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No 1.oktobra visās Latvijas Pasta no-
daļās un internetā www.abone.pasts.lv ir 
iespējams abonēt laikrakstu “DDD” nā-
kamajam – 2013. gadam.

Laikraksts “DDD” arī 2013. gadā iz-
nāks divas reizes mēnesī, publicēs ziņas, 
pētījumus un ļoti atklātas intervijas ar 
sabiedrībā pazīstamām personām par 
vissvarīgākajiem politiskajiem, ekono-
miskajiem, tiesību un kultūras jautāju-
miem, par attiecībām ar citām tautām 
un valstīm, kā arī par cilvēces turpmā-
ko attīstību.

AboNēŠANA!
Indekss: 1164

Ivars Redisons: 11. au
gustā – Latvijas-Krievijas
Miera līguma noslēgšanas
gadadienā–daudzdomāju

parto,cikgrūtilatviešiem
bija izkarot valsti, bet cik
ganvieglitoirpazaudēt...
Kāatpazītviltu?Jaukopš
1988. gadadecembra,kad
pārpildītā Zinātņu akadē
mijaszālētikadibinātaJu
ristubiedrībaarapņēmību
atjaunottiesiskuvalsti,un
it sevišķi no 1990. gada
rudensunbarikāžu laika,
kaduzmani paļāvās dau
dzi, es jūtos atbildīgs, lai
piepildītos tā laika domas
unsolījumi.ŠobrīdLatvijā
arviltuirizveidotanegodī
gasistēma.Daudzislepeni
pieņemtilikumugrozījumi
liek domāt, ka pakāpenis
ki tiek gatavota pāreja uz
totalitārismu,kurlikumus

DEPUTĀTI PĀRSNIEDZ 
SAVAS PILNVARAS
SarunaarLatvijasJuristubiedrībasdibinātāju,
atjaunotoLRRobežapsardzībasspēkupirmokomandieriIvaru Redisonu

pieņemsaizklātinotautas,
un tie stāsies spēkā mo
mentā–tā,laitautanespēj
atjēgtiesunnekoiebilst.
Runā,ka“pasaulesvare

nie”tiecasliktlietā“Ķīnas
modeli”–regulētadzimstī
ba,sliktapārtika,lielamir
stība,tautasbeztiesiskums
un valdošās partijasmiljo
nāriarizšķērdīgugreznību.

Latvija “pasaules vareno”
rokāsirpoligons,kurātiek
aprobētasdažādasshēmas,
pirmstāsliktlietāpretci
tām tautām, piemēram,
Francijā,Spānijā...

DDD: Tikmēr latviešu 
tauta guļ dziļā miegā... Uz-
stājoties “TV24”, jūs patei-
cāt ļoti interesantu domu, 
ka dažkārt deputātiem par 
daudzām lietām nav bijis 
pat pilnvarojuma lemt. Kā 
to saprast? 

I.R.:Tāirļotivienkārša
lieta. Atskatoties vēsturē,
kļūst saprotams, ka Ci
villikums nav uzrakstīts
1937.gadā,betganirvai
rāk nekā 100 gadu senu
likumu kopums. Faktiski

vecie likumi, kuri atnāca
līdzneatkarīgajaiLatvijai,
daļējiirietvērušisevīvisu,
kas mūsu senčiem bija
svarīgs jau pirms tūkstoš
gadiem.Tātadšielikumiir
sakārtotipēcvietējāmtra
dīcijām, protams, ar balt
vācu uzslāņojumu, tomēr
tie pauž to, kā dzīvojusi
mūsutauta–latvieši.
Lūk, un juridiskās lie

tāsmums ir pazīstams tā
saucamais pilnvarnieku
institūts. Bet kas tad ir
deputāts?Deputātsirpiln

varnieks – nevis vienam
cilvēkam, bet gan cilvēku
grupai. Viņš nav barons,
betirizvirzītskāpārstāvis
–parviņunobalsoja.Pirms
vēlēšanām katrs kandi
dātsparakstaprogrammu,
kuru viņš gatavojas īste
not, iesniedz to Vēlēšanu
komisijai,uncilvēkiattie
cīgi viņu pilnvaro izpildīt
šoprogrammu.Tātadtam,
kas nav programmā, vi
ņampilnvarojumanav!

SaeImaS 
DEPUTĀTS – 
tautaS 
PILNVARNIEKS

“Tāpēc, ja kaut kas nepatīk, vienmēr 
ir jāsaka skaidri un gaiši – nepiekrītu! Es 
brīnos, kāpēc latvieši nolien virtuvēs un 
tur mutes ciet?”

DDD: Kā jūs vērtējat in-
ternetā publicēto dziesmas 
klipu krievu valodā “Я не 
лоялен!” (“Es esmu nelo-
jāls!”), un kādu attieksmi 
jūs vēlētos no sabiedrības? 

Aivars Garda: Pateik
šusubjektīvi.Kadskatījos
šo klipu, manī uzvirmo
ja pretīgums pret visiem
okupantiem, kolonistiem
(sauciet tos, kā gribat),
kas ieradušies šeit kopš
1940. gada 17. jūnija līdz
1991. gada 21. augustam,
unviņupēcnācējiemvisās
paaudzēs.Tagadšiepēcnā
cējiirjaunipuiši,kasveido

LATVIEŠIEm JĀJūT RIEbUmS 

PRET oKUPANTIEm
SarunaarLatvijasNacionālāsfrontespriekšsēdētājuAivaru Gardu

šādusnaidīgusklipus,uz
spļaujotmums,latviešiem.
Kājaukādreizmūsuavī

zēteicu,latviešutautaitā
pat kā ikvienam cilvēkam
irjāaugunjāattīstasevīla

bāsīpašības,jotasirmūsu
dzīves mērķis, ko noteicis

Dievs. Betmūsu tauta ta
gad ir apjukusi – apjukusi
no bailēm.Daudzi pat ne
apzinās,kaviņibaidās.
Šis klips noteikti jāap

skatās katram latvietim.

Iespējams, to skatoties,
daudzi latvietīši nobīsies,

īpaši tie rozā, labsirdīgie 
bāleliņi – remdenie, par
kuriemKristus saka: viņi
tiks izspļauti. “Agni Jo
gas Skaldnēs” par tādiem
remdenajiem ir teikts vēl
bargāk: viņi ir bezgribas
izdzimteņi.Tātad, cienīja
mie lasītāji, ja jūs redzat
kaimiņu,raduvaidraugu,
kurširtādsrozā,labsirdīgs 
latvietītis,tadpasakiet,ka
PatsAustākaisviņuirno
saucis par izdzimteni, ku
ramnebūsvietaspēcViņa
Atnākšanas.

“Šo problēmu, tēlaini izsakoties, var 
košļāt pa muti no vienas puses uz otru, 
bet, kamēr mēs viņus neizraidīsim, nekas 
labs nebūs.”

Turpinājums 2. lpp.

JAUNA GRĀmATA

Kā atšķirt patiesību
no meliem? Kā izvēlē
ties pareizo risināju
mu? Kuri ir tavi īstie
draugi, bet kuri pieder
pie ienaidniekiem?Ku
ramcilvēkamvaruzti
cēties,betkuram–ne?
Kāpareizi izraudzītiesdzīvesbiedru?Šādusuncitādus
jautājumusuzdodkatrscilvēks,betatbildiviņšvarsa
ņemt,lietāliekotpašaintuīciju.Arintuīcijucilvēksspēj
acumirklīpareizinovērtētīstenību,viņšnojaušvaiglu
žiprecīziparedz,kārisināsiesnotikumi,tačubieživien
mēspašineuzticamiessavaisirdsbalsij.
Intuīcijairtādēvētāsestāmaņa,kasatšķirībānopie-

cāmzināmajāmmaņām ir savaveidaneiepazītazeme.
Šospējulielākāvaimazākāmērāvisicilvēkikādreizir
izmantojuši, šādi tiek radīti arī lielimākslas darbi un
veiktizinātnesatklājumi.
Pazīstamais psihologs praktiķis S. Kļučņikovs savas

grāmatasievadāraksta:“Modernāzinātnevēltikaitu
vojasintuīcijasizzināšanai.Jalabipadomā–tāirtikai
aisbergavirsotne.Neviensprecīzinezina,kasslēpjasaiz
tās.Vienisaka–virsapziņa,citi–Augstākiespēki,vēl
citi–Dievs.Bettostarpcilvēksirlietojis,lietounlietos
intuīciju diendienā, visai reti uzdodot sev jautājumu –
kastātādaunkātolabākattīstīt.”
Jaunajā apgāda “Vieda” grāmatā “Intuīcijas attīstī

šana”atradīsitsīkasziņasparšānoslēpumainācilvēku
psihes fenomena – intuīcijas – dabuun izpausmēmzi
nātniskajā unmākslinieciskajā jaunradē, mīlestībā un
cilvēkusavstarpējāsattiecībās,biznesāunekstremālās
situācijās.

Sergejs 
Kļučņikovs

INTUīCIJAS 
ATTīSTīŠANA
14 mācībstundas 
intuīcijas 
attīstīšanai:
atmodināšana, 
attīstīšana, 
lietošana
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LATVIEŠIEm JĀJūT RIEbUmS 

PRET oKUPANTIEm
Aivars Garda: Katram

latvietim,arīgļēvam,ska
totiesšoklipu,irjāvērosa
vasemocijas.Nedrīkstpie
ļaut bailes. Viņi tā dzied,
ka uzmirkli var pārņemt
nemiers. Tādus izlecējus
kā šie repotāji esmu jau
savā bērnībā un jaunībā
sastapis. Okupantu bērni
vienmēr bijuši nekaunīgi,
joviņiirvairākumā.Agre
sīvi,bļaustīgiviņinākvir
sū, bet, kad dabū kārtīgi
pazobiem,tadnomierinās.
Tagadarīkatramlatvietim,
kuršskatāsšoklipu,jāap
bruņojasardrosmi,laisa
šutumānostātospretšādu
nekaunību.Atcerieties,ka
svētssašutumsnavnaids.
ArīKristusbijasvētisašu
tis par tirgotājiem templī,
betViņšnebijapretviņiem
naidīgs.Mumsirjāsaprot,
ka tie cilvēki, kas dzied
tajā klipā, irmūsu tautas
un valsts visniknākie ie
naidnieki.

