošanu. Valstis – 
Līguma dalībnieces nekavējoties konsultēsies attiecībā uz kopīgiem 
pasākumiem, kas jārealizē, lai atjaunotu un uzturētu starptautisko 
mieru un drošību.

Par pasākumiem, kas būs veikti uz šā panta pamata, tiks ziņots 
Drošības Padomei saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 
noteikumiem. Šie pasākumi tiks pārtraukti, tiklīdz Drošības Padome 
veiks pasākumus, kas nepieciešami, lai atjaunotu un uzturētu starptau-
tisko mieru un drošību.

1.69. att. PSRS kolonijas Ķīnā. Atbilstoši 1945. gada līgumam ar Ķīnas Republiku PSRS 
atguva Krievijas impērijas bijušās kolonijas – Portartūru (Ļuišuņu) un Daļņiju (Daliaņu) 
Liaodunas pussalā. NASA foto. 
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5. pants
Līgumslēdzējas Puses vienojas par Apvienotās Pavēlniecības iz-

veidošanu saviem bruņotajiem spēkiem, kuri saskaņā ar vienošanos 
starp Pusēm būs nodoti šīs pavēlniecības pārziņā, kas darbosies uz 
kopīgi noteikto principu pamata. Tās veiks arī citus saskaņotus pa-
sākumus, kas nepieciešami to aizsardzības spēju nostiprināšanai, lai 
nosargātu savu tautu mierīgo darbu, garantētu savu robežu un te-
ritoriju neaizskaramību un nodrošinātu aizsardzību pret iespējamo 
agresiju.

6. pants
Lai realizētu šajā Līgumā paredzētās konsultācijas starp valstīm – Lī-

guma dalībniecēm un lai izskatītu jautājumus, kas būs radušies sakarā 
ar šā Līguma realizēšanu, tiek izveidota Politiskā Konsultatīvā Komite-
ja, kurā katru valsti – Līguma dalībnieci pārstāvēs Valdības loceklis vai 
cits īpaši iecelts pārstāvis. Komiteja var nodibināt palīgorgānus, kādi 
būs nepieciešami.

7. pants
Līgumslēdzējas Puses apņemas nepiedalīties nekādās koalīcijās vai 

savienībās un nenoslēgt nekādas vienošanās, kuru mērķi runātu pretim 
šā Līguma mērķiem. Līgumslēdzējas Puses paziņo, ka viņu saistības, 
ko nosaka pastāvošie starptautiskie līgumi, nav pretrunā ar šā Līguma 
noteikumiem.

8. pants
Līgumslēdzējas Puses paziņo, ka tās rīkosies draudzības un sadar-

bības garā, lai tālāk attīstītu un nostiprinātu ekonomiskos un kultūras 
sakarus starp tām, sekojot principiem par to neatkarības un suverenitā-
tes savstarpēju cienīšanu un neiejaukšanos to iekšējās lietās.

9. pants
Šim Līgumam var brīvi pievienoties citas valstis, neatkarīgi no 

to sabiedriskās un valsts iekārtas, kas izteiks gatavību, piedaloties 
šajā Līgumā, veicināt mieru mīlošo valstu pūliņu apvienošanu, 
lai garantētu mieru un tautu drošību. Šāda pievienošanās stāsies  
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spēkā ar valstu – Līguma dalībnieču piekrišanu pēc tam, kad Polijas 
Tautas Republikas Valdībai būs nodots glabāšanā dokuments par 
pievienošanos.

10. pants
Šis Līgums ir ratifi cējams, un ratifi kācijas raksti tiks nodoti glabā-

šanā Polijas Tautas Republikas Valdībai.
Līgums stāsies spēkā dienā, kad glabāšanā būs nodots pēdējais ratifi -

kācijas raksts. Polijas Tautas Republikas Valdība informēs citas valstis – 
Līguma dalībnieces par katra ratifi kācijas raksta nodošanu glabāšanā.

11. pants
Šis Līgums būs spēkā divdesmit gadus. Līgumslēdzējām Pusēm, 

kuras gadu pirms šī termiņa izbeigšanās neiesniegs Polijas Tautas Re-
publikas Valdībai paziņojumus par Līguma denonsēšanu, tas paliks 
spēkā turpmākos desmit gadus.

1.70. att. ĶTR nodibināšana. 1948. gada 5. decembrī Ķīnas Sarkanā armija pārgāja 
uzbrukumā un 31. janvārī bez kaujas ieņēma Ķīnas galvaspilsētu Pekinu. 27. maijā Ķīnas 
Sarkanā armija ieņēma Šanhaju, bet līdz rudenim – gandrīz visu Ķīnas dienviddaļu. 
Attēlā: Pekina. 1949. gada 1. oktobris. Mao Dzeduns (1893 - 1976) proklamē Ķīnas Tautas 
Republiku. (Foto: Hou Bo, http://www.china.org.cn/english/kuaixun/38073.htm)

1.70. att. ĶTR nodibināšana. 1948. gada 5. decembrī Ķīnas Sarkanā armija pārgāja 
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Gadījumā, ja Eiropā tiktu izveidota kolektīvas drošības sistēma un 
šajā nolūkā noslēgts Viseiropas Līgums par kolektīvu drošību, ko ne-
lokāmi centīsies panākt Līgumslēdzējas Puses, šis Līgums zaudēs savu 
spēku dienā, kad stāsies spēkā Viseiropas Līgums.

Sastādīts Varšavā 1955. gada 14. maijā vienā eksemplārā krievu, 
poļu, čehu un vācu valodās, pie kam visiem tekstiem ir vienāds spēks. 
Šī Līguma apstiprinātas kopijas Polijas Tautas Republikas Valdība pie-
sūtīs visām pārējām Līguma dalībniecēm.

To apliecinādami, pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu un uzlikuši 
tam zīmogus

Albānijas Tautas Republikas Tautas Sapulces Prezidija pilnvarā
MEHMETS ŠEHU
Bulgārijas Tautas Republikas Tautas Sapulces Prezidija pilnvarā
VILKO ČERVENKOVS
Ungārijas Tautas Republikas Prezidija pilnvarā
HEGEDJUŠS ANDRAŠS

1.71. att. Staļins un Mao Dzeduns. Attēlā: Staļina 70. dzimšanas dienas svinības Maskavā. 
Pirmajā rindā: Mao Dzeduns, Nikolajs Bulgaņins, Staļins, Valters Ulbrihts. 
(Foto: Helsingin Sanomat 06.12. 1949.)

1.71. att. Staļins un Mao Dzeduns. Attēlā: Staļina 70. dzimšanas dienas svinības Maskavā. 
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Vācijas Demokrātiskās Republikas Prezidenta pilnvarā
OTO GROTEVOLS
Polijas Tautas Republikas Valsts Padomes pilnvarā
JUZEFS CIRANKEVIČS
Rumānijas Tautas Republikas Lielās Tautas Sapulces Prezidija 

pilnvarā 
GEORGE GEORGIU-DEŽS
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Augstākas Padomes 

Prezidija pilnvarā
NIKOLAJS ALEKSANDROVIČS BULGAŅINS
Čehoslovākijas Republikas Prezidenta pilnvarā
VILJAMS ŠIROKIJS.
(C 15.05.1955.)

C 28.06.1950

kim ir Sena aicinājums korejas tautai 

Pchenjana, 26. junijā (TASS). Šorīt Korejas tautas demokratiskās 
republikas ministru kabineta priekšsēdētājs Kim Ir Sens teica šādu ra-
diorunu tautai: 

Dārgie tautieši! Dārgie brāļi un māsas, mūsu tautas armijas karavī-
ri, partizaņi mūsu republikas dienviddaļā! Korejas tautas demokratiskās 
republikas valdības vārdā griežos pie jums. 25. junijā nodevēja Li Sin 
Mana marionešu valdības armija sāka uzbrukumu uz ziemeļiem no 38. 
paraleles. Drošsirdīgi cīnījās mūsu aizsardzības vienības, kas stājās pretim 
triecienam. Sīvās cīņās tās apturēja Li Sin Mana marionešu armijas ka-
raspēka uzbrukumu. Apspriedusi stāvokli, Korejas tautas demokratiskās 
republikas valdība pavēlēja mūsu Tautas armijai pāriet enerģiskā pretuz-
brukumā un sagraut ienaidnieka bruņotos spēkus. Izpildīdama Korejas 
tautas demokratiskās republikas valdības pavēli, Tautas armija iztrieca 
pretinieku no teritorijas uz ziemeļiem no 38. paraleles un pavirzījās 10–
15 kilometrus uz dienvidiem, atbrīvojot Ongdinu (Ondžinu), Jenanu, 
Kaisenu, Pjakčenu un vairākas citas pilsētas un apdzīvotās vietas. 

Nodevīgā Li Sin Mana kliķe izraisījusi prettautisku pilsoņkaru, 
kaut arī mūsu dzimtenes patriotiskie, demokratiskie spēki cīnījušies 
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par dzimtenes apvienošanu miera ceļā. Visa pasaule zina, ka Li Sin 
Mana kliķe, kas uzstājas pret dzimtenes apvienošanu miera ceļā, jau 
sen gatavojusi pilsoņkaru. Kamēr Dienvidkorejas tauta cieta badu, Li 
Sin Mana marionešu valdība lielu daļu savu budžeta līdzekļu, ko tā ar 
nepanesami smagiem nodokļiem izspieda no iedzīvotājiem, izmantoja, 
lai bruņotos un sagatavotu pilsoņkaru. Cenzdamās izraisīt pilsoņkaru, 
Li Sin Mana reakcionarā kliķe steidzīgi sagatavoja tam savu aizmu-
guri. Dienvidkorejā tā nodibināja reakcionaru policejisku režimu. Lai 
rastu attaisnojumu pilsoņkaram, Li Sin Mana kliķe pastāvīgi izpro-
vocēja bruņotas sadursmes uz 38. paraleles, visā zemē radīja nemiera 
atmosferu un centās vainu par šīm provokacijām uzvelt Korejas tautas 
demokratiskās republikas varas organiem. Gatavojoties «karagājienam 
uz ziemeļiem», nodevēji pēc amerikaņu imperialistu norādījuma ne-
kautrējās salīgt ar korejiešu tautas ienīstajiem ienaidniekiem – japaņu 
militaristiem. 