Aivars Garda: Ņemiet
vērā, cienījamie lasītāji,
vēlvienufaktu:latviešiem
mēģinaiestāstīt,kairtādi
labie un sliktie okupanti.
Labos vajagot atstāt, bet
tikai dažus vajadzētu iz
raidīt. Taču padomājiet,
kuršnotiemtāsauktajiem
“labajiem” ir protestējis
pretšobrutāloklipu?Dažs
parlabuuzskataNiluUša
kovu,kasmanāuztverēir
īsts mūsu tautas ienaid
nieks.Viņšnoteiktiparšo
klipu zina, bet, ja stāsta,
ka,nezina,tadgluživien
kārši izliekas. Neviens no
tā saucamās krievu inte
liģences (patiesībā Latvijā
tādasnemaznav,jošeitir
tikai okupantu bars), nav

Turpinājums no 1. lpp.

DDD: Šajā sakarā gribu 
jautāt: vai šīs bailes latvie-
šos pret visu krievisko nav 
nepamatotas? Patiesībā 
latviešiem jau nevajadzētu 
baidīties no krievu kultū-
ras, bet vajadzētu baidīties 
tieši no ne-kultūras. Bet 
latviešu apziņās valda uz-
skats – viss, kas krievisks, 
tas ir slikts.

A.G.: Es negribu šeit
lietot vārdu baidīties. No
krievu kultūras, protams,
baidīties nevajag, tāpat
kā nevajag baidīties no
franču kultūras. Arī no
ne-kultūrasnevajagbaidī
ties–pret to ir jācīnāsar
drosmi.Un šādi klipimet
cimdu mums, latviešiem,
kas ir jāpaceļ, un kārtīgi
viņiemjāatbild.Jaesbūtu
jaunāks, būtumūziķis un
prastu dziedāt, es obligāti
izveidotuklipuunparādī
tusavunostāju.
Es vēlētos, laimūsu la

sītāji iesakavisiemnoska
tītiesšoklipu, jo latviešos
ir jāaudzina riebums un
pretīgums pret okupan
tiem, bez tā mēs viņus
nedabūsim ārā. Daudzi
latvieši ir slimi ar šo iz
tapšanu okupantiem. Ja
atrodaskādi,kasvartādu
muzikālu klipu uztaisīt
pretokupantiem–obligāti
tas ir jādara.Nevis naidu
kurinošu, kā viņi to dara,
bet patiesu. Vispār lat
viešiem nav jābaidās, jo
vēršanāspretokupantiem
navnaids.Okupanti rīko
jas naidīgi, jo vēršas pret
pamattautu, tātad vēršas
pret likumīgiem iedzīvo
tājiem, bet mēs cīnāmies
pret iebrucējiem. Mūsu
vēršanas pret ienaidnieku
nekadnevarizraisītnacio
nālonaidu–partomums
ir jāstāvun jākrīt.Laiarī
kādaDrošībaspolicijanāk
virsū – mēs esam latvie
ši,mums ir tiesībaspaust
pretokupantiemtādusuz
skatus,kādusvēlamies.

DDD: Runājot par bai-
lēm, esam novērojuši, ka 
tās mēdz izpausties visda-
žādākās situācijās. Apgāds 
“Vieda” ir izdevis grāmatu 
“Žīdu karavīri Hitlera ar-
mijā”. Pat Latvijas Litera-
tūras centra vadītājs atzi-
na, ka cilvēki šo grāmatu 

baidās pirkt. Kā jūs to 
skaidrotu?

Aivars Garda: Paldies
parjautājumu!Atbildotuz
to,varskartattiecīgustrū
kumus, kas šobrīd pastāv
mūsu tautā. Šī grāmata
patiešām ir interesanti
uzrakstīta, tajā ir daudz
faktu. Daudzi arī vēlās
nopirkt šo grāmatu, bet,
pieejotpiegrāmatupārde
vēja,viņuacīmredzotpār
ņemkautkādaneveiklības
sajūta: kā tad viņš prasīs
tādu“Žīdu karavīri Hitle-

ra armijā”–janupārdevē
japaskatāsuzviņunetā,
ja nu vēl atpazīs viņu un
nosodīs,kaviņš tādugrā
matu lasa utt.Mums bija
sarunaarpārdevēju,kura
strādāSaeimāesošajāgrā
matuveikalā.Viņapastās
tīja,kadeputātišogrāma
tu pašķirsta, bet nepērk.
Tātadpatdeputātiembail
šogrāmatupirkt–katikai
kādsneierauga,kaviņš ir
nopircis, ka tikai kādam
žīdam nepastāsta, ka tur
tasJānisvaiPēterisirno
pircis tādu grāmatu, un
katikaikādsžīdsparviņu
sliktu kaut ko nepadomā
– nedod, Dievs! Vienīgo
šīs grāmatas eksemplāru,
kas tur bija, priecīgs no
pirkakāds viesis, kasbija
ienācis, bet nemaz nebija
Saeimas deputāts. Tātad
patSaeimasdeputātiirtik
gļēvi!

Lai atbrīvotos no jeb-
kādām bailēm, Dzīvā 
ētika iesaka darīt tieši 
to, no kā ir bail.Piemē
ram,jairbailesnotumsas,
tadirjācenšaspabūttum
sā. Ja ir bailes no tumša
pagraba, tad šajā tumša
jā pagrabā vajag ieiet un
kādu brīdi tur pabūt, lai
pārliecinātos, ka tumsa
neko ļaunu nedara. Un
katramlatvietim,kasbai
dās,irsevijāpārvar,tābūs
viņauzvara.
Ja, neskatoties uz to,

ka par viņu kāds varētu
kosliktupadomāt,viņššo
grāmatu tomēr nopirks,
cilvēks jutīsies gandarīts
un lepns par sevi, ka ir
pārvarējis savas bailes.
Pazīstukādudrosmīgucil
vēku, kuram bija radušās
bailes (viņš tās gan neuz
skatījaparbailēm,betpar
neveiklības sajūtu) runāt
ar okupantiem latviski.
Ikreiz,kadkādsokupants
kaut ko krieviski jautāja,
viņšatbildējakrieviskiun

tūdaļ pats jutās neērti,
apzinoties, ka tas ir oku
pants...Tagadviņš irpār
varējis šo nepilnību, bet
bija nepieciešams gandrīz
gads, lai tiktuvaļānone
lāgāparaduma.
Tātad, lai tiktu vaļā no

dziļi mītošām bailēm, ir
jāpacīnās.Un,janutomēr
atrodaskādsdrosmīgslat
vietis, kurš zina, ka grā
mata “Žīdu karavīri Hit-
lera armijā”viņadraugam
vaikaimiņamirvajadzīga,
lai viņš viņam to nopērk.

Varjaubūt,kakaimiņšir
tikbailīgs,kabaidāsatzī
ties pat savamkaimiņam,
ka vēlas šo grāmatu lasīt
–tadnuganirgrūtiizdo
māt, kādā veidā viņam to
uzdāvināt. Bet, ja cilvēks
patsnepārvarēsšādasbai
les, tadneviensviņavietā
toneizdarīs.
Tāpat ir ar laikraksta

“DDD” abonēšanu. Pa
zīstu kādu Helsinki-86
dalībnieku, kura mamma
gadiem ilgi baidās abonēt
“DDD”. Kāpēc baidās?
Tādēļ, ka pastnieks, kas
nes viņai avīzes, uzzinās,
nedod, Dievs, vēl kaimiņi
ieraudzīs... Iedomājieties,
viņas dēls ir Helsinki-86
dalībnieks, un viņš abonē
divus eksemplārus, atsūta
šoavīziarīmammai–kon
vertā,untadmātearprieku
šoavīziizlasa.Ak,latvieši!
Mēsesammūsustrēlnieku,
leģionāru, nacionālo parti
zānu pēcteči. Esam to cil
vēkupēcteči,kuriparādīja
ārkārtējudrosmiunizturī
bu.Untagadmēs,latvieši,
viņu pēcteči, izturamies
tik gļēvi! Viņi kapā otrādi
apgrieztos, jauzzinātupar
mūsugļēvulību.Ja cilvēks
pārvar savas bailes, viņš
iegūstpašcieņu savāsacīs.
Redzēsiet paši, cienījamie
lasītāji, cik tas ir patīka
mi,jakautkādāveidāsevi
uzvarēsit, pārvarot savas
bailes.
Es un Līga Muzikante

trijās tiesu instancēs pie
rādījām, ka latvieši drīkst
lietot un viņiem ir jālieto
vārds “žīds”, kas ir žīdu
tautības apzīmējums.
Mums nav jāklausās, ka
kādsgrib,laiviņusaucpar
ebreju. Tad jau arī kāds
krievsiedomāsiesapvaino
ties, ka mēs viņu saucam
par krievu, nevis par rus-
skiju... 

Intervēja Liene Apine

izteicis protestu pret šo
klipu!Kāpēcklusē“Vieno
tībā”esošiekrievi?Javiņi
būtu lojāli, manuprāt, vi
ņiempirmajiemvajadzētu
kliegt,katādiklipi izsauc
nacionālonaidu...

DDD: Viņi būtu vērsu-
šies Drošības policijā, lai 
šādus naida kurinātājus 
soda.

A.G.: Jā, naida kuri
nātāji obligāti ir jāsoda.
Mūsubāleliņitagadirap
jukuši – viņiem iestāstīts,
kavajagar tādiemsamie
rināties,kaviņi irneziņā,
ko darīt?! Apjukumā viņi
domā, lai krievvalodīgie
mēģinakautkādzīvotat
sevišķu dzīvi. Bet atseviš
ķā dzīve jau īstenībā no
tiek – latvieši dzīvo savu,
bet okupanti, kolonisti
savu dzīvi. Pat politologi
un politiķi oficiāli atzīst,
kaokupantiunlatviešipat
atpūšasatsevišķi,Dziesmu
svētkussvinlatvieši,nevis
okupanti.TikaiLīgo svēt
kus, kurus atbalsta Nils
Ušakovsunkurizaudējuši
savu tradicionālo būtību,
svinarīokupanti.
Mums ir jāieaudzina

sevī pretīgums pret oku
pantiem.Mūsuvarajauno
deviņdesmito gadu sāku
ma audzinājusi latviešus,
kavajagsadzīvot,tasesot
kristīgi. Tas nav kristīgi!
Kristusnekadnavmācījis
sadzīvotar tādiem ienaid
niekiem kā šie, kas mūs
nīst.Kristusiraicinājisar
tādiemcīnīties–Viņšpats
cīnījās.NeveltiViņšteica,
kanācisnestzobenu,nevis
mieru.

DDD: Sarmīte Ēlerte pa-
ziņo, ka šādi naida pilni, 
naturalizēti puiši mums 
atkal ir jāintegrē, kaut gan 
viņi skaidri pasaka: es ne-
kad nekļūšu par latvieti! 
Viņi nemitīgi atkārto, lai 
“mēs neejam pie viņiem ar 

zobenu, prasot kļūt par lat-
viešiem...”.

A.G.: Lai lasītāji disku
sijāsuzsver, ka tasnotiek
tāpēc, ka nav izdarīta
vienkāršalieta–navveik
tadekolonizācija,viņinav
izsūtīti ārā no mūsu ze
mes. Šo problēmu, tēlaini
izsakoties, var košļāt pa
muti no vienas puses uz
otru,bet,kamērmēsviņus
neizraidīsim, nekas labs
nebūs. Viņi vēlas, laimēs
kļūtutādikāviņi,laiļautu
viņiemunarīpaširunātu
krieviski. Viņi vēlas, lai
mēs padarītu Latviju par
caurbraucamo sētu, kur
katram mērglim ir goda
vieta.
Es metu cimdu visiem,

kasirspējīgitopacelt,sa
kot,kaLatvijānavkrievu
kultūrasnesēju!Mumste,
izskatās,irtikaiokupanti.

DDD: Tie noteikti nav 
krievu kultūras pārstāvji.

Aivars Garda: Jakāds
krievu kultūras nesējs
būtušeit,tadviņšnoteik
tu pirmais uzstātos – vi
ņam vajadzētu drosmīgi
uzstāties pret okupan
tiem. Tādu pašu cimdu
metu arī tiem latviešiem,
kuriirtikgļēvi,kauzska
ta, ka mēs, Latvijas Na
cionālāfronteun“DDD”,
esamkautkādiekstrēmis
tiunprasāmkautkoneie
spējamu.Espatnestrīdos,
tikaikonstatēju faktu,ka
Latvijā krievu kultūras
labā visvairāk ir paveicis
apgāds“Vieda”.Tiešimēs
esamizdevušilatviskidižo
krievu cilvēku – Helēnas
RērihasunNikolajaRēri
ha pieņemto “DzīvāsĒti
kas Mācību”, esam krie
viski un latviski izdevuši
Rēriha darbus, Helēnas
Rērihas vēstules. Ja kāds
okupantspavērsmuti,ka
“Vieda” vai Latvijas Na
cionālā frontenekoneda
rakrievukultūrastuvinā
šanālatviešiem,tadkatrs
varatbildēttiešitā,kāto
tagad pateicu. Un tie ir
neapstrīdami fakti, pret
kuriemnavkoiebilst.
Ja kāds kaut ko pīkst

vai čīkst, tad tādam var
pajautāt:vaiesikautdes
mito daļu izdarījis no tā,
koirizdarījusi“Vieda”un
Latvijas Nacionālā fronte
krievukultūraslabā?Mēs
tiešām šeit popularizējam
patiesukrievukultūru.

Aivars Garda: 
“Vispār latviešiem nav jābaidās, 

jo vēršanās pret okupantiem nav naids. 
Okupanti rīkojas naidīgi, jo vēršas 

pret pamattautu, tātad vēršas pret 
likumīgiem iedzīvotājiem, bet mēs 

cīnāmies pret iebrucējiem.”

LatvIešIem 
“PūDERē 
SmADZENES”

oKUPANTI 
Nav krIevu 
KULTūRAS 
PĀRSTĀVJI

bAILES PADARA 
CILVēKU 
NožēLoJAmU
Nopērc savam 
bailīgajam 
kaimiņam 
grāmatu!

“Ja cilvēks pārvar savas bailes, viņš 
iegūst pašcieņu savās acīs”
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VēSTULE

Turpinājums 4. lpp.

Internetavietnēwww.youtube.com(www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=dMQlVEvP5Eo)
ievietots latviešiemnaidīgsmūzikas klips “Я не лоя-
лен!”.
Publicējamdziesmasvārduskrievuun latviešuvalo

dā.
Tākātekstskrievuvalodāpierakstītsnointernetāie

vietotāklipa,pēcdzirdes,iriespējamasneprecizitātesun
kļūdas,tačutasneliedzuztverttābūtību.

Я не лоЯлен!
Рэй! Янелоялен
Янелояленэтойгрёбанойвласти!
Такжекак1/3[..]
Какжемнебеситборцызалатышского
Реальноборяськакпсызакость
Виделибыихзарплатыипособия
Bитогестрадаетобщиныобе
Ведьимхорошолишьтогда,когдахуженам!

Давайзатянемпоясаещётуже
Всемподнятьналоги
Себеподнятьзарплаты,переведяспонсорские
долларывлаты
Нацистыувласти–вЛатвииэтонорма
Атмосферанакаленакакпередштормом
Ихнапрягает,точтомынетакие
Чутьчто–чемодан,вокзал,Россия
Молтаммычужие,аздесь–оккупанты
Мечтаютнасвсехвырезатьсловногланды

ДвадцатьлетпослеразвалаСоюза
Лишьврутиворуют,набиваяпузы
Такиекакмыдлянихлишьобуза
Балластьвиденеподъёмногогруза
Русскийязыкибратскиеузы
Память,совестьичесть–вотчтобоятсятрусы
Прижавслюнойислованнымпоносом
Псевдозаконы–палкинамвколеса
иненадейтесь–хренмысдадимся
мырусские–имыэтимгордимся!
Ихнапрягаетто,чтомытакие
Чутьчто–чемодан,вокзал,Россия

Это подтверждение только того, что Латвия 
– это фашистское государство с фашисткой 
идеологией, с факирскими партиями и с 
факирскими политическими деятелями.

Ивотвнатуреиянатурализовался,
Новластейэтойникогдавверностинеклялся
Собойостался,лишьстатуспоменяв
Ивотяещётотпатриотнелюбившийкомпотиз
бальзамаишпрот.
Сомноймойнародичастьтвоего
Именнотогоонибоятсябольшевсего
Когдамыединымынепобедимы
Икаждоеслововцель–ниодногомимо
Нисточеловекабольшестотысяч
Мечтаетвсёединствосрозгамивысечь
Чтобымесяцнемоглисестьнажопу
Занеграждан,заоккупантовизаЕвропу
Изадвадцатьлетлжиисделок
Давноготовапартиямылаиверёвок
Нотолькочтоэтоизменитвсознаниикомфорта
настоящихпоколений
Имлучшелишьтогда,когдасоседухуже
Ивсёравно,чтостоитпогорловгрязнойлуже
Всёхорошеедофундаментаразрушив
Годзагодомлишьвешаялапшунауши
Особыйпуть–вечнаяпуляпротиввзора!
Молтакаянезависимость,гордостьилипозор
Да?Всехпододнугребёнку
Каксделатьлатышаизрусскогоребёнка
Вотчтоихволнует–остальноеблеф!!!
Длявсехлояльныхэтому–этотприпев:

Можешь сделать морду кирпичом
Но я никогда не стану латышом
[..]

ESmU NELoJĀLS!

Rejs!Esmunelojāls!
Esmunelojālsšainolādētajaivalstij
Tāpatkā1/3[..]
Kāmanikaitinacīnītājiparlatvisko,
Patiesībācīnotieskāsuņiparkaulu
Redzētujūsviņualgasunpabalstus
Rezultātāciešabaskopienas
Joviņiemirlabitikaitad,
kadsliktimums!
Savilksimjostasvēlciešāk
Visiempacelsimnodokļus–
Sevpaceļotalgas,sponsorudolārusvērtīsimlatos.

Nacistipievaras–tāLatvijāirnorma
Atmosfēranokaitētakāpirmsnegaisa
Viņussatrauc,kaneesamtādi
Kākas–čemodāns,stacija,Krievija!
Turesamsvešie,betšeit–okupanti
Ilgojasizgrieztmūskāmandeles.

DivdesmitgaduspēcSavienībassabrukuma
Tikaimelounzog,piestūķējotvēderus
Tādikāmēsviņiemesamtikaislogs
Balastskānepaceļamakrava.
Krievuvalodaunbrālīgāssaites
Atmiņas,sirdsapziņaungods–
Lūk,nokābaidāsgļēvuļi.
Siekalojotiespielienunciešnovārducaurejas
Pseidolikumi–mietimūsuspieķos
Patneceriet–mēsnepadosimies
Mēsesamkrievi–unartolepojamies!
Viņussatrauc,kaneesamtādi
Kākas–čemodāns,stacija,Krievija!