Kim Ir Sens tālāk raksturoja ārkārtīgi smago ekonomisko stāvokli, 
ko Dienvidkorejā radījusi Li Sin Mana prettautiskā kliķe.

Dārgie tautieši, turpināja Kim Ir Sens, Korejas tautas demokra-
tiskās republikas valdība kopā ar visām patriotiskām demokratiskām 
partijām un sabiedriskām organizacijām, kopā ar visas Korejas tautu, 
darījusi visu, kas viņas spēkos, lai novērstu pilsoņkara postu un apvie-
notu mūsu dzimteni bez asins izliešanas, miera ceļā. Jau 1948. gada 
aprilī Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas partiju un sabiedrisko organi-
zaciju pārstāvju apvienotā apspriede izdarīja pirmo mēģinājumu pa-
nākt mūsu zemes apvienošanu miera ceļā. Šo mēģinājumu izjauca Li 
Sin Mana kliķe, kas ar amerikaņu imperialistu un viņu ieroča – ANO 
Korejas komisijas palīdzību 1948. gada maijā Dienvidkorejā sarīkoja 
separatas viltus vēlēšanas un pastiprināja priekšdarbus bruņotam iebru-
kumam mūsu zemes ziemeļdaļā.

Lai panāktu mūsu zemes apvienošanu miera ceļā un pilnīgu neat-
karību, pagājušā gada junijā 71 patriotiskā partija un sabiedriskā or-
ganizacija, kas apvienotas Korejas 
vienotajā demokratiskajā tēvijas 
frontē (VDTF), nāca ar priekšli-
kumu mūsu zemes apvienošanu 
miera ceļā panākt ar vispārēju 

1.72. att. Koreja.1945. gadā pēc Japānas 
kapitulācijas Korejas pussalu okupēja ASV un 
PSRS karaspēks. Okupācijas zonu robeža tika 
novilkta pa 38. ziemeļu platuma paralēli. 
(C 09.07.1950.)
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velēšanu palīdzību. Šo priekšlikumu dedzīgi atbalstīja visa korejiešu 
tauta. Bet arī šo priekšlikumu izjauca nodevīgā Li Sin Mana kliķe. 

Pauzdama tautas gribu, kura tiecas pēc mūsu zemes apvienošanas 
miera ceļā, VDTF 1950. gada 7. jūnijā nāca ar priekšlikumu izdarīt 
Korejas apvienošanu miera ceļā. Bet nodevīgā Li Sin Mana kliķe izjau-
ca arī šā VDTF priekšlikuma realizēšanu, paziņodama, ka tā uzskatīs 
par nodevējiem visus, kas piedalīsies pasākumos Korejas apvienošanai. 

Ievērojot korejiešu tautas nelokāmo tieksmi pēc apvienošanās, ne-
atkarības un mūsu dzimtenes demokratiskās attīstības un ņemot vērā 
demokratisko politisko partiju un organizaciju vēlēšanos, Korejas Aug-
stākās tautas sapulces prezidijs 19. jūnijā nāca ar priekšlikumu izdarīt 
Korejas apvienošanu miera ceļā, šai nolūkā apvienojot Korejas tautas 
demokratiskās republikas Augstāko tautas sapulci un tā dēvēto Dien-
vidkorejas nacionalo sapulci vienotā likumdošanas organā visai Kore-
jai. Bet Li Sin Mana kliķe, kurai korejiešu tautas intereses ir svešas, 
uz priekšlikumu par dzimtenes apvienošanu miera ceļā, ko gaida visa 
tauta, atbildēja, sākdama pilsoņkaru. Šajā brāļu karā Li Sin Mana kliķe 
cenšas republikas ziemeļdaļā nodibināt to pašu reakcionaro prettau-
tisko režimu, kas pastāvēja japaņu valdīšanas laikā un vēl tagad pastāv 
Dienvidkorejā, likvidēt Korejas tautas demokratisko republiku un lau-
pīt mūsu tautai viņas sasniegumus Korejas demokratiskā pārveidošanā. 
Li Sin Mana reakcionarā kliķe grib atņemt zemniekiem zemi, ko tie 
zemes reformas rezultatā bez maksas saņēmuši republikas ziemeļdaļā, 
un to atdot atpakaļ muižniekiem. Nodevēju kliķe grib iznīcināt visas 
demokratiskās brīvības un tiesības, ko korejiešu tauta izcīnījusi repub-
likas ziemeļdaļā. Nodevīgā Li Sin Mana kliķe grib visu zemi padarīt par 
amerikaņu imperialistu koloniju un korejiešu tautu – par vergiem. 

Dārgie brāļi un māsas! Mūsu dzimtenei un tautai draud lielas bries-
mas. Kas jādara, lai šīs briesmas likvidētu? Šajā karā, ko izcīna pret Li 
Sin Mana kliķi, korejiešu tautai jāaizstāv Korejas tautas demokratiskā 
republika un tās konstitucija, jālikvidē Li Sin Mana prettautiskā fašis-
tiskā marionešu vara, kas nodibināta republikas dienviddaļā, jāatbrīvo 
mūsu dzimtenes dienviddaļa no Li Sin Mana kliķes kundzības un jā-
atjauno tur tautas komitejas – īstie varas organi. Zem Korejas tautas 
demokratiskās republikas karoga mums jāapvieno dzimtene un jāizvei-
do vienota neatkarīga demokratiska valsts. Karš, kas mums uzspiests, 
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ir taisnīgs karš par dzimtenes apvienošanu un neatkarību, par brīvību 
un demokratiju. 

Kim Ir Sens tālāk aicināja Tautas armiju un aizsardzības vienības 
drosmīgi aizstāvēt demokratijas iekarojumus. Mūsu Tautas armijai, 
sacīja viņš, ieaudzināta cieņa uz tautu un dzimteni. Tā apbruņota ar 
modernu techniku un cīnās par tautas un dzimtenes interesēm. 

Kim Ir Sens tālāk aicināja republikas ziemeļdaļas tautu pārkārtot 
visu darbu kara vajadzībām un mobilizēt visus spēkus nežēlīgai un 
drīzai ienaidnieka sagraušanai. Viss darbs jāpakļauj kara vajadzībām 

1.73. att. Militārās bāzes Japānā. Pēc Otrā pasaules kara ASV noteica Japānas pēckara iekār-
tu. ASV armijas novietojums Japānā bija izšķirošais faktors, kāpēc amerikāņiem izdevās novērst 
Dienvodkorejas pilnīgu sakāvi 1950. gada vasarā. Korejas kara laikā 1951. gada septembrī ASV 
kopā ar 45 valstīm bez Ķīnas un PSRS dalības noslēdza miera līgumu ar Japānu. Robežas miera 
līgumā tika noteiktas bez PSRS (Krievijas), Ķīnas Tautas republikas un Ziemeļkorejas piekriša-
nas. Teritoriālie strīdi tika iekonservēti, un joprojām nav noslēgts visaptverošs miera līgums. 
Attēlā: Amerikāņu aviācijas bāzes kuģis Philippine sea Korejas kara laikā. 
(http://defenseimagery.mil, NARA FILE #: 80-G-629442)
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un uzdevumam sagraut ienaidnieku, jāorganizē visas tautas palīdzība 
Tautas armijai, kas nemitīgi jāpapildina ar cilvēku rezervēm, fronte 
jāapgādā ar visiem nepieciešamiem materiāliem, armija ātri jāapgādā ar 
bruņojumu un municiju un jāorganizē plaša palīdzība ievainotiem ka-
ravīriem. Darbs Tautas armijas aizmugures nostiprināšanai jāorganizē 
tā, lai pilnīgi apmierinātu visas frontes vajadzības. 

Kim Ir Sens tālāk griezās pie Dienvidkorejas partizaņiem un parti-
zanēm, aicinādams viņus aktivi palīdzēt Tautas armijai, vērst plašumā 
visas tautas cīņu, iznīcināt ienaidnieku, pārgriezt tā komunikacijas lī-
nijas un atjaunot tautas komitejas. 

Kim Ir Sens aicināja Dienvidkorejas strādniekus, zemniekus, uzņē-
mējus un inteliģenci aktivi palīdzēt Korejas dienviddaļas atbrīvošanā. 

1.74. att. Ieņemta Seula 1950. gada 25. jūnijā Ziemeļkorejas karaspēks sāka uzbrukumu 
Dienvidkorejai. Jau 28. jūnijā tika ieņemta Dienvidkorejas galvaspilsēta Seula. (C 29.06.1950.)
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Griežoties pie tā dēvētās nacionalās aizsardzības armijas kareiv-
jiem un virsniekiem, Kim Ir Sens viņus aicināja vērst savus ieročus 
pret korejiešu tautas ienaidniekiem – nodevīgo Li Sin Mana kliķi un 
tādējādi ieņemt cienīgu vietu starp cīnītājiem par tēvzemes vienību 
un brīvību.

Dārgie tautieši! – nobeigumā sacīja Kim Ir Sens. Valdība aicina 
visu korejiešu tautu vēl ciešāk sakļauties ap Korejas tautas demokra-
tiskās republikas valdību, lai drīzāk sagrautu Li Sin Mana marionešu 
kliķes bruņotos spēkus un tās policejisko režimu, izcīnītu slavenu 
uzvaru un panāktu mūsu dzimtenes apvienošanos un neatkarību. 
Vēsture māca, sacīja viņš, ka tauta, kas enerģiski cēlusies cīņai par 
savu brīvību un neatkarību, ir neuzvarama. Mūsu tautas lieta ir 

1.75. att. Pusanas placdarma fronte 1950. gada 4. septembrī. Laikā, kad Ziemeļkorejas 
bruņotie spēki jau bija ieņēmuši gandrīz visu Korejas pussalu, Dienvidkorejas valdība, bēgļi un 
daļa no sakautā karaspēka patvērās t.s. Pusanas placdarmā. Attēlā: Amerikāņu virsnieki novēro 
Ziemeļkorejas pozīcijas. (Foto: Pfc. Thomas Nebbia, Signal Corps Photo #8A/FEC-50-7815)
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taisnīga. Mūsu tautai jāuzvar. Esmu pārliecināts, ka taisnīgā cīņa 
par dzimteni un tautu beigsies ar uzvaru. Pienākusi mūsu dzimtenes 
apvienošanas diena.

Droši par uzvaru, drosmīgi iesim uz priekšu!
Visus mūsu spēkus – mūsu tautas armijai un frontei!
Visus mūsu spēkus – ienaidnieka sagraušanai un iznīcināšanai! Lai 

dzīvo korejiešu tauta, kas cēlusies taisnīgam tautas karam!
Lai dzīvo Korejas tautas demokratiskā republika!
Uz priekšu, uz mūsu uzvaru!

C 13.10.1950.

kim ir Sena radioruna 

Korejas tautai, armijai un partizaņiem 1950. gada 11. oktobrī 

Pchenjana, 11. oktobrī (TASS). Korejas tautas demokratiskās re-
publikas Tautas armijas virspavēlnieks Kim Ir Sens griezās šodien ar 
šādu uzsaukumu pie korejiešu tautas: 

Brāļi un māsas! 
Varonīgās Tautas armijas kareivji un virsnieki! 
Drosmīgie partizaņi un partizanes!
Amerikaņu imperialisti turpina savu agresivo uzbrukumu pret 

mūsu Koreju, lai mūsu dzimteni padarītu par savu koloniju un mūsu 
30 miljonu tautu – par saviem vergiem. Kaut arī šai laikā banditi 
saņēmuši graujošus triecienus un zaudējuši pāri par 60–70 tūk- 
stoš cilvēku, viņi sākuši vispārēju uzbrukumu, šai nolūkā mobilizē-
dami visus savus bruņotos spēkus Klusa okeana rajonā. Mūsu Tautas 
armija, kas aizstāv katru pēdu savas zemes, spiesta atkāpties. Pašlaik 
mūsu dzimtenes stāvoklis visai bīstams. Mūsu dzimtene ir nopietnās 
briesmās. 

Karš, ko pēc amerikaņu imperialistu mājiena izraisījusi Li Sin 
Mana kliķe, ir pilsoņu karš. Kā visiem zināms, Korejas tautas demo-
kratiskās republikas valdība nevēlējās šo karu, šo asiņaino traģediju. 
Mūsu valdība darīja visu, kas viņas spēkos, lai dzimteni apvienotu 
miera ceļā. Bet visus mūsu priekšlikumus noraidīja. Li Sin Mana kliķe 
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līdz pašam pēdējam brīdim aizkavēja dzimtenes apvienošanu miera 
ceļā un pēc amerikaņu imperialistu mājiena sagatavoja pilsoņu karu, 
brāļu karu Korejā. 

Kā liecina Seulā atrasti dokumenti, Li Sin Mana kliķe jau 1949. gadā 
centās uzbrukt ziemeļdaļai. Bet varenā partizaņu kustība Dienvidko-
rejā piespieda amerikaņu imperialistus asiņainā pilsoņu kara sākumu 
Korejā atlikt līdz 1950. gadam. Korejas tautas demokratiskās repub-
likas valdībai, kas 1950. gada maija sākumā saņēma drošas ziņas par 
agresijas sagatavošanu pret ziemeļdaļu, bija iespēja jau laikus rīkoties, 
lai šo agresiju atsistu. Junija beigās, kad lisinmaniešu armija iebruka uz 
ziemeļiem no 38. paraleles, Tautas armija ne vien atsita lisinmanisko 

1.76. att. ASV armija ar ANO karogu. 1950. gada 27. jūnijā ASV prezidents Trūmens atļāva ASV 
fl otei un aviācijai iesaistīties cīņā pret Ziemeļkorejas armiju. 30. jūnijā Japānā izvietotais ASV 
okupācijas karaspēks saņēma pavēli pārcelties uz Korejas pussalu. ANO Drošības padome 
pieņēma rezolūciju par ANO dalībvalstu karaspēka nosūtīšanu uz Koreju ASV vadībā. Attēlā: 
1950. gada 25. augusts. ASV ģenerālmajors Hobarts R. Gejs pasniedz ordeni leitnantam 
Raimondam A. Velanam. (Foto: Cpl. Hutchinson, Signal Corps Photo #8A/FEC-50-6908)
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nodevēju agresiju pret ziemeļiem, bet ar partizaņu un visas korejiešu 
tautas atbalstu deva viņiem graujošus triecienus. Tautas armija, ko ie-
dzīvotāji visur jūsmīgi uzņēma, virzījās uz dienvidiem, graudama Li Sin 
Mana armiju un atbrīvodama Dienvidkorejas pilsētas un ciemus no Li 
Sin Mana fašistiski teroristiskā režima. Divos mēnešos kopš asiņainā 
pilsoņu kara sākuma Tautas armija atbrīvoja vairāk nekā 90 procentus 
visas Korejas ziemeļdaļas teritorijas, sadzīdama ienaidnieku šaurā rajo-
nā Kensanas provincē. Atbrīvotajos rajonos mūsu zemes dienviddaļā 
atjaunoja tautas komitejas – patiesos tautas varas organus. Atbrīvotajās 
9 provincēs, 108 apriņķos, 1.186 pagastos, 13.654 ciemos ar iedzīvo-
tāju aktivu piedalīšanos sekmīgi noritēja ciemu, pagastu, apriņķu un 
provinču tautas komiteju vēlēšanas. Vēl vairāk, – atbrīvotajos rajonos 
mūsu republikas dienviddaļā notika tādi paši demokratiskie pārvei-
dojumi kā ziemeļdaļā. Konfi scējot amerikaņu imperialistu un tautas 

1.77. att. Pretuzbrukuma sākums. 1950. gada 15. septembrī piecpadsmit valstu koalīcija ASV 
vadībā pārgāja uzbrukumā Korejas frontē. Attēlā: ASV militārā kolonna forsē upi 1950. gada 
16. septembrī. (http://www.history.army.mil, Engineer History Offi ce, ES30-25-6 (SC349009)
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nodevēju zemi, izdarīja zemes reformu, ar ko piepildījās zemnieku 
mūžsenais sapnis. Zemes reformas rezultatā 1.163.000 laukstrādnieki, 
bezzemnieki un sīkzemnieki saņēma bez maksas 1.200 tūkstoš tenbo 
zemes, kļuva par zemes saimniekiem... Tautas armijas atbrīvoto rajonu 
iedzīvotājiem sākās jauna laimīga dzīve. 

Bet amerikaņu imperialisti, redzēdami, ka lisinmaniešu kliķe, kas iz-
raisījusi asiņaino pilsoņkaru Korejā, cieš pilnīgu neveiksmi, sāka bruņotu 
iejaukšanos Korejas pilsoņu karā. Ar savu bruņoto iejaukšanos Korejas 
karā amerikaņu imperialisti grib pārvērst Koreju par amerikaņu koloniju 
un nospiest verdzībā korejiešu tautu. Šīs intervencijas mērķis ir arī no-
mākt Azijas tautu nacionalo atbrīvošanās kustību, šai nolūkā pārvēršot 
Koreju par militari strateģisku placdarmu karam pret PSRS un Ķinu. 

Savus agresivos plānus Korejā amerikaņu imperialisti maskē ar 
ANO karogu. 

1.78. att. ASV armija ieņem Seulu. 1950. gada 22. septembrī amerikāņu jūras kājnieki ieiet 
Seulā. Lai gan 25. septembrī ofi ciāli tika paziņots par Dienvidkorejas galvaspilsētas ieņemšanu, 
cīņa Seulas ielās ilga līdz pat septembra beigām. (www.history. navy. mil Photo # NH 96378)
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Amerikaņu imperialisti paziņo, ka kara operacijas Korejā notiekot 
saskaņā ar ANO Drošības padomes lēmumu. Bet amerikaņi sāka savu 
bruņoto iejaukšanos Korejā vēl pirms Drošības padome pieņēma šo 
lēmumu. Pašam lēmumam nav likumīga spēka, jo tas pieņemts, ne-
piedaloties pastāvīgo Drošības padomes locekļu – Padomju Savienības 
un Ķinas tautas republikas pārstāvjiem un nepiedaloties mūsu Korejas 
pārstāvjiem. Tomēr amerikaņu laupītāju imperialisms, maskēdamies 
ar ANO karogu, pastrādā drausmīgas ļaundarības Korejā. 

Amerikaņu lidmašinas un karakuģi izposta mūsu mierīgās pilsētas 
un ciemus, iznīcina rūpniecības uzņēmumus, kas slacīti ar korejiešu 
tautas sviedriem un asinīm. Amerikaņu karaspēks mūsu zemē iznīcina 
lielā skaitā mierīgus iedzīvotājus – sievietes, bērnus un sirmgalvjus. 

Rupji pārkāpdami ANO Statutus un ignorēdami starptautiskās tie-
sības un morales normas, amerikaņu laupītāji ar zvēriskām metodēm 
cenšas salauzt korejiešu tautas gribu un cīņas garu. 

Varonīgā Tautas armija, partizaņi un korejiešu tauta cēlušies visi kā 
viens karam pret ārzemju agresiju, par dzimtenes brīvību un neatkarību. 

Cīņā par savas dzimtenes neatkarību visa korejiešu tauta tiklab 
frontē, kā aizmugurē parāda nesalīdzināmu pašaizliedzību, patriotis-
mu un varonību. Zem varonīgās Tautas armijas spiediena agresivais 
amerikaņu karaspēks cieta sakāvi pēc sakāves. 

Redzēdami, ka viņiem draud pilnīga padzīšana no mūsu svētās ze-
mes, un cenzdamies atjaunot savu galīgi iedragāto autoritati un jeb-
kuriem līdzekļiem panākt savus agresivos nolūkus Korejā, amerikaņu 
imperialisti mobilizēja sauszemes karaspēku, kara floti un kara aviaciju 
Klusā okeana rajonā, un sūtīja uz Koreju daļu no savas Vidusjūras flo-
tes, tai skaitā pat rezerves karakuģus.

Tā amerikaņu agresori mobilizēja karam Korejā milzīgus bruņotus 
spēkus – vairākus desmittūkstošus cilvēku – un 16 septembrī izcēla In-
čonā vairāk nekā 50 tūkstoš cilvēku lielu armiju. Desanta operacijās pie-
dalījās vairāki simti kuģu un vairāk nekā 500 lidmašinu. Pretinieks cerēja 
vienā triecienā ieņemt Seulu, bet vienā rāvienā viņam tas neizdevās.