Šis ir tikai apstiprinājums, ka Latvija ir fašistiska 
valsts ar fašistisku ideoloģiju, fašistiskām partijām un 
fašistiskiem politiskiem darboņiem.
Lūk,naturālinaturalizējos,
Betšaivalstijuzticībunezvērēju
Palikuespats,nomainottikaistatusu
Esmujoprojāmtaspatspatriots,kuršnemīlbalzama
unšprotukompotu.
Armanimanatautaundaļaarītavas
Tiešinotāviņibaidāsvisvairāk–
Kadesamvienoti,esamneuzvarami
Unkatrsvārdstrāpamērķī–neviensgarām
Nesimtscilvēku,betvairāknekāsimtstūkstoši
Sapņovisuvienotību noslānītarrīkstēm
Laimēnesinevarētusēdētsuzsavāmpakaļām
Parnepilsoņiem,parokupantiemunEiropu

Я не лоЯлен! ESmU NELoJĀLS!

Мой ребёнок никогдна не будет латышом
Ты допустил ошибку придя ко мне с мечом
Я никогда не стану латышом
Напрягись и задумайся вот о чём 
Почему я никогда не стану латышом

Янелоялен,мойголоспаяльник
Вушахвсехтехктосстранойуправляет
Мненетуделодоправыхилевых
Язаодностемктовассвергнет

Неанархист,ненацистятакойжекакивсе
Номолчатьнетусилбольше
Обществошептаеться–толькотолкумало
Недостатокналаприличнимделомстало

Властилишьбаснямикормятнасстобой
Почастямраспродастсвоегосударство
Можетторговатьнечемкромегражданства
ЧтосамопосебевЛатвиидвенавне[..]
ПочемужемненерадынаРодине
Неужеливсепричинывмоемязыке?
Какпомнетопроблемалишьвихголове
плюснашдует–теперьунихпроблемыдве.

Янелоялен!
Youtube.com/ZOLIKDVA

Pardivdesmitgadumeliemunrebēm 
Jausengatavaziepjuunvirvjupartija
Betkotasmainīsapziņāsunšīspaaudzeskomfortā
Viņiemtikaitadirlabi,kadkaimiņamsliktāk
Unviņiemvienalga,kastāvlīdzkaklamnetīrāpeļķē
Visslabaislīdzpamatiemsagrauts
Nogadauzgadukaruz ausīm makaronus 
Īpašaisceļš–mūžīgitikailodespretskatieniem!
Kādastarpība–neatkarība,lepnumsvaiposts
Jā?Visipēcvienamērajāmēra

Kākrievubērnuparlatvietipataisīt
Lūk,kasviņusuztrauc–visspārējaisblefs!!!
Visiemlojālajiemšispiedziedājums:

Vari purnu ar ķieģeli dauzīt
Bet es nekad nekļūšu par latvieti
[..]
Mans bērns nekad nekļūs par latvieti
Esi pieļāvis kļūdu, pie manis ar zobenu nākot,
Es nekad nekļūšu par latvieti!
Saspringsti un padomā, lūk, par ko
Kādēļ es nekad nekļūšu par latvieti

Esmunelojāls,manabalsskālodlampa
Toausīs,kurivadašovalsti
Manvienalgaparlabējiemunkreisajiem
Esmuartiem,kurijūsnogāzīs

Neanarhists,nenacists–esmutādskāvisi
Betklusētvairsnavspēka
Sabiedrībasačukstas,betjēgatammaza
Dūšastrūkumskļuvispargodalietu.

Varamūstikaibaroarpasaciņām
Padaļāmizpārdodotsavuvalsti
Varitirgotiesarvisu,tikainearpilsonību
KastāpatjauLatvijāirdivas[..]
Kādēļmaninepieņemdzimtenē
Vaitiešāmpievainasirvaloda?
Manšķiet,kaproblēmairviņugalvās
Tagadvēlarīmūsuduets–tagadviņiemirdivas
problēmas

Esmunelojāls!
Youtube.com/ZOLIKDVA

латышом

“SAŠĶELTĀ” 
SAbIEDRībA...?

Vilnis Eisters

Šodien bieži runā par
Latvijas sašķelto sabiedrī
bu.Nevarbūtsašķeltstas,
kas nav bijis vesels. Kopš
pašas okupācijas sākuma
sabiedrība nekad nebija

vienota.Daudzkrievuvalo
dārunājošucilvēkutikaie
sūtīti Latvijā, lai latviešus
padarītu atkarīgus. Nāca
armija,nāca čekaunnāca
galvenais okupācijas režī
mabalsts–homo sovetikus. 
Latvieši tikuši pazemoti,
apklusinātiuniebiedēti.
Ieceļotāji – civilokupan

ti,kolonisti–parsavuuz
ticīburežīmamsaņēmaar
noziegumu gūtas privilē
ģijas.Dabūjadzīvokļusun
vadošos amatus, atalgoju
mu un prēmijas. Aborigē
niem–latviešiem–bijajā
gaidaunjāsamierinājāsar
domu,kapašisavāzemēir
otrāsšķirasļaudis.
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DEPUTĀTI PĀRSNIEDZ 
SAVAS PILNVARAS
Turpinājums no 1. lpp.

Ivars Redisons: Arīpēc
Civillikuma pilnvarnieks
rīkojas pilnvaras robežās,
tikaiīpašosapstākļosviņš
var rīkoties pilnvaras de
vēja interesēs,viņamtieši
neuzprasot,jauzskata,ka
tas varētu būt derīgi. Bet
pēc tam viņam jāsaņem
apstiprinājums.

DDD: Ko tas nozīmē?
I.R.: Piemēram, ja deg

jūsu māja – es kā piln
varnieks to nodzēšu, jo
uzskatu, ka rīkojos jūsu
interesēs.Pēctamizrādās,
kapielaidātugunispeciāli,
lai dabūtu apdrošināšanu,
bet es to nezināju, taču
uzskatīju,kadaru to jūsu
interesēs. Tas ir pieļauja
mi. Saskaņā ar senajām
tradīcijām, kādas Latvijā
irvaldījušas,irpieļaujama
šādadarbība.

DDD: Tātad, ja piln-
varniekam jārīkojas ātri 
un nav iespējas saskaņot 
konkrēto darbību, viņš var 
rīkoties tā, kā uzskata par 
derīgu pilnvarotāja intere-
sēm?

I.R.: Jā. Bet pilnvar
nieks arī uzņemas zaudē
jumurisku.   

DDD: Daudzi likumi 
taču tiek pieņemti, nesa-
skaņojot ar tautu. Tātad 
tie nav leģitīmi? 

Ivars Redisons: Tā ir
patvaļa. Pilnvarniekam ir
jādodas pie pilnvaras de
vēja prasīt, ko un kā da
rīt?Nelaimeirtā,ka80-to
gadu beigās, Gorbačova
laikos, par demokrātiju
runāja un rakstīja, 90-to
gadu sākumā par to pār
trauca spriest, savukārt
pēdējos 20 gadus mums
nesaka neko, kā tautai
rīkoties – viss tiek darīts
atsevišķugrupuinteresēs,
noklusējot patieso infor
māciju. Līdz ar to šobrīd
politologi, zinātņudoktori

un tamlīdzīgas personas
cilvēku apziņās ir nostip
rinājuši melus, ka demo
krātija – tās esot tiesības
vienreizčetrosgadosaiziet
un iemest biļetenu urnā,
unviss,–tā, lūk,esotde
mokrātija.

DDD: Un vai tad 
nav?...

I.R: Nekādā gadījumā!
BiļetenusurnāsmetaSta
ļina laikos, meta Hitlera
laikos – vai tā bija demo
krātija? Demokrātija ir
ne tikai biļetenu mešana
urnās,betvisu laikukon
taktēšanās ar vēlētājiem

un rīkošanās viņu intere
sēs. Eiropā ir izstrādātas
sistēmas – sējumu sējumi
sarakstīti.Kautvaitas, ja
kāds izdara ko nepareizu,
deputāts atkāpjasno sava
amata,unvietānākcits.

DDD: Vai tad Eiropā 
deputāti brauc pie tautas, 
lai saskaņotu savus lēmu-
mus? 

I.R.: Jā, brauc, skaidro
unapspriež.

DDD: Teorētiski pašrei-
zējā Latvijas Republika ir 
1918. gada 18. novembrī 
dibinātās valsts tiesiskā 
pēctece, taču – kā ir prak-
tiski?

I.R. 1922.gada“Likums
par Saeimas vēlēšanām”
bija labs – toreiz nebija
partijas, bija t.s. propor
cionālā vēlēšanu sistēma
unnevārdaparpartijām.
Piekto Saeimu arī vēlēja
pēc vecajiem principiem,
kad Latvijas pavalstnieks
– vienalga, partejisks vai
bezpartejisks–savācvaja
dzīgos parakstus, iesniedz
kandidātu sarakstu un
piedalās vēlēšanās. Piektā
Saeimašonormumainīja,
1995. gada maijā ieviešot
partiju monopolu, pazi
ņodama:mēs te labi jūta
mies, un turpmāk vēlēt
varēs tikai partijas – par
tijas izvirzīs kandidātus,
partijasbūstās,kasnosa
ka,unpartijabūstā,kurā
būs200cilvēku...Lūk,šeit
irtābūtiskāatšķirība.
Padomājiet – vidēji lie

la uzņēmuma darbinieki,
aizbraucot ar ģimenes
locekļiem piknikā, arī ir
kādi 200 cilvēku. Un tur
tad arī rodas riebums
pret partijām – pirmkārt,
partiju var izveidot, ja ir
nauda, otrkārt, arī mediji
ir pērkami... Atbrauc uz
Latviju viens kungs no
Krievijasarnaudasmaisu,
otrs atbrauc no Amerikas
ar naudas maisu, trešais
kautkurnoZiemeļiem,un
diemžēl atrodas šeit visai
daudz gribētāju dabūt šo
naudas maisu, ar ko no
pirkt medijus un iekļūt
Saeimā. Mēs taču zinām,

ka ievēl tos, kurus biežāk
rāda, par kuriem biežāk
rakstaunrunā...Tādiem
žēlirpatiesība.

DDD: Tātad deputātus 
pilnvaro nevis tauta, bet 
gan naudas saimnieki?

I.R.: Protams, šī nav
nekādademokrātija–šīir
naudasvara.