Tautas armija ar Seulas tautas zemessargu karaspēka atbalstu vairāk 
nekā 14 dienas apturēja skaitliski pārāko pretinieka spēku uzbrukumu, 
parādot pašaizliedzības un varonības paraugus savas dzimtenes aizstā-
vēšanā.
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Pārējās frontēs pretinieks ieguva skaitlisku pārspēku. Sakarā ar to 
Tautas armija bija spiesta atkāpties. Frontē stāvoklis nopietns. Preti-
nieks sasniedzis 38. paraleli un iebrucis ziemeļos.

Aizrādījis, ka korejiešu tautas karš pret amerikaņu imperialistiem ir 
taisnīgs un svēts karš, Kim Ir Sens turpināja: 

Trīs kara mēneši rādījuši, kādi milzīgi spēka avoti slēpās mūsu 
tautā. Karš, ko korejiešu tauta izcīna par savas dzimtenes brīvību un 
neatkarību, par demokrātiskiem pārveidojumiem un par laimīgu nā-
kotni, pret amerikaņu imperialistu un to kreaturu – lisinmaniešu ban-
du centieniem mūsu tautu no jauna iegrūst tumsā, atpalicībā, verdzībā 
un nabadzībā, parādījis mūsu tautas neuzvaramo spēku. 

Tālāk Kim Ir Sens norādīja, kādi uzdevumi tagad ir Tautas armijai, 
strādniekiem, zemniekiem, partizaņiem, visai korejiešu tautai. 

Atzīmējis, ka korejiešu tautas cīņai simpatizē visa progresivā cilvēce, 
Kim Ir Sens savas runas nobeigumā sacīja: 

Pašlaik mūsu svarīgākais uzdevums ir līdz pēdējam aizstāvēt katru 
pēdu mūsu zemes un sagatavot visus spēkus, lai ienaidniekam dotu 

1.79. att. Amerikāņu trofejas. 1950. gada 21. septembris. Uzbrukuma laikā amerikāņu 
rokās nonāca lielākā daļa Ziemeļkorejas bruņojuma, arī šis padomju bumbvedējs (attēlā). 
(http://defenseimagery.mil , NARA FILE #: 80-G-420388)
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izšķirīgus triecienus, pilnīgi un uz visiem laikiem iznīcinātu mūsu zemē 
ārzemju bruņotos interventus un to rokaspuišus – lisinmaniskos node-
vējus. Tāds izšķirīgs trieciens ienaidniekam katrā ziņā tiks dots. Visai 
korejiešu tautai vēl augstāk jāpaceļ Korejas tautas demokratiskās repub-
likas karogs, korejiešu tautas uzvarām vainagotais karogs.

Slava varonīgajai Korejas Tautas armijai!
Slava varonīgajiem partizaņiem pretinieka aizmugurē!
Lai dzīvo varonīgā korejiešu tauta, kas cēlusies cīņai par savas 

dzimtenes neatkarību, brīvību un godu, pret imperialistiskajiem ag-
resoriem!

C 19.10.1950.

Latvijas evaņģeliskās luteraņu baznīcas 
arķibiskapa Gustava tura runa 

Miera draugi! No Baltijas dzintarjūras krastiem, kur kopš seniem 
laikiem dzīvo čaklas un miermīlīgas tautas, šurp, dižajā Padomju Sa-
vienības galvaspilsētā, uz miera piekritēju konferenci ieradusies arī Lat-
vijas delegacija. Es, kā šīs delegacijas loceklis, kas pārstāv evaņģeliskās 
luteraņu baznīcas ticīgos Latvijā, personīgi un sava tuvākā kaimiņa un 
sava ticības brāļa – Igaunijas arķibiskapa Kivita vārdā apsveicu visus šeit 
pulcējušos miera draugus. 

Manā dzimtenē Latvijā visās evaņģeliskās luteraņu baznīcās diev-
kalpojumos aizlūdz par mieru, par visu tautu sadraudzību un vien-
prātību. Pirms šīs slavenās konferences Rīgas pilsētas un visas Latvijas 
savienotās republikas evaņģeliskajos dievnamos aizlūdza par mieru, par 
miera draugiem un piekritējiem, kas šodien šajā konferencē pulcēju-
šies. Tur aizlūdza arī par miera cīnītajiem, par drošsirdīgiem karavī-
riem, kas Tēvijas karā cīnījās par mieru un ar saviem varoņdarbiem, ar 
savām uzvarām radīja un atnesa tautām ilgoto mieru. Slava un paldies 
šiem varoņiem (aplausi). 

Mūžīga piemiņa varoņiem, kas krituši kaujas laukā par mieru un 
savas Dzimtenes brīvību, atdevuši savu dvēseli par draugiem saviem. 

Svētīti lai visi uzcītīgi un miermīlīgi savu darbu strādājošie un tādā 
veidā mieru ar savu darbu radošie. 
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Pēc ģenialā valsts darbinieka un padomju tautu lielā vadoņa iniciatī-
vas uz lielajām upēm, stepēs un tuksnešos notiek grandioza celtniecība. Šī 
celtniecība, kas liecina par padomju cilvēku dziļi miermīlīgiem centieniem, 
iepriecina visas padomju tautas un ar viņu darbiem tiks paveikta. 

Latviešu tautai miers ir ļoti dārgs, tā stāv par mieru un ienīst karu, jo 
pēdējā pasaules karā tā pieredzēja daudz posta. Mēs saprotam brīvību mī-
lošās korejiešu tautas ciešanas. Šī tauta noasiņo zem amerikaņu aviacijas 
uzlidojumiem, jo amerikaņi nežēlo ne mazos nevainīgos bērnus, ne ne-
spēcīgās sievietes, ne sirmgalvjus, kas sevi nespēj aizstāvēt. Mierīgo iedzī-
votāju iznīcināšana dziļi saviļņo un sāpina ticīgos un viņi pievienojas tiem 
daudziem miljoniem, kas protestē pret amerikaņu agresiju Korejā. 

Mēs pazīstam kara šausmas. Karš mūsu zemē sagrāvis pilsētas un des-
mitiem tūkstošu apdzīvotu vietu. Karā aizgājuši bojā daudzi mūsu dēli 
un meitas. Tādēļ arī saprotams, ka miera piekritēju balss no Stokholmas 
radījusi dzīvu atbalsi Baltijas tautu sirdīs, ko arī apstiprināja tautas masu 

1.80. att. Iebrukums Ziemeļkorejā. 1950. gada oktobrī amerikāņu karaspēks pārgāja 
veco demarkācijas līniju – 38. paralēli – un sāka ieņemt visu Ziemeļkorejas teritoriju. 
Attēlā: 1950. gada 25. septembris. Amerikāņu sapieri būvē pagaidu tiltu. 
( http://www.history.army.mil, Engineer History Offi ce, 41-0-9 ES41-0-9) 



150

paraksti zem Stokholmas Uzsaukuma. Šim Uzsaukumam pievienojās 
arī Latvijas evaņģeliskā luteraņu baznīca kopā ar krievu pareizticīgo 
baznīcu un citu konfesiju piederīgiem. Viņa aicina uz to visus pārējos 
ticīgos luteraņus; visus labas gribas cilvēkus Eiropā un visā pasaulē. 

«Bāz savu zobenu atpakaļ makstī, jo kas zobenu izvilks, no zobena 
kritīs.» Amerikaņu un citiem jauna kara kurinātājiem būtu jāatceras šie 
vārdi no svētajiem rakstiem, jo tautu un it īpaši lielās krievu tautas vēs-
ture apstiprina šo vārdu patiesīgumu: taču krita uz Peipusa ezera ledus 
no Aleksandra Ņevska karavīru asā zobena teitoņu ordeņa kara pulki; 
pie Maskavas – Krievzemes senās galvaspilsētas – gāja bojā Napoleona 
armijas; bēdīgi beidzās arī karagājiens, ko bija uzsākuši cilvēcīgās jūtas 
pazaudējušie vācu fašisti, kas atzina tikai sevi un raudzījās no augšas un 
ar nicināšanu uz visām pārējām tautām un rasēm un pat uz tiem vienkār-
šajiem vāciešiem, kas nepiederēja viņu nacistiskajai nometnei. Slavenā 

1.83. att. Ieņemta Phenjana. 23. oktobrī Ziemeļkorejas galvaspilsēta Phenjana tika ieņemta 
un vairākas ASV vienības sasniedza Korejas un Ķīnas robežu. Attēlā: 1950. gada oktobris. 
Padomju tanks T-34 uz sabombardēta tilta. (ASVNA – Records of the Offi ce of the Chief Signal 
Offi cer, ARC Identifi er 530633 / Local Identifi er 111-C-6143)
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Padomju Armija, kas cīnījās ģenialā un tālredzīgā, gudrā un slavenā 
visas tautas vadoņa Ģeneralisimusa Josifa Visarionoviča Staļina vadībā, 
sagrāva un izdeldēja vācu fašistus, kas savās asiņainās rokās nodevīgi bija 
pacēluši zobenu pret lielo krievu tautu un tās sabiedrotajiem (aplausi). 

Cilvēcei dots spēks, kas ir svarīgāks un stiprāks par draudoši pacelto 
zobenu. Šis spēks ir tautu griba, brīvības un miera griba. Šī griba ir 
dabīga, jo tā ir pretstats verdzībai, nāvei un iznīcībai. Šo tautas gribu 
zobenam neuzvarēt. Tā ir stiprāka par zobenu. 

Brīvību mīlošās tautas, kas alkst mieru un kuru pirmajās rindās 
iet padomju tauta ar lielo padomju vadoni priekšgalā, uzvarēs karu. 
Tad svētīgs, pastāvīgs un nesatricināms miers būs tautu ieguvums un 
viņu nepieredzēti gaišās nākotnes pamats, ko no visas sirds vēlas visas 
pasaules tautas un par ko arīdzan turpmāk aizlūgs Latvijas evanģeliski-
luteraniskās baznīcas ticīgie. (Aplausi.)

Padomju Kuldīga 18.02.1951.

biedra J. v. Staļina saruna  
ar «Pravdas» korespondentu 

Nesen «Pravdas» korespondents griezās pie biedra Staļina ar vairā-
kiem ārpolitiska rakstura jautājumiem. Zemāk ievietota biedra J. V. 
Staļina atbilde. 