DDD: Tāpēc jau arī it kā 
ievēlētie pilnvarnieki neap-
spriežas ar tautu, bet klau-
sa saviem saimniekiem...

I.R.: Jā, tāpēc var re
dzēt,kapievarasesošajām
partijām nav ne mazākās
vēlmeskautkorealizētsa

biedrības un tautas labā –
vienīgimantkārība,alkatība
unsavtīgasintereses.Tātad
vēlmenoturētieskrēslā,lai
tikai realizētu to intereses,
kasdevušinaudu.

Ivars Redisons: Tomēr
tautai ir iedots kāds labs
ierocis – Saeima, pati to
negribot,pieņēmusi(Eiro
pa uzspieda!) likumu par
partijufinansēšanu.Tagad
visas partijas tiek apmak
sātasnomūsunodokļiem.
Ja agrāk partijas naudu
nesaņēmanovēlētāja, tad
tagad vēlētāji tāmmaksā,
lai partijas skaidrotu, ko
tās dara, ko iecerējušas –
laibraukturunātarcilvē
kiem.

DDD: Cik mēs maksā-
jam saviem kalpiem?

I.R.: Kopš2012.gada1.
janvāra vēlētāji partijām
pardarbugadāmaksā:
“Vienotībai”–Ls86281;
“Reformupartijai”–

Ls95426;
“VL-TB/LNNK”–

Ls63604;
“ZZS”–Ls55978;
“Saskaņascentram”–

Ls129965.
Papildus tam vēl

11 172 228 latus mēs
maksājam Saeimas uztu
rēšanai, no tiem deputā
tu un darbinieku algām
9115575latus.
Tāirmilzīganauda!Un

par šo naudu kaut kas ir
arī jāizdara – nevis jātēlo
kungi,betarcilvēkiem,ar
saviemvēlētājiem, ir jāru
nā, jāskaidro, jāapsprie
žas.

DDD: Vai ir kāds mehā-
nisms, kā panākt, lai tau-
tas kalpi, deputāti, pildītu 
tautas gribu?

I.R.: Vajadzīgi nopietni
juristi – partijas ir jāsūdz
tiesā, lai piedzītu zaudē
jumus. Partijas pat savās
interneta mājas lapās ne
skaidro, ko viņi dara, ko
katraspartijasdeputāti ir
izdarījuši, – ar vēlētajiem
nerunā. Tātad naudu ir
saņēmuši, bet darbu nav
izpildījuši.

DDD: Viņi jums atbil-
dēs, ka likumi tiek ap-
spriesti komisijās, uz ku-
rām tiek aicināti eksperti, 
nevalstisko organizāciju 
pārstāvji utt. 

I.R.: Tasvēlnekoneno
zīmē.Mumsirkroplapoli
tiskāsistēmatādēļ,kaSat

versmeneparedz,Saeimas
Kārtības rullis neparedz,
neviens likums neparedz,
bet eksistē Koalīcijas pa
dome, kurā ir seši cilvēki
– Ministru prezidents vai
viņa aizvietotājs, Saeimas
priekšsēdētājs un pa vie
nam pārstāvim no katras
frakcijas, un vēl pārstā
vis no t.s. neatkarīgajiem
deputātiem, kuriem nav
frakcijas.Koalīcijaslīgums
paredz, ka premjers var
ierosināt apspriežamos
jautājumus 8 stundas ie
priekš.Iedomājieties,nak
tī piezvana: tāun tā – rīt
mēs apspriežamies! Tad
seši cilvēki nospriež un
dod komandu, kā deputā
tiem balsot. Tas neatbilst
Satversmei, ja seši cilvēki
“no augšas” pasaka: Sa
eimai ir jābalso, lūk, šādi!
Kurteirdemokrātija?
Starpcitu,tasirpatpre

tējideputātuĒtikaskodek
sam,kurparedzēts,kauz
deputātuneviensnedrīkst
spiest... Bet pēc balsoju
ma pajautājiet jebkuram
deputātam, par ko viņš ir
nobalsojis–visbiežākviņš
tonemaznezina!Viņine
zina, par ko ir balsojuši!
Saprotiet,viņitikaiskatās
uzīkšķi–turpu,šurpu...
Būtībā šādā sistēmāva

rētu ietaupīt 11 miljons
latu – lai tad arī Koalīci
jaspadomerīkojasatklāti,
uzņemotiesvisuatbildību,
bet nevarīgo Saeimu aiz
sūta uz laukiem bezalgas
atvaļinājumā.

DDD: Jūs teicāt, ka ju-
risti varētu vērsties tiesā?

I.R.: Jā, piemēram, Rī
gas apgabaltiesā prasīt
zaudējuma atlīdzību no
partijām par neizpildītu
darbu.

DDD: Tas būtu tā kā 
tautas vārdā vai savā vār-
dā? Kas būtu prasītājs?

I.R.: Redziet, te ir tā
sarežģītība,jotiesāirvaja
dzīgs,laitevbūtutiesības
prasīt.Līdzarto,essapro
tu,kavarvērstiesvēlētāji.
Un nevis vēlētāji vispār,
bet tādi, kas ir iedevuši
pilnvaru–citiemvārdiem,
vēlētāju apvienības, ārpus
partijāmesoši,dažāduuz
skatu cilvēki, kuri sanāk,
lai vienotos par kopīgām
interesēmkādā jomā, pie
mēram,parsociālajāmin
teresēm.Tāpatarīmāksli
niekiem, lauksaimniekiem
un citiem var būt savas
intereses.

“Pirms vēlēšanām katrs kandidāts 
paraksta programmu, kuru viņš gatavojas 
īstenot, iesniedz to Vēlēšanu komisijai, 
un cilvēki attiecīgi viņu pilnvaro izpildīt 
šo programmu. Tātad tam, kas nav 
programmā, viņam pilnvarojuma nav!”

“Viņi nezina, par ko ir balsojuši! 
Saprotiet, viņi tikai skatās uz īkšķi – 
turpu, šurpu...”

NevIS 
DEmoKRĀTIJA, 
bET NAUDAS 
vara

PARTIJAS IR 
JĀSūDZ TIESĀ!
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“SAŠĶELTĀ” 
SAbIEDRībA...?
Turpinājums no 3. lpp.

Tieši pēc Staļina kulta
nosodīšanasun“atkušņa”
viss sākās. Īsais ilūziju
laiksstarppiecdesmitsesto
unpiecdesmitdevītogadu
pazibēja kā krītoša zvaig
zne, viešot viltus cerības.
Pēc nacionālkomunistu
– berklaviešu – sagrāves,
komunistu galvenais gu
bernatorsLatvijā,d-līdējs 
Pelše izvērsa strauju ru
sifikāciju un kolonizāciju.
Rīgapārvērtāsparpārkrie
vošanas gaņģi. Latviešu
strādniecība bija ievēroja
mā mazākumā. Nonākuši
Rīgā, homo sovetikus ru
nājatikaikrieviski. Ierēd
niecību pārlika uz krievu
valodas sliedēm. Saimnie
cisko politiku veidoja tā,
laiLatvijanonāktupilnīgā
atkarībānookupētājvalsts
materiālajiem resursiem.
Republikas administrāci
jā iedibinājās nerakstīts
likums – ja kolektīvā bija
kaut viens “krievs”, kurš
neprata latviski, tad visi
runāja krieviski. Pārkrie
vošana atgādināja nemitī
guvemšanu...
Vispirms kompartijas

ideologi apvēma savu ap
kārtni, kabinetus, gaite
ņus,tadar“krieviskumu”
apvēma pilsētas, lauku
mus un ielas. Šļakstēja
iekšā katrā dzīvoklī, kur
bija televizors vai radio.
Vienlaicīgi ar postošo un
ārdošoefektukrieviskoša
na latviešos modināja arī
pretestības garu. Lielkrie
vušovinismauzplūdiradī
jadziļuunpaliekošu(līdz

pat mūsdienām!) RIEBU
MU. Starp administrāciju
untautuizpletāsnepārva
ramaaiza,joadministrāci
jāesošie“latvieši”ķēmojās
līdzi krieviskotājiem, cits
citudēvējavārdosuntēva
vārdos, tempa vodku. Tā
radāsJanovičiunFricovi
či. Tikmēr okupant-kolo
nisti ignorēja latviešu va
lodu,smējāsparaborigēnu
nacionālajiem centieniem,
pat ņirdza par Dziesmu
svētkiem– latviešugarīgo
cietoksni. Ideologi jau tad
viņiem iepotēja dziļu pār
liecību,kanākotnēLatvijā
runās tikai krieviski. Viss
latviskais atmirs, un šo
procesuvajagpaātrināt...
Savas valodas cietoksnī

latvietis dzīvoja, juzda
miespasargātsnoielauša
nās viņa garīgajā pasaulē,
un tāpēc centās nerunāt
Dainu valodā ar okupan
tiem. Okupanti uzskatīja,
kalatviešuvalodaskāpnes
ir par stāvām, griesti par
zemiem,untelpaiirslikta
ventilācija.Nekonevarsa
prast, tāda “suņu valoda”
vienir!Navkāuniverisālā
krievu valoda, kur ar “vī
rietības lepnumu”var ap
zīmēt katru automašīnas
detaļu...