Jautājums. Kā jūs novērtējat Anglijas premjera Etlija pēdējo pazi-
ņojumu apakšnamā, ka pēc kara pabeigšanas Padomju Savienība nav 
atbruņojusies, t. i., nav demobilizējusi savu karaspēku, ka kopš tā laika 
Padomju Savienība arvien vairāk palielina savus bruņotos spēkus? 

Atbilde. Es novērtēju šo premjera Etlija paziņojumu kā Padomju 
Savienības apmelošanu. 

Visai pasaulei zināms, ka Padomju Savienība pēc kara demobilizēja 
savu karaspēku. Kā zināms, demobilizaciju izdarīja trijos posmos: pir-
mo un otro posmu –1945. gadā un trešo posmu – no 1946. gada maija 
līdz septembrim. Bez tam 1946. un 1947. gadā izdarīja Padomju Ar-
mijas personalā sastāva vecāko gada gājumu demobilizaciju, un 1948. 
gada sākumā demobilizēja visus atlikušos vecākos gada gājumus. 

Tādi ir visiem zināmie fakti. 
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Ja premjers Etlijs būtu stiprs fi nansu vai ekonomiskajā zinātnē, viņš 
bez grūtībām saprastu, ka neviena valsts, tai skaitā arī Padomju valsts, 
nevar izvērst pilnā sparā civilo rūpniecību, uzsākt tik lielas celtnes kā 
hidrostacijas pie Volgas, Dņepras un Amudarjas, kas prasa desmitiem 
miljardiem budžeta izdevumu, turpināt masu patēriņa preču cenu sis-
tematiskas pazemināšanas politiku, kas arī prasa desmitiem miljardiem 
budžeta izdevumu, ieguldīt simtiem miljardus vācu okupantu izpostītās 
tautas saimniecības atjaunošanā, un līdz ar to vienlaikus pavairot savus 

1.82. att. Ķīnas karaspēka pretuzbrukums. Četras Ķīnas kājnieku armijas 1950. gada oktobrī 
sāka pretuzbrukumu. 1950. gada 25. novembrī Hinamas apkārtnē izvērsās Staļingradas kaujai 
līdzīgi notikumi, kad teritorija ar vairāk nekā 200 000 cilvēkiem nonāca ķīniešu un ziemeļkore-
jiešu spēku aplenkumā. Amerikāņiem izdevās evakuēt vairāk nekā 100 000 karavīru un tikpat 
civilistu evakuēt, izvedot arī lielāko daļu kara materiālu. Ziemassvētku uzbrukuma rezultātā 
amerikāņi atkāpās 300 - 400 km attālumā. Līdz 1951. gada janvārim amerikāņi atstāja gan 
Dienvidkorejas galvaspilsētu Seulu, gan tādas pilsētas kā Asanu, Inčhonu, Čunčhonu un citas. 
(http://news.xinhuanet.com/mil/2010-12/24/c_12915631.htm). 
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bruņotos spēkus, izvērst kara rūpniecību. Nav grūti saprast, ka tāda 
neprātīga politika novestu valsti bankrotā. Premjeram Etlijam no paša 
pieredzes, kā arī no ASV pieredzes, vajadzētu zināt, ka valsts bruņoto 
spēku pavairošana un bruņošanās drudzis ved pie kara rūpniecības pa-
plašināšanas, pie civilās rūpniecības sašaurināšanas, pie lielo civilo būvju 
pārtraukšanas, pie nodokļu paaugstināšanas, pie cenu paaugstināšanas 
masu patēriņa precēm. Saprotams, ja Padomju Savienība nesašauri-
na, bet gluži otrādi, paplašina civilo rūpniecību, nesašaurina, bet, gluži 

1.83. att. Iniciatīvas maiņa. 1951. gada 25. janvārī amerikāņi, izmantojot pārsvaru 
uz jūras un gaisā, atsāka pretuzbrukumu. Attēlā: 1951. gada 28. janvāris. Amerikāņu tanks 
M-4 iestrēdzis uz bojāta tilta. ( http://www.history.army.mil, Engineer History Offi ce, 
ES43-1-62 (SC357349)) 



154

otrādi, paplašina jaunu grandiozu hidrostaciju un irigacijas sistemu 
celtniecību, nepārtrauc, bet gluži otrādi, turpina cenu pazemināšanas 
politiku, – tad tā nevar vienlaikus uzpūst kara rūpniecību un pavairot 
savus bruņotos spēkus, neriskēdama atrasties bankrota stāvoklī. 

Un ja premjers Etlijs, neraugoties uz visiem šiem faktiem un zināt-
niskajiem apsvērumiem, tomēr uzskata par iespējamu atklāti apmelot 
Padomju Savienību un tās miera politiku, tad to var izskaidrot tikai ar 
to, ka ar Padomju Savienības apmelošanu viņš domā attaisnot drudžai-
no bruņošanos, ko Anglijā pašlaik realizē leiboristu valdība.

Premjeram Etlijam vajadzīgi meli par Padomju Savienību, viņam 
vajaga parādīt Padomju Savienības miera politiku kā agresivu politiku, 
bet Anglijas valdības agresivo politiku kā miera politiku, lai maldinātu 
angļu tautu, uzspiestu tai šos melus par PSRS un tādējādi krāpšanas 
ceļā to ierautu jaunā pasaules karā, ko organizē Amerikas Savienoto 
Valstu valdošās aprindas.

Premjers Etlijs tēlo sevi kā miera piekritēju. Bet, ja viņš tiešām ir par 
mieru, kādēļ viņš noraidīja Padomju Savienības priekšlikumu Apvienoto 
Naciju Organizacijā nekavējoties noslēgt Miera Paktu starp Padomju Sa-
vienību, Angliju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Ķinu un Franciju?

Ja viņš tiešām ir par mieru, kādēļ viņš noraidīja Padomju Savienības 
priekšlikumu nekavējoties sākt bruņošanās samazināšanu, nekavējoties 
aizliegt atomieročus?

Ja viņš tiešām ir par mieru, kādēļ viņš vajā miera aizstāvēšanas pie-
kritējus, kādēļ viņš aizliedza Miera aizstāvju kongresu Anglijā? Vai tad 
miera aizstāvēšanas kampaņa var apdraudēt Anglijas drošību?

Skaidrs, ka premjers Etlijs ir nevis par miera saglabāšanu, bet gan 
par jauna agresiva pasaules kara izraisīšanu.

Jautājums. Ko Jūs domājat par intervenciju Korejā, ar ko tā var 
beigties?

Atbilde. Ja Anglija un Amerikas Savienotās Valstis galīgi noraidīs 
Ķinas Tautas Valdības miera priekšlikumus, tad karš Korejā var beig-
ties tikai ar interventu sakāvi. Jautājums. Kādēļ? Vai tad amerikaņu un 
angļu ģeneraļi un virsnieki sliktāki nekā ķiniešu un korejiešu?

Atbilde. Nē, nav sliktāki. Amerikaņu un angļu ģeneraļi un virsnie-
ki nav nemaz sliktāki par jebkuras citas zemes ģeneraļiem un virsnie-
kiem. Kas attiecas uz ASV un Anglijas kareivjiem, tad, kā zināms, karā 
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pret hitlerisko Vāciju un militaristisko Japanu viņi parādīja sevi no 
vislabākās puses. Ar ko tas izskaidrojams? Ar to, ka karu pret Koreju 
un Ķinu kareivji uzskata par netaisnīgu, turpretim karu pret hitlerisko 
Vāciju un militaristisko Japanu viņi uzskatīja par pilnīgi taisnīgu. Tas 
izskaidrojams ar to, ka šis karš ir ļoti nepopulars amerikaņu un angļu 
kareivju vidū. 

Patiesi, grūti pārliecināt kareivjus, ka Ķina, kas neapdraud ne An-
gliju, ne Ameriku un kurai amerikaņi atņēmuši Taivanas salu, – ir 
agresors, bet Amerikas Savienotās Valstis, kas sagrābušas Taivanas salu 

1.84. att. Amerikāņu pretuzbrukums. Attēlā:1951. gada februāris. Bumbvedējs B-29 izgāž 
bumbu kravu virs Ziemeļkorejas pozīcijām. (ASVNA – Records of U.S. Air Force Commands, 
Activities, and Organizations , ARC Identifi er 542221 / Local Identifi er 342-AF-78971AC)
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un pievedušas savu karaspēku pie pašām Ķinas robežām, – ir tās, kas 
aizstāvas. Grūti pārliecināt kareivjus, ka Amerikas Savienotajām Val-
stīm ir tiesība aizstāvēt savu drošību Korejas teritorijā un pie Ķinas 
robežām, bet Ķinai un Korejai nav tiesības aizstāvēt savu drošību savā 
pašu teritorijā vai pie savas valsts robežām. Tāpēc arī šis karš nav popu-
lars angļu un amerikaņu kareivju vidū. 

Protams, pat ģeneraļi un virsnieki ar vislielāko pieredzi var ciest 
sakāvi, ja kareivji viņiem uzspiesto karu uzskata par dziļi netaisnīgu un 
ja viņi tādēļ savus pienākumus frontē pilda formali, neticēdami savas 
misijas taisnīgumam un bez sajūsmas. Jautājums. Kā Jūs novērtējat 
Apvienoto Naciju Organizacijas (ANO) lēmumu, kas Ķinas Tautas 
Republiku pasludina par agresoru? 

Atbilde. Es novērtēju to kā apkaunojošu lēmumu. 
Patiesi, vajaga pazaudēt pēdējās kauna paliekas, lai apgalvotu, ka 

Amerikas Savienotās Valstis, kas sagrābušas Ķinas teritoriju, Taivanas 
salu un iebrukušas Korejā līdz Ķinas robežām, – ir tās, kas aizstāvas, 
bet Ķinas Tautas Republika, kas aizstāv savas robežas un cenšas atgūt 
amerikaņu sagrābto Taivanas salu, – ir agresors. 

Apvienoto Naciju Organizacija, kas nodibināta kā miera saglabā-
šanas balsts, pārvērš par kara ieroci, par jauna pasaules kara izraisīšanas 
līdzekli. ANO agresivais kodols ir desmit valstis – agresivā Ziemeļat-
lantijas pakta locekles (ASV, Anglija, Francija, Kanada, Beļģija, Holan-
de, Luksemburga, Danija, Norveģija, Islande) un divdesmit Latiņame-
rikas valstis (Argentina, Brazilija, Bolivija, Čile, Kolumbija, Kostarika, 
Kuba, Dominikas republika, Ekvadora, Salvadora, Gvatemala, Haiti, 
Hondurasa, Meksika, Nikaraga, Panama, Paragvaja, Peru, Urugvaja, 
Venecuela). Šo valstu pārstāvji tad nu arī lemj ANO-jā par kara un 
miera likteni. Tie bija viņi, kas ANO-jā uzspieda kauna pilno lēmumu 
par Ķinas Tautas Republikas agresivitati. 

Pašreizējo kārtību ANO-jā raksturo, piemēram, tas, ka nelielajai 
Dominikas republikai Amerikā, kurai tik tikko divi miljoni iedzīvotā-
ju, ir tagad ANO-jā tikpat liels svars kā Indijai un daudz lielāks svars 
nekā Ķinas Tautas Republikai, kurai nav balss tiesību ANO-jā. 

Tādējādi, pārvērsdamās par agresiva kara ieroci, ANO līdz ar to nav 
vairs vispasaules līdztiesīgu naciju organizacija. Pēc būtības ANO tagad 
ir ne tik daudz vispasaules organizacija, kā amerikaņu organizacija, kas 
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rīkojas pēc amerikaņu agresoru vajadzībām. Ne tikai Amerikas Savie-
notās Valstis un Kanada cenšas izraisīt jaunu karu, bet uz šā ceļa stāv 
arī divdesmit Latiņamerikas valstis, kuru muižnieki un tirgotāji alkst 
pēc jauna kara kaut kur Eiropā vai Azijā, lai karotājām valstīm pārdotu 
preces par pārmērīgi augstām cenām un saraustu miljonus šajā asiņai-
najā darījumā. Nevienam nav noslēpums, ka divdesmit Latinamerikas 
valstu 20 pārstāvji tagad ir visciešāk saliedētā un paklausīgākā Amerikas 
Savienoto Valstu armija ANO-jā. Tādējādi Apvienoto Naciju Organi-
zacija stājas uz Tautu Savienības bēdīgi slavenā ceļa. Ar to viņa aprok 
savu moralo autoritati un nolemj sevi sairšanai. 

Jautājums. Vai Jūs uzskatāt jaunu pasaules karu par neizbēgamu? 
Atbilde. Nē. Vismaz patlaban to nevar uzskatīt par neizbēgamu. 
Protams, Amerikas Savienotajās Valstīs, Anglijā, tāpat kā Francijā, 

ir agresivi spēki, kas alkst jauna kara. Viņiem karš vajadzīgs, lai iegūtu 
virspeļņu, lai aplaupītu citas zemes. Tie ir miljardieri un miljonari, kas 
karu uzskata par ienākumu avotu, kurš dod kolosalu peļņu. 

1.85. att. Kauja par Seulu. Līdz 1951. gada martam amerikāņu armija atguva Asanu 
un pietuvojas Dienvidkorejas galvaspilsētai Seulai. ( http://www.history.army.mil, 
Engineer History Offi ce, ES30-25-102 (SC362090) 
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Viņi, šie agresivie spēki, tur savās rokās reakcionarās valdības un 
vada tās. Bet tai pašā laikā viņi baidās no savām tautām, kas negrib 
jaunu karu un ir par miera saglabāšanu. Tāpēc viņi cenšas izmantot 
reakcionārās valdības, lai savas tautas ievilktu melu tīklā, krāptu tās un 
iztēlotu jauno karu kā aizsardzības karu, bet mieru mīlošo valstu miera 
politiku kā agresivu. Viņi cenšas krāpt savas tautas, lai uzspiestu tām 
savus agresivos plānus un ierautu tās jaunā karā. 

Tieši tādēļ viņi baidās no miera aizstāvēšanas kampaņas, baidās, ka 
tā var atmaskot reakcionaro valdību agresīvos nodomus. 

Tieši tādēļ viņi izgāza Padomju Savienības priekšlikumus par Mie-
ra Pakta noslēgšanu, par bruņošanās samazināšanu un par atomieroču 
aizliegšanu, baidīdamies, ka šo priekšlikumu pieņemšana iedragās re-
akcionaro valdību agresivos pasākumus un bruņošanās drudzi padarīs 
par nevajadzīgu. 

1.86 att. Seula ieņemta. 1951. gada aprīlī sākās amerikāņu uzbrukums. 
Attēlā: 1951. gada 12. jūnijs. Atjaunota dzelzceļa satiksme uz Seulu. 
( http://www.history.army.mil, Engineer History Offi ce, 41-2-21 ES41-2-21)
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Ar ko beigsies šī agresivo un mieru mīlošo spēku cīņa? 
Miers tiks saglabāts un nostiprināts, ja miera saglabāšanu tautas 

pārņems savās rokās un aizstāvēs to līdz galam. Karš var kļūt neno-
vēršams, ja kara kurinātājiem izdosies ievilkt tautu masas melu tīklā, 
piekrāpt tās un ieraut tās jaunā pasaules karā. 

Tāpēc plašai miera saglabāšanas kampaņai kā kara kurinātāju no-
ziedzīgo machinaciju atmaskošanas līdzeklim pašlaik ir pirmšķirīga 
nozīme. 

Kas attiecas uz Padomju Savienību, tad tā arī turpmāk nelokāmi 
piekops kara novēršanas un miera saglabāšanas politiku.

Padomju Kuldīga 10.10.1951.

biedra J. v. Staļina atbilde «Pravdas» 
korespondentam attiecībā uz atomieročiem 

Jautājums. Ko Jūs domājat par kņadu, kāda šajās dienās sacelta ār-
zemju presē sakarā ar atombumbas izmēģināšanu Padomju Savienībā? 

Atbilde. Tiešām, nesen pie mums izmēģināts viens no atombumbas 
veidiem. Dažādu kalibru atombumbu izmēģināšana notiks arī turp-
māk saskaņā ar mūsu zemes aizsardzības plānu pret angļu un amerika-
ņu agresivā bloka uzbrukumu. 

Jautājums. Sakarā ar atombumbas izmēģināšanu dažādi ASV dar-
binieki saceļ trauksmi un kliedz par ASV drošības apdraudējumu. Vai 
ir kāds pamats šādai trauksmei? 

Atbilde. Šādai trauksmei nav nekāda pamata. 
ASV darbinieki nevar nezināt, ka Padomju Savienība ir ne tikai pret 

atomieroču lietošanu, bet arī par to aizliegšanu, par to ražošanas izbeigša-
nu. Kā zināms, Padomju Savienība vairākas reizes prasīja aizliegt atomie-
ročus, bet ik reizi tā saņēma Atlantijas bloka valstu noraidošu atbildi. Tas 
nozīmē, ka gadījumā, ja ASV uzbruks mūsu zemei, ASV valdošās aprin-
das lietos atombumbu. Tieši šis apstāklis arī piespieda Padomju Savienī-
bu turēt atomieročus, lai, pilnīgi apbruņojusies, sagaidītu agresorus. 

Protams, agresori grib, lai Padomju Savienība gadījumā, ja viņi tai 
uzbruktu, būtu neapbruņota. Bet Padomju Savienība tam nepiekrīt un 
domā, ka agresors jāsagaida pilnīgi apbruņotiem. 
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Tātad, ja ASV nedomā uzbrukt Padomju Savienībai, ASV darbi-
nieku trauksme jāuzskata par nepamatotu un neīstu, jo Padomju Savie-
nība nedomā par to, lai kādreiz uzbruktu ASV vai kādai citai zemei. 

ASV darbinieki neapmierināti ar to, ka atomieroču noslēpums pie-
der ne vien ASV, bet arī citām zemēm un, it īpaši, Padomju Savienībai. 
Viņi gribētu, lai ASV būtu monopolists atombumbas ražošanā, lai ASV 
būtu neierobežota iespēja biedēt un šantažēt citas zemes. Bet uz kāda gan 
pamata viņi tā domā, ar kādām tiesībām? Vai gan miera saglabāšanas 
intereses prasa šādu monopolu? Vai nebūtu pareizāk sacīt, ka stāvoklis ir 
gluži pretējs, ka tieši miera saglabāšanas intereses prasa vispirms likvidēt 
šādu monopolu un pēc tam arī bez ierunām aizliegt atomieročus. Es do-
māju, ka atombumbas piekritēji varēs piekrist atomieroču aizliegšanai 
tikai tādā gadījumā, ja viņi redzēs, ka viņi jau vairs nav monopolisti. 

1.87 att. Fronte stabilizējas. 1951. gada jūnijā frontes līnija tika stabilizēta pa 38. paralēli. 
Attēlā: Amerikāņu bumbvedējs B-29 noposta Vonsanu Ziemeļkorejā. 
(ASVNA.- USAF (photo 306-PS-51(10303)), ARC 541959).
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Jautājums. Ko Jūs domājat par starptautisko kontroli attiecībā uz 
atomieročiem? 