Atbrauca asimilēti balt
krievi, ukraiņi, moldāvi,
dekrētžīdi (ebreji) un citi,
kam bija jau “izkastrēts”
nacionālaiskods,tāpēcvi
ņus uzskatīja un uzskata
par“krieviem”.PēcAtmo
dasviņipārtapaparkriev
valodīgajiem.
Treknas un riebīgas la

mas–“bļe...”,“hu...”–mē
tājasuzvisiemtrotuāriem
un sienām, pat kvartālu
nevar noiet, lai nedzirdē
tu ieceļotāju jēlo valodu –
valodu,kuruviņipavisam
aplamidevēpar“Puškina
valodu”, tādā kārtā nelie
tīgizaimojotkrievutautas
ģēniju. Latviešu valoda
tikaizspiestanosabiedris
kāsaprites,padarottopar
virtuves un guļamistabas
valodu. Latvieši redzēja
savu pilnīgo bezspēcību.
Milzīgāpadomjuokupantu
taure apklusināja latviešu
kokli un ganuzēna stabu
līti, latviešunacionālopa
tību šie “krievi” ignorēja.
Latviešu valoda paslēplās
oāzēs – skolās, radošajās
savienībās, teātros, litera
tūrā (ar okupantu cenzū
ru), mākslā... Pret kolo
nistiem, “vaņkām”, rūga
sašutums, kaut arī virs
pusē ritēja mierīga dzīve.
Čekas smagā roka pieklu
sinājapretrunasunsagla
bāja līdzenu jūrasvirsmu,
tikmēr apakšā pārvietojās
zemes slāņi, izslīdēja un
bezdibeņos gāzās latviešu
tautaspastāvēšanaspama
ti.Vietā nāca alkohols un
vēlreizalkohols.

Lamas,lamasunvēlreiz
lamas! Civilokupanti ie
radās apkalti ar smagiem
propagandaspakaviem:vi
ņiemirpateikts,kalatvie
ši iranalfabētiunčukčas,
plukatas, ubagi un naba
gi, kapitālisma roklaižas
un vergi, žīdu šāvēji, cara
slepkavas, fašisti, gansi,
buržuju pakalpiņi, par
“atbrīvošanu” nepateicī
gi parazīti, vissavienības
liekēži,kurinorij“krievu”
nodokļu maksātāju bu
džetu…Nemitīgi strādāja
Kremļa āmurs, kaldams
“vienotunāciju”,kuraspa
matā likts “krieviskums”
un krievu valoda. Latvie
šiem rokās tika iespiests
aizsardzības vairogs – jūs
citādi nenoturēsieties, do
dietpretī!Unviņiarīdeva:
okupantibija sieri, pauni
nieki, smirdoņas, vandāļi,
lopi,nekauņas, varmākas,
nagu maucēji, slepkavas,
izvarotāji, klaidoņi, nacio
nālo seju zaudējuši pūšļi,
haltūristi,rīļasunžūpas...
Tie bijamaigākie apzīmē
jumi. Tikmēr, klaudzinot
milzīgo ideoloģijas sūkni,
Latvijā pumpēja un pum
pēja iekšā latviešu tautai
bīstamosokupant-kolonis
tus.Vainuvienmērpie šī
procesabijavainojamsno
ziedznieksStaļins?!

“Bīstamais kokteilis tiek saglabāts 
neitrālā punktā ar “demokratizācijas” 
hipnozes palīdzību. Skatieni kā piekalti 
seko grandiozam svārstam: viena 
neuzmanīga kustība, un līs asinis.”
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Šajā“DDD”numurātiekpublicētssākumsVladimira
Pavļenko rakstam, kurā atspoguļoti atmaskojoši fakti
parRotšildiemunRokfelleriem.Daudzilasītājiatceras,
kapirmsvairākiemgadiemmēspublicējāmtā sauktos
“Cionasgudroprotokolus”jeb“Gudrostratēģijuuntak
tiku”,kurgudrajieirpašicionas gudrie,betpārējie–ot
rāsšķirascilvēki,kas,viņuprāt,galīginekonejēdz.Ļoti
daudzi “Cionas gudro protokolus”uzskata par “sazvē
restībasteoriju”,betpatiesībātānavsazvērestībasteo
rija,betganirsazvērestība,kastiekīstenotapraksē.To
mēsredzamikuzsoļa,untosaprotkatrscilvēks,kuršir
spējīgsdomāt,analizētunsintezēt.Tie,kasnavspējīgi,
tiearīnesaprot“Cionasgudroprotokolus”.
VaiRotšildiunRokfelleripiederpiecionas gudrajiem?

Mumsšādasinformācijasnav,betviņudarbībairpietie
kamimiglātītaunviņubagātībairvienkāršinesamēro
jamaartobagātniekubagātību,kuraizlasāmažurnāla
“Forbes”bagātniekupirmajāsrindās.
Daudzi patnespēj aptvert, cik liela irRotšildiemun

Rokfelleriempiederošābagātība.
Šiemcilvēkiempiedertriljoni.Atceros,BilamGeitsam

vienugadupiederējaapmēram40miljardi.Tasjauarīir
daudz–apmēram,četriLatvijasvalstsbudžeti.BetRo
tšildiemunRokfelleriempiedertriljoni. Protams,viņi
darbojasslepeni.
Mēs nolēmām publicēt Vladimira Pavļenko, kas ir

Ģeopolitisko problēmu akadēmijas politisko zinātņu

NEVIS SAZVēRESTībAS 
TEoRIJA, bet PRAKSE
Aivara Gardas komentārs pirms publikācijas

doktors,rakstu,kurāviņš,kāpatssaka,atspoguļosavu
pētījumuparšoģimeņudarbību.Lailasītājipašispriež,
cikpatiessiršispētījums;mēs–“DDD”veidotāji–uz
skatām,kaderieklausītiesVladimiraPavļenkoteiktajā.
Tas daudziematvērtu acis uz problēmām,kas pasaulē
notiek,–uzkrīzēmuncitāmlikstām.
Krīzeskādsspeciālirada.ŠiemRotšildiemunRokfel

leriembūtuvislielākāsiespējastoradīt.Starpcitu,cio-
nas gudriearīapliecina,kaviņikrīzespaširada.Krīze,
kaspiemeklējamūs,kājaurakstījām,bijapēcklasiska
cionas gudroscenārija–iepludinanaudukādāvalstīar
aizņēmumapalīdzību,bettadpēkšņiapturnaudasplūs
muunvairsneaizdod.Tad izņemārānaudu–naudas
vairsnav,apķīlācilvēkuīpašumus,tādāveidāapzogot.
Naudaspasaulēpietiek,laitādaskrīzesnenotiktu,bet,
jatādasnotiek,tadtāsirmākslīgiradītas.Unļotidaudzi
notāgūstpeļņu,arīvaru.Piemēram,apzogotlatviešus,
apķīlājotviņudzīvokļus,visumantu,tautupaverdzina.

Cionas gudriesavosprotokolosneslēpj,kaviņuuzde
vumsirpārņemtvisuvalstuaktīvus,tātadpaņemtarī,
piemēram,Latvenergo,Latvijas mežusutt.,bettamva
jadzīgs laiks.Mēs kaut kādā veidā vēl pretojamies, lai
gangrieķiirdaudzenerģiskākiunnepakļāvīgāki.Prem
jersDombrovksisgrāmatasvēl rakstapar to, cik jauki
mūsapzaga...Viņuarīslavē–malacis,labugrāmatuuz
rakstījis!Tāpēc, lasītāji, vērtējietpaši šo rakstu.Katrā
gadījumātoirļotiinteresantilasīt.

30.05.2012. tika publis
kota informācija par vie
nošanos, saskaņā ar kuru
“Rothshild Investment
Trust“CapitalPartners””
(“RIT “CP””), kas pieder
Rotšildu klanam, iegādā
jās ievērojamu daļu kom
pānijas “Rockefeller Fi
nancialservices”(“RFS”),
kas pārvalda Rokfelleru
un citu ASV visbagātāko
ģimeņubiznesu.
Lielākā daļa pasaules

plašas saziņas līdzekļu šo
vēsti komentēja virspusēji
unvisailīdzīgi.Šokomen
tāru būtība ir šāda: divi
lielākie globālo oligarhu
klani irnoslēgušivienoša
nos,lai“kopīgipretdarbo
tos jaunam pasaules eko
nomikas krīzes vilnim”.
Īstenībā šādi apgalvojumi
pilnībā neatbilst reālajai
situācijai.
Abu oligarhisko grupu

pēdējo gadu desmitu dar
bībasstratēģijabalstījāsuz
principu, ko savulaik for
mulēja Rotšildu biogrāfs
Frederiks Mortons: “Šo
dienģimenecenšaspanākt
savu klātbūtni pasaulē
–neredzamuunnedzirda
mu.”Tasarīirsaprotams,
jolielaunvēljovairākļoti
liela nauda mīl klusumu.
Un tieši šis klusums tika
ļotiskaļipārtrauktsar30.
maijapaziņojumu,kasuz
skatāmiparādīja šoklanu
reālo ietekmi ne tikai uz
globāloekonomiku,betarī
globālopolitiku.
Mūsuprāt, komentējot

jauno “aliansi”, finanšu

Globālās oligarhijas 
globālās spēlītes jeb 
RoTŠILDI pret rokfeLLerIem
Vladimirs Pavļenko
Ģeopolitisko problēmu 
akadēmijas politisko 
zinātņu doktors
Krievijā

analītiķi, izskatās, glu
ži vienkārši ir sajaukuši
vietām cēloņus ar sekām:
pati vispasaules krīze ir
Rotšildu un Rokfelleru
darbības produkts, nevis
otrādi. Turpmāk pacentī
simies izskaidrot kas tieši
irnoticis.
Īsumā, šis notikums

liecina, ja ne par Rokfel
leru kapitulāciju Rotšildu
priekšā, tad vismaz par
pietiekami nopietnu savu
pozīcijuatdošanugan.Lai
“raktudziļāk”,nepiecieša
madetalizētākaanalīzear
īsu ieskatu vēsturē, citādi
kaut ko saprast šodienas
šoklanuspēkusamērāne
būs iespējams. Tāpēc vis
pirmsvēsture.
Nepārvaramupretrunu

mezgls starp abiem kla
niem ir abi XX gadsimta
pasaules kari. Turklāt
abos gadījumos karus iz
raisīja Rokfelleri, un arī
karaaugļusplūcaviņi.
Kad Pirmā pasaules

kara gaitā kļuva skaidrs,
ka Francija un Lielbritā
nijanespējtiktgalāarVā
ciju,betKrievijaFebruāra
revolūcijas dēļ vairs nav
aktīva karotājvalsts, tad
kā nosacījumu, lai ASV
iesaistītos karā, Rokfelle
ri pieprasīja savas naftas
impērijas“StandardOilof
New Jersey” pielaidi Ro
tšildu kontrolē esošajām
Tuvo un Vidusaustrumu
naftasatradnēm.
No1927.gada“Standard