Atbilde. Padomju Savienība ir par atomieroču aizliegšanu un par 
atomieroču ražošanas izbeigšanu. Padomju Savienība ir par starptau-
tiskas kontroles nodibināšanu, lai lēmumu par atomieroču aizliegšanu, 
par atomieroču ražošanas izbeigšanu un par jau saražoto atombumbu 
izmantošanu vienīgi civilos nolūkos – izpildītu jo precizi un godīgi. 
Padomju Savienība ir tieši par tādu starptautisku kontroli 

Amerikaņu darbinieki arī runā par «kontroli», bet viņu «kontrole» 
balstās nevis uz atomieroču ražošanas izbeigšanu, bet gan uz tādas ražoša-
nas turpināšanu, pie tam tādos daudzumos, kas atbilst to vai citu zemju 
rīcībā esošo izejvielu daudzumam. Tātad amerikāņu «kontrole» balstās 
nevis uz to, lai aizliegtu atomieročus, bet gan uz to, lai tos legalizētu un 

1.88 att. ASV un PSRS aviāciju karš. No 1950. gada novembra Korejas karā slepeni tika 
iesaistīti PSRS aviācijas spēki. Padomju piloti nedrīkstēja šķērsot 38. paralēli, lai nenonāktu 
gūstā. Padomju pilotu atrašanās Korejas karā varētu būt arguments, ka PSRS nav neitrāla. 
Attēlā: ASV iznīcinātāji virs Vonsanas. (http://defenseimagery.mil, NARA FILE #: 80-G-431906)
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padarītu likumīgus. Līdz ar to tiek padarītas likumīgas kara kurinātāju 
tiesības ar atomieroču palīdzību iznīcināt desmitiem un simtiem tūksto-
šu mierīgo iedzīvotāju. Nav grūti saprast, ka tā ir nevis kontrole, bet gan 
kontroles izķēmošana, tautu miermīlīgo tieksmju krāpšana. Saprotams, 
ka tāda «kontrole» nevar apmierināt mieru mīlošās tautas, kas prasa aiz-
liegt atomieročus un izbeigt to ražošanu. (6. X «Pravda»)

aSv obligātais kara dienests
Eižens Skurupijs 

Katrai neatkarīgai valstij savas patstāvības pasargāšanai ir nepieciešami 
aizsardzības spēki, tādēļ katra valsts ir izveidojusi savu militāri bruņotu 
spēku, kas vajadzības gadījumā spētu aizstāvēt valsts un tautas brīvību. Lai 
šādu militāri bruņotu spēku varētu izveidot un tas spētu pastāvēt, nepiecie-
šams cilvēku dzīvais spēks. Ievērojot to, katrā valstī ir izveidojušies likumi, 
kas mūsu dienās pazīstami kā iesaukšanas likums valsts bruņotos spēkos. 
Latvietis jau no vēsturiskiem laikiem ir bijis pakļauts dažādu valstu un 
valdību iesaukšanas likumiem. Pirms iesāku stāstījumu par epizodu, kas 
atgadījās mana dienesta laikā ASV armijā, der īsumā iepazīties ar ASV 
iesaukšanas likumiem, to uzbūvi, kārtību un darbību, kas pastāvēja mūsu 
ieceļošanas pirmajos gados Amerikā un arī manā iesaukšanas laikā. Tādi 
ar dažiem grozījumiem pastāv vēl šodien ar apzīmējumu: Selective Service 
System Act, saīsināti – SSS, kas nozīmē izlases dzīvā spēka piegādi.

Pēc pārdzīvotām Otrā pasaules kara briesmām daudziem latviešu 
jaunekļiem ieceļojot ASV neienāca prātā, ka viņi būs atkal pakļauti, 
šoreiz ASV, iesaukšanas likumiem militārā dienestā, resp. minētam 
SSS likumam. Šis iesaukšanas likums pieņemts jau 1940. g. septembrī 
un papildināts stājās spēkā kā jauns likums 1948. g. 24. jūnijā. Inte-
resanti pieminēt, ka tikai vienu dienu vēlāk t.i. 25. jūnijā stājās spēkā 
pārvietoto personu (D.P.) likums, kas atļauj to ieceļošanu ASV. Vai 
iesaukšanas likums un jaunais dzīvā spēka ieceļošanas likums ir saga-
dīšanās, to varam tikai minēt. 1948. g. SSS iesaukšanas likumam ir 
padoti visi jaunieceļotāji, kas 1950. g. ieceļoja ASV. Likums nosaka, ka 
iesaukšanai jāreģistrējas visiem vīriešu kārtas pilsoņiem no 18–25 gadu 
vecumam, un tiešai iesaukšanai militārā dienestā pakļauti visi vīrieši 
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no 19–26 gadu vecumam. Militārā dienesta ilgums ir 21 mēneši, bet 
izceļoties Korejas karam jeb t.s. policijas akcijai, obligātais dienesta il-
gums 1951. g. 19. jūlijā tiek pagarināts uz 24 mēnešiem ar 30 dienām 
atvaļinājumu gadā. Jāpiezīmē, ka Korejas kara sākumā ASV bruņotos 
spēkos izjūtams ārstu trūkums, kādēļ kongress jau 1950. g. 9. septem-
brī papildina SSS likumu, kas nosaka ārstu un zobārstu iesaukšanu līdz 
50 gadu vecumam uz 21 mēnesi.

Iesaukšanas likums sadalīts trijās pakāpēs: vietējā (local), apgaba-
la (regional) un valsts (national). Tā kā katrs reģistrants ir saistīts ar 
vietējo iesaukšanas komisiju (local draft board), tad der zināt, ka šī 
komisija sastāvēja no 3–5 vietējiem iedzīvotājiem, kas labi pārzināja 
vietējos apstākļus un ļoti bieži jauniesaucamie tiem bija personīgi pa-
zīstami. Šādos apstākļos ne vienu vien reizi reģistrantam, it sevišķi 
jaunieceļotājam, bija jāsastopas ar vietējo iesaucamo komisiju ierēdņu 
netaisnībām un patvarībām.

1.89. att. Korejas kara laikā padomju piloti notrieca aptuveni tūkstoti amerikāņu 
lidmašīnu. Attēlā: 1953. gada 3. janvāris. ASV jūrnieki cenšas izglābt pilotu no degošas 
lidmašīnas. (http://defenseimagery.mil, NARA FILE #: 80-G-480705)
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Iesaukšanas likums noteic jauniesaucamo reģistrēšanu, klasifi cēša-
nu, pārbaudes un jauniesaucamo izvēli iesaukšanai militārā dienestā. 
Likums nosaka, ka katram ASV vīriešu kārtas pilsonim sasniedzot 18. 
dzīvības gadu 5 dienu laikā ir jāreģistrējas iesaukšanai. Mūsu ieceļošanas 
pirmajos gados reģistrēšanās notika vietējā pilsētas valdē, bet šodien to 
var nokārtot jebkurā vietējā pasta nodaļā. Reģistrantam jāizpilda izzi-
ņas lapa, uzdodot vārdu, adresi, dzimšanas laiku un vietu, matu un acu 
krāsu, garumu un svaru. Pēc šo formālitāšu nokārtošanas reģistrantam 
tiek nozīmēta pastāvīga vietējā iesaukšanas komisija dzīves vietas tu-
vumā. Šī komisija reģistrantam paliek uz visiem laikiem, ar ko jākār-
to turpmākās formālitātes, neatkarīgi no tā, kur varētu būt reģistranta 
dzīves vieta nākotnē. Reģistrējoties reģistrants tiekas ar kādu komisijas

1.90. att. Kara noslēgums. 1951. gada 31. maijā Mao Dzeduns ierosināja slēgt pamieru, 
Staļins uzstāja, ka karš ir jāturpina. Tikai pēc Staļina nāves PSRS valdība piekrita Mao Dzeduna 
priekšlikumam, un 1953. gada 19. martā PSRS atbalstīja karadarbības izbeigšanu. 
Attēlā: 1953. gada janvāris. ASV karakuģis New Jersy ar 16 collu lielgabaliem apšauda 
Ziemeļkorejas piekrasti. (http://defenseimagery.mil, NARA FILE #: 80-G-433953)
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ierēdni, parasti sievieti, kas it kā skaitās reģistranta padomdevēja. Lai 
dotu paskaidrojumus un informētu reģistrantu par viņa tiesībām ie-
saukšanas lietās. Diemžēl šie padomdevēji bieži ir maz informējuši re-
ģistrantus par viņu tiesībām.

Kā visiem likumiem tā arī SSS iesaukšanas likumam ir daudz labas 
puses, bet ir arī savas ēnas puses, kas vairāk nekā vienā gadījumā ietekmē-
jušas latviešu jaunekļu iesaukšanu. Būtu jāmin, ka ne manā iesaukšanas 
gadījumā, tāpat man nav zināms neviens cits gadījums, kur reģistrants 
būtu ticis informēts, ka pastāv kāds sevišķs iesaukšanas līgums ASV un 
Latvijas starpā. Lai šo līgumu labāk izprastu, jāatceras, ka visi, kas nav 
ASV pilsoņi, ir ārzemnieki (Aliens). Visi ārzemnieki, kas ierodas ASV 
uz pastāvīgu dzīvi (Permanent resident) ir pakļauti iesaukšanas likumam 

1.91. att. Kara postījumi. Attēlā: Seulas drupas 1951. gada augustā. (ASVNA.- Records of 
the Offi ce of the Chief Signal Offi cer, ARC Identifi er 530637 / Local Identifi er 111-C-6787) 
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resp. reģistrēšanai. Likumam ir zināmi izņēmumi, un viens no šiem izņē-
mumiem ir t.s. «Līguma ārzemnieki uz pastāvīgu dzīvi» (Treaty aliens on 
permanent residence visas). Šāds līgums ASV pastāv ar 15 valstīm, starp 
tām Latviju, kas nosaka, ka ārzemnieki no šīm valstīm kas apmetušies uz 
pastāvīgu dzīvi ASV ir atbrīvoti no reģistrēšanās un iesaukšanas militārā 
dienestā. Tieslietu ministrija jau kopš gadiem ir apstiprinājusi šo likumu 
un arī ASV tiesas ir piekritušas un atbalstījušas šo uzskatu. Diemžēl šis 
likums tikpat kā netika ievērots un bija zināms ļoti maz jauniesaucama-
jiem latviešiem. Zinu gadījumu, kur kāds latviešu jauneklis, atsaucoties 
uz šo likumu, piedzīvoja lielas nepatikšanas un nonāca zināmu laiku ap-
cietinājumā. Kaut gan nereģistrēšanās ir likuma pārkāpšana, jājautā, par 
ko uzskatāmi zināmi gadījumi, kur vietējās iesaukšanas komisijas nav 
pieturējušās pie likumīgas iesaukšanas kārtības.