Oil” iegūst 25% “IPC”
(Irākas naftas kompāni
ja),kastikadibināta1912.
gadāuntolaiktikasaukta
par “TPC” (Turcijas naf
tas kompānija). Dibinot
“TPC”,  50% piederēja
tad pastāvošajai Osma
ņu impērijai, 25% ieguva
Rotšildu “Shell”, bet 25%
ieguva “Deutsche Bank”,

koRotšildipārņēmavēlāk.
Atšķirībānosaviempagai
du partneriem (kas visti
camāk nemaz nenojauta,
kairpagaidu),angļizināja
nākotni(jopašiaktīvistrā
dāja, lai to izveidotu), tas
ir,to,kapēcPirmāpasau
leskarakāuzvarētājiviņi
iegūspilnīgivisus100%.
Tā arī būtu noticis, ja

Antantebūtuspējusiviena
patiuzvarētVāciju.Tomēr
Eiropassabiedrotiešouz
devumu nespēja paveikt,
unbijanepieciešamaASV
iejaukšanās – ģenerāļa
Džona Peršinga koman
dēto vienību iesaistīšanās
karā,kas izšķīrakara lik
teni Rietumu frontē (tas
atšķirībānoOtrāpasaules
kara bija izšķirošais fak
torsarīvisākarā).
ASV iesaistīšanās karā,

laipiespiestuangļus izpil
dītviņuprasības,amerikā
ņu valdībai tika uzspiesta
visdažādākajos veidos.
Pirmkārt, ar “aizkulišu”
valdības sagatavošanu
“zemūdens” kara provo
kācijām, ko plaši izman
tojaVācija.Nošīstaktikas
vāciešinevarējaizvairīties
Lielbritānijas nospiedošā
jūras pārspēka dēļ un arī
tādēļ, ka lielā mērā bija
finansiāliatkarīginoRok
felleriem(attiecīgitiespē
ja ietekmētarīVācijaspo
litiku):1914.–1916.gados
Rokfelleri piešķira milzī
guskredītusnetikaiVāci
jas ķeizaram, bet arī viņa
osmaņusabiedrotajam.
Kāformālaisiemesls,lai

ASV iesaistītos karā, tika
izvēlēts pasažieru kuģa
“Luiziāna” nogremdēša
nas fakts. Toreizējie ASV
aizkulišu diplomātiskie
manevriļotiatgādinalaiku
pirmsJapānasuzbrukuma
ASV kara bāzei Pērlhār
borā1941.gadadecembrī.

Toreiz, pēckārtējās tikša
nāsarRūzveltu,ASVkara
ministrs Stimsons ierak
stīja savā dienasgrāmatā:
“Mēs aizskārām delikātu
diplomātisko darbību jau
tājumu,kuramērķisir,lai
Japāna pirmā spertu kļū
mīgusoli–tiešasagresijas
soli.” Tas, ka abiem noti
kumiem ir vienas saknes,
navīpašilielsnoslēpums.
Rotšildi, protams, cen

tās traucēt šādai notiku
mu attīstībai. Viņu tolaik
galvenā politiskā figūra
bija pulkvedis Edvards
Hauss, kurš sevi dēvēja
par pelēko kardinālu un
visu 1914. gadu mēģināja
panākt Rietumu alianses
izveidošanospretKrieviju,
kurā piedalītos ASV, Liel
britānija,FrancijaunVāci
ja.“Anglijanegribpavisam
piebeigt Vāciju, jo tad tā
paliksacipretaciarsavu
izseno ienaidniekuKrievi
ju,”1914.gadamaijāpre
zidentamVudroVilsonam
rakstījaHauss,“bet,jaVā
cijaturpināstikstraujipa
lielināt savufloti,Anglijai
nebūscitasizejas.”
Laiatstātuizvēlesiespē

jas Anglijai (un attiecīgi
arīRotšildiem,kuritobrīd
jauvairāknekā100gadus
kontrolējaAnglijasCentrā
lo banku), Hauss pat ap
meklējaBerlīniuntikāsar
VācijasķeizaruVilhelmuII
unkaraministrufonTirpi
cu.Tomērvissbijaveltīgi:
VācijasfloteparRokfellera
naudu (kas, starpcitu, sa
skaņāarFederālorezervju
likumu tika kompensēta
noASV budžeta) auga kā
sēnes pēc lietus, attiecīgi
neuzsāktkaruAnglijane
maznevarēja,attiecīgivisi
politiskie trumpji nonāca
Rokfellerurokās.
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Pēdējā laikā “4.maija
Latvijas” oficiālie saziņas
līdzekļiirbijušispiestiat
zīt,ka,salīdzinotarPSRS
laikiem, latviešu sociālais
statuss un dzīves līmenis
kopumā ir pasliktinājies,
tāpēc daudzi arnostaļģiju
atcerasunpatvēlaspiedzī
vot šo laiku atgriešanos.
Diemžēlirjāatzīst,kaviņi
nemelo,tātaspatiešāmir,
turklāt visšausmīgākais
– arī nacionālajā jomā 
mūsu tautas izredzes 
izdzīvot ir kļuvušas vēl 
vairāk apdraudētas. Te
nu man, iespējams, mē
ģinās oponēt – nu, ko tu, 
tagad taču vairs neesam 
PSRS sastāvā, jauni mig-
ranti te neieplūst, latviešu 
valoda ir valsts valoda… 
utt. Realitātē gan ir savā
dāk: imigranti ieplūst (un
ne tikai no bijušās PSRS
republikām!), gan nopēr

kot uzturēšanās atļaujas
ar īpašuma iegādi, gan
gluživienkāršiprasotpoli
tiskopatvērumu, jomum-
bo-jumbo ciltī,kurviņilīdz
šimdzīvojuši,vietējieesot
gribējuši viņus apēst…
utt.Šiemieklīdeņiemtiek
nodrošināti daudz labāki
dzīvesapstākļinekāvairu
mamlatviešuTēvzemē.
Tomēr visšausmīgākais

ir tas, ka tagad Latvijā 
notiek tā dēvētais in-
tegrācijas process, ko
padomju laikā nepazina,
untas būtībā ir visīstā-
kais nacionālais geno-
cīds pret mūsu tautu. 
Protams, arī PSRS laikos
nemitīgi sludināja tautu
draudzību(tāpatiparsevi
nav slikta!), tika aicinā
ti skolnieki sarakstīties
ar vienaudžiem no citām
brālīgajām republikāmpa
pastu (šisprocessbija ļoti
laikietilpīgs, jo interne
ta jau toreiz nebija), taču
ar to arī visa draudzības
meklēšanaparastibeidzās.
Ļoti retos gadījumos tika
organizētadažudienueks
kursija ciemospievēstuļu
draugiem.Taču nevienam
PSKP funkcionāram kaut
kānebijaienācisprātāpa
ņemt un nosūtīt, teiksim,

KĀ IZNīCINA 
LatvIešuS

Aivars Gedroics
Daugavpilī

gaišmatainu latviešu mei
teniLienipamācītiespus
gadu kādā brālīgās Kaza
hijasPSRvidusskolā,pretī
uzņemotpiesevismācīties
kādu melnīgsnēju, šķība
cainu jaunieti Tengizu.
Unturklātvēlnoteikt,ka
abiem skolēniem jādzīvo
otrāspusesģimenēsunjā
sauc tās locekļus par tēvu 
un māti... Visaktīvākais
internacionālists un tau
tu draudzības sludinātājs
droši vien smietos kā ku
tināts, jakādsarī ieminē
tos par šādu perspektīvu.
“Kojūs,tastačuirmurgs,
kāpēc tas vajadzīgs – šādi
mocīt bērnus!” – viņš
teiktu, un viņam būtu
simtprocentīga taisnība.
Diemžēl, nākot pie varas
M.Gorbačovam un krītot 
dzelzs priekškaram, šāda
situācija kļuva par reali
tāti.

Idiotiskās skolēnu ap
maiņas programmas tika
ieviestaspirms1990.gada
4.maija viltusneatkarības
pasludināšanas, un jau
toreiz manī kā pusaudzī
izsauca neizpratni un sa
šutumu. Vēl vairāk mani
izbrīnīja dažu vecāku re
akcija–viņinevispasūtīja 
šādumurgupaudējus,bet
ganbijagatavisāktsacens
ties, kam tiks tas lielais 
gods aizsūtīt savu bērnu
uz citu valsti, kuras no

saukumuviņispējizrunāt
unatcerētiesargrūtībām,
pretīsaņemotārzemnieku
atvasi,kurunukādupus
gaduvaipatgadubūsjāmīl
un jāaprūpē kā paša dēlu
vai meitu. “Kā kaut ko
tāduvispārvarpieļaut;vai
tiecilvēciņiirgalīgijukuši
prātā?”–estoreizdomāju.
Tagadjauesmuapradisar
šādunejēdzībuunuztveru
tokāikdienišķu,ikuzsoļa
sastopamustulbumu.
Arīmūsunelietīgievar

turi jau ar šādu praksi ir
saraduši, tomēr acīmre
dzot secinājuši, ka šis pa
ņēmiens, lai arī degradē
un iznīcina latviešus, to
mērnetikātri,kāviņiem
gribētos... Tāpēc tādi kā
bēdīgi slavenais superju-
rists, sorosietis A.Judins 
(manuprāt, kvēls nacio
nālpatriotu apkarotājs) ir
izdomājuši kaut ko līdzī
gu, bet vienkāršāku un
ātrāk realizējamu. Kādēļ
kaut kur ir jābrauc? Var
tačutepatnosūtītlatviešu
bērnupadzīvotsveštautie
šu ģimenē un pamācīties
krievuskolā,betviņavie
tāpaņemtkādanelatvieša
(neretiokupanta)atvasi.