Pēc reģistrācijas nākošais iesaukšanas process ir klasifikācija, kas no-
saka iesaucamā derīgumu militārā dienestā un iesaukšanas prioritāti. 
Galvenais nolūks iesaukšanas komisijai ir tiešā iesaukšana (induction). 
Lai iegūtu vajadzīgo informāciju par iesaucamo, komisija iesaucamam 
piesūta klasifikācijas aptaujas lapu ar jautājumiem, kas jāizpilda un 10 
dienu laikā jānosūta atpakaļ. Pēc uzdotajām atbildēm komisija piesūta 
iesaucamajam attiecīgo klasifikācijas kartiņu. Ir pavisam 22 dažādas 
klasifikācijas, pie kurām sīkumos pakavēties nav lielas nozīmes, jo bei-
gu rezultātā ir tikai divas klasifikācijas – derīgs militāram dienestam vai 
nederīgs. Skaidrības labā var atzīmēt svarīgākās klasifikācijas:

I–A  Derīgs militāram dienestam.
II–A Atbrīvots profesijas dēļ.
III–A Atbrīvots personīgu grūtību dēļ.
IV–C Ārzemnieks, pašreiz neatbilst militāram dienestam.
IV–D Teoloģijas students.
IV–F Nederīgs militāram dienestam.
V–A Par vecu militāram dienestam.
I–S  Students, pagaidām atbrīvots no militārā dienesta.
Kā visās citās valstīs, tā arī ASV ne visi militāram dienestam derīgie 

tiek vienmēr iesaukti. Daudzi tiek atbrīvoti dažādu iemeslu dēļ. Viens 
no populārākiem veidiem kā izvairīties no militārā dienesta, bija stu-
dentu atbrīvošana (student deferment), ja spēja uzrādīt pietiekami labas 
sekmes mācībās. Iesaukšanas komisija to gan neuzskata par atbrīvošanu, 
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bet tikai iesaukšanas atlikšanu (postponement). Ir jāzina, ja reizi kādam 
piešķirta iesaukšanas atlikšana, likums nosaka, tam jārēķinās, ka viņš 
derīgs iesaukšanai līdz 35 gadu vecumam.

Pēc attiecīgās klasifi kācijas tiek noteikta derīgo iesaukšana iesauk-
šanas kārtībā. Pirmos iesauc tos, kas iepriekš bijuši sodīti par likumu 
pārkāpšanu, pēc tam tos, kas pieteikušies brīvprātīgi un treškārt tos, 
kas klasifi cēti I-A atkarībā no dzimšanas laika. Vecākos iesauc vispirms 
un jaunākos kā pēdējos. Kā jau minēju, ir tomēr zināmi gadījumi, ka 
vietējās iesaukšanas komisijas nav pieturējušās pie likumīgās iesaukša-
nas kārtības, bet ir atlikušas iesaukšanu vietējiem ASV pilsoņiem, kas 
piekukuļojuši vietējos komisijas ierēdņus, bet to vietā iesaukuši gados 
jaunākus, nesen iebraukušos latviešu jaunekļus. Kaut arī vispārīgā pla-
šākā mērogā iesaukšanas komisijas darbojas nevainojami, to vienmēr 
nevar attiecināt uz to darbību zemākos līmeņos. Pēc visa īsumā apraks-
tītā ir sagaidāma īstā iesaukšanas pavēle (order of induction). Šo pavēli 

1.92. att. Kara postījumi. Kara rezultātā Korejas pussala tika nopostīta. Gāja bojā vairāk nekā 
3 miljoni civiliedzīvotāju. Pēc Korejas kara vairākas Rietumeiropas valstis, tostarp arī Zviedrija, 
uzņēma desmitiem tūkstošus korejiešu bērnu, kuriem vecāki un radinieki bija gājuši bojā. Viens 
no slavenākajiem kara fotoattēliem – jauna korejiete glābj savu brāli. (Foto:General Records of 
the Department of the Navy)
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saņēmuši daudzi simti latviešu jaunekļu ASV, un tā latviski skan sekojo-
ši: «Sveiciens! Ar šo tiek pavēlēta Jūsu iesaukšana ASV bruņotos spēkos 
...» (Greeting: You are hereby ordered for induction into the Armed 
Forces of the United States. . .) «Sveiciens» – īpatnēja uzruna vienskait-
lī vēstulei ar pavēli iesaukšanai ASV bruņotos spēkos, kuru parakstījis 
ASV prezidents. Jādomā, ka neviens cits vārds nav tā apzīmogojis lat-
viešu jaunekļu turpmāko dzīvi ASV kā šis vārds. Dažiem iesaukšanas 
pavēle sagādāja dzīves sajukumu un nelaimi, bet daudziem tā palīdzēja 
atrast dzīvē vietu, tie mācījās disciplīnu, kļuva varoņi, guva pārliecību 
savai turpmākai karjērai civīlā dzīvē. Atceroties visas šīs būšanas un ne-
būšanas, vēlos pastāstīt raksta sākumā pieminēto epizodi.

Kad visas aprakstītās formālitātes bija jau aiz muguras, iesaukšanas 
pavēle no prezidenta saņemta un arī ārstu pārbaude mani atzinusi par 
derīgu dienestam, bija pienācis laiks zvērēt uzticību ASV armijai. Kad 
jau ar pārējiem jauniesaucamajiem biju pacēlis labo roku zvērastam, 

1.93. att. Jaunas tehnikas poligons. Korejas karā gan PSRS, gan ASV reālos kaujas apstākļos 
izmēģināja jaunāko bruņojumu un aprīkojumu. Attēlā: 1953. gada maijs – armijas apgāde, izman-
tojot helikopteru. ( http://www.history.army.mil, Engineer History Offi ce, ES21-72-3 (SC433080)) 



169

klātesošais virsnieks pirms zvērasta nodošanas noprasīja, vai iesaukto 
grupā esot kāds ārzemnieks, kas nav ASV pavalstnieks. Ja tāds esot, lai 
iznākot soli uz priekšu. Nebūdams vēl ASV pavalstnieks, paklausīju 
pavēlei. Virsnieks man noprasīja, vai es, nebūdams ASV pavalstnieks, 
zinot savas tiesības. Atbildēju, ka zinu. Virsnieks man vēl jautāja, vai es 
izmantojot savas tiesības, zinot arī konsekvences. Arī uz šo jautājumu 
atbildēju, ka zinu. «Ļoti labi», noteica virsnieks, «soli atpakaļ, un tagad 
atkārtojiet zvērasta vārdus pēc manis, zvērat». Šī bija pirmā un vienīgā 
reize visā iesaukšanas procesā, kad kāds man atgādināja, ka man ir kādas 
tiesības. Ar zvērasta brīdi biju no civīlista kļuvis par ASV karavīru, ar-
mijas žargonā – GI, kas nozīmē «valsts izdevums» (Government Issue). 
Nekavējoties tikām izsūtīti uz t. s. «zābaku nometni» (Boot camp) uz 8 
nedēļu jauniesaukto pamatapmācībām (Basic training) un vēl otrām 8 
nedēļām speciālām apmācībām. Pēc pirmo astoņu nedēļu pamatapmā-
cībām, pie kurām nepakavēšos, otrajās astoņās tiku pamatīgi apmācīts, 

1.94. att. Kara noziegumi. Šis fotoattēls ilgstoši bija pilnīgi slepens, tajā redzams, 
ka 1950. gada jūlijā, tuvojoties Ziemeļkorejas armijai, amerikāņu virsnieku uzraudzībā 
Taejon pilsētā tiek nogalināti 1800 politiski ieslodzītie. Domājams, ka līdz ASV Senāta
izmeklēšanai nonāca tikai neliela daļa no Korejas kara noziegumiem.  
(National Archives, Major Abbott/U.S. Army, 1226318928410.html) 
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lai kļūtu artilerijas piešaudes uguns speciālists, angliski «fine direction 
control» jeb saīsināti FDC. Pēc apmācību beigām tikām nosūtīti uz Tā-
lajiem austrumiem, angliski «Far Eastern Command» resp. jeb saīsināti 
FECOM Japānu. Nevaru nepieminēt ASV bruņoto spēku īpatnību, 
ka sevišķā nozarē apmācītais jaunkareivis var pēc apmācībām tikt ie-
dalīts gluži citādā darbā, nevis tajā, kurā apmācīts. Arī manā gadījumā, 
būdams apmācīts par artilerijas piešaudes uguns speciālistu, ierodoties 
Japānā tiku piekomandēts pulka štāba apmācību un izlūkošanas nodaļai 
(S-3 section) tikai tādēļ, ka pārvaldu vairākas svešvalodas. Tāda ir ASV 
militārā vadība dažreiz: tiek tērēts daudz laika un naudas apmācībām, 
kas vēlāk tomēr netiek izmantotas.

Ieradies Japānā un pieteicies jaunajā dienesta vietā, pulka štāba izlū-
košanas daļā, tiku nekavējoties sūtīts tālāk uz nometni slavenā Fudžija 
kalna pakājē, kur patreiz notika pulka ziemas manevri. Neesmu par to 
sevišķi sajūsmināts, jo esmu jau pavadījis ceļā uz jūras vien vairāk nekā 
divas nedēļas un tagad jārēķinās ar vēl dažu nedēļu dzīvošanu bez kārtī-
gas mazgāšanās un apkopšanās. Bet kad stāvoklis izliekas gluži bezcerīgs, 
man uzsmaida laime. Priekšniecība sestdienas pēcpusdienā piešķir man 
atvaļinājumu līdz pusnaktij. Par šādu negaidītu privilēģiju esmu gluži 
pārsteigts, jo esmu jaunpienācējs. Vai atvaļinājums būtu piešķirts tāpēc, 
ka par daudz kasījos? Varbūt domāja, sak’, ka tikai šis jaunatbraucējs no 
ASV neaplaiž visus ar kādu kašķi. Arī citi kara biedri, kas saņēmuši ne-
ilgo atvaļinājumu, skubina mani doties tiem līdzi uz dažas jūdzes attālo 
t. s. «Special Services» viesnīcu. Šādas viesnīcas tajā laikā bija iekārtotas 
karavīru atpūtas vajadzībām. Viesnīcas bija ļoti labi organizētas, un ASV 
militārais personāls varēja pavadīt īsāku vai garāku atvaļinājumu un t. s. 
R & R (Rest & Recreation) ar dažādām atpūtas nodarbībām uc. izprie-
cām. Man, protams, prātā tikai viena doma – pēc iespējas jo drīzāk tikt 
pie karsta ūdens, kārtīgi nomazgāties un apkopties. 

(Publicēts no «Latviešu karavīrs pēc Otrā pasaules kara: Dokumen-
tu un atmiņu krājums IX», Daugavas Vanagu centrālās valdes izde-
vums, 1985. gadā.)