“Kosmopolītu izpratnē ideāli ir, ja 
cilvēks, sasniedzot pilngadību, ne tikai 
neapzinās piederību konkrētai valstij un 
tautai, bet arī pat skaidri nespēj pateikt, 
kas ir viņa tuvinieki.”

Turpinājums 7. lpp.

“APmAIŅAS 
PRoGRAmmAS”
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Turpinājums no 
iepriekšējā numura

DDD: “Radio Merkurs” 
pārraidē “Gaismas pils” tu 
izteici domu, ka latviešiem 
ir jābruņojas. Kāpēc?

Roberts Klimovičs: 
Latviešiem noteikti ir jā
bruņojas. Pirmkārt, lat-
viešiem ir tiesības būt 
bruņotiem.Otrkārt,bru
ņotu tautu uzvarēt ir ār
kārtīgi grūti. Var uzvarēt
armiju,kautkādasmilitā
ras vienības, bet bruņotu
tautu uzvarēt ir ļoti, ļoti
grūti – pat neiespējami.
Treškārt,mūsneviensne
aizsargās–tasirjāsaprot.
“BBC” interneta lapā

izlasīju, ka Rūzvelts ir
zinājis par Katiņu, par
krievu darbiem, bet viņš
klusēja. Gribu teikt, ka
Rūzvelts,Čērčils–viņivisi
zināja, ko darakrievi (cik
nu viņus var nosaukt par
krieviem),viņiembijalabs
izlūkdienests,betviņiklu
sēja, tādēļ ir līdzatbildīgi
parnoziegumiem.Vienīgā
reize,kadviņinācamums
palīgā,bijatad,kadlatvie
ši cīnījās pret Bermontu,
–tadviņiarsavuartilēriju
palīdzēja, jo par ieročiem,
kuruspiegādāja,viņivēlāk
saņēmaatlīdzībuzeltā.Tā
bija vienīgā reize. Un to
reiz viņiem šeit vajadzēja
“buferzonu”, jo Rietumu
žīdi–rokfelleri un rotšildi 
– negribēja Austrumu eb
reju režīmu. Viņi baidījās
noAustrumuebrejuietek
mes,kuriviņiemlikāsļoti
šausmīgi, it īpaši redzot,
kasnotieklieliniekuKrie
vijā.Vairākviņinekadnav

palīdzējuši, tikai pārdevu
ši,pievīlušilatviešus.
Redzam, ka nacionā

lā identitāte nav svarīga
tiem, kuri šīs lelles raus
ta... Viņi darbojas pēc
principa“skaldiunvaldi”.
Īstenie cīnītāji par kriev
valodīgo tiesībām nemaz
navkrievi.Mēsredzam,ka
arīKrievijālielākiecīnītāji
pretPutinunavkrievi.
Cits jautājums: no kā

mums šodien jāaizsargās
–nokrieviemvainokaut
kādiemRietumukungiem,
vainovietējiem?Kasirbīs
tamāks: pretinieks, kuru
tu zini, vai ienaidnieks,
kurširtavāierakumā,tev
aizmuguras?

DDD: Tagad modē ru-
nāt par lojalitāti, taču to 
var pārbaudīt tikai vienā 
veidā – pajautājot, kā cil-
vēks rīkosies, ja, piemē-
ram, Latvijā iebruks Krie-
vijas karaspēks, vai šaus 
uz krieviem? 

R.K.: BijuZemessardzes

“NEbēDĀJIES, 
KAD TEV IR SLIKTI...”
Sarunaarproducentu,slēgtāradioraidījuma“Tēvijaslaikmets”vadītāju Robertu Klimoviču

speciālo uzdevumu vienī
bā,undivimanikolēģibija
krievi.Arvienunoviņiem
biju arī Pirmajā policijas
bataljonājebbaltajās bere-
tēs.Tiebijapuikasarsirdi
un dvēseli. Tad, kad vēl
bija vispārējā karaklausī
ba Latvijā, armijā dienē
ja arī daudzi krievi, un,
manuprāt, tā viņiem bija
patriotisma skola. Šodien
daudzi tā saucamie kriev
valodīgie dzīvo arRossija 
veļikaja ilūziju, bet tāpa
zūd,tiklīdzviņiuzturieni
aizbrauc.
Redzēju, kā divi krievi

ar Latvijas karogu iet uz
futbolu, it kā parLatviju.
Manuprāt,viņiirizslāpuši
pēc piederības kādai nā
cijai. Mēs, latvieši, šobrīd
viņiem nevaram piedāvāt
vēlēšanos būt par latvie
šiem,unproblēmairmūsu
pašu attieksmē pret sevi.
Mūsupatvalži,vietvalžiun
tamlīdzīgie ir tikai mūsu
spogulis. Katram tiek tas,
koirpelnījis.Kautkomai
nīt iespējams, tikai izvēlo
ties garīgo ceļu.Galvenais
mūsuciešanucēlonisirtas,
ka mēs dzīvojam maldos,
tādēļ mums ir nepiecie
šams ceļš, kas šos maldus
klīdina, lai varampalīdzēt
sevuncitiem.Toarīmums
visvairāk ierobežo. Raidī
jums “Tēvijas laikmets”
tikaslēgts, jo informējām,
kasšosmaldusiznīcina.

DDD: Slēdz ne tikai rai-
dījumus, bet atsakās pat 
vienkāršu maksas sludi-
nājumu atskaņot pa radio 
– to piedzīvojām arī mēs, 
“DDD” veidotāji.

R.K.: Nu, ja. Bet cilvē
kidomā,kamums ir vār
da brīvība... Taču “vārda
brīvība” šeit ir tikai tad,
ja nepieskaries tematiem,

kurustikļotinepieciešams
visiemcilvēkiemzināt.

DDD: Tematiem, kas 
ļautu cilvēkiem domāt?

R.K.: Jā, kas ļautu vi
ņiemdomāt,izprast.Režī
mam,sistēmai,kaspastāv
arī Latvijā, šādi temati ir
ļoti kaitīgi, ļoti bīstami.
Informācija, kas varētu
izplatīties, viņiem šķiet
daudzbīstamākaparto,ja
mēs pakārtu priedē kaut
kādus karginus, kalvīšus, 
godmaņus un tamlīdzīgos 
–tasvēlnebūtutiktraki.
Katram ir sava atbildība,
arīviņi iratbildīgiparto,
kodara.

Roberts Klimovičs: 
“Vidējais LV iedzīvotājs”
redz un dzird televīzijā
mūsu vietējo “krējumu”
un varnešus-vietvalžus,
unviņambieživienšķiet,
ka “TIETURAUGŠĀ” ir
laimes luteklīši. Pārsvarā

cilvēki neko nezina – viņi
redz auto, tāmarku, krā
su,nojauštācenu,betne
redz,kasmītmašīnābrau
cošā cilvēka dvēselē, viņi
nezina,kādašimcilvēkam
ironkoloģiskādiagnozeun
kādi smagi likteņa rēķini
vēlpriekšā.Unkatrskaut
kādā veidāmaksā par sa
vām nelietībām – maksā
dārgiunsmagi.Naudātas
navizmērāms.
Diemžēl mūsu pasaulē

nauda un materiālā lab
klājībairrādītājs,kocilvē
kiņemvērā.Espajautāju
vidusskolas skolniekiem:
kas ir vajadzīgs, lai tu
būtu laimīgs? Galvenais,
komanatbild:nauda,labs
darbs,labsamats.Unkādā
brīdīviņi tiešāmirpilnīgi
pārliecināti, ka tikai tad
būs laimīgi, ja viņiem tas
vissbūs.Līdz33gadiemir
grūtibūtnelaimīgiem,bet
tad cilvēks sāk (labākajā
gadījumā)kautkomeklēt.
Daudzi,īpašivīrieši,vecu
mā no 33 līdz 40 gadiem
mirst.Tasirlaiks,kadno
rit tā saucamā “pusmūža
krīze”,kadviensplanētas
ciklsjauirpagājisunsākas
jauns. Tad “kaulainajai”
ir “pirmās pļaujas” laiks,
unmēs to zinām.Pavēro
jotapbedīšanasstatistiku,
redzam, cik tajā vecumā
vīriešunomirst.Turīgsjeb
“biezs”,piedzēriesnositas,
bēgot no policijas. Kāda
starpība – ar bentliju vai
zaporožecu?! Vai viņš bija
laimīgs, ka ir nosities ar
bentliju?Un aizejot paņē
makautko līdzino savas
materiālās bagātības? Bet
viņš neziedoja nevienu
latu taisnīgai lietai, vērtī
gai grāmatai, nabagajiem
–nekam.

DDD: Faktiski tāds ir 
nodzīvojis dzīvi pavisam 
bezjēdzīgi, savai dvēselei 
neko nav sakrājis.

 
DDD: Diemžēl, kad 

mēģinām parādīt, kas ir 
vissvarīgākais, raidījumu 
slēdz, pret laikrakstu iero-
sina krimināllietu, patie-
sības izpaušanu mēģina 
bloķēt. 

Roberts Klimovičs: 
Kad organizējām protesta
akcijupieIzraēlasvēstnie
cības, pie Latvijas Radio
un Nacionālās elektronis
ko plašsaziņas līdzekļu
padomes, atnāca vairāki
desmiti cilvēku, gandrīz
simts, bet vajadzēja būt
tūkstošiem, joraidījumam
“Tēvijas laikmets” tika
aizbāzta mute tāpēc, ka
viens vēstnieks uzraks
tīja: aiztaisiet raidījumu,
neļaujiet Klimovičam un
Inkinamrunāt,–untāarī
izdarīja.

DDD: Nav jau pirmais 
gadījums – Izraēlas vēst-
niecība piekodināja Saei-
mas deputātiem, lai laik-
rakstam “DDD” intervijas 
nedod. Uztaisījām Doma 
laukumā piketu, kurā pie-
dalījās saujiņa cilvēku.

R.K.: Tas nozīmē, ka
latviešiemvajag,laiviņus,
atvainojos par izteicienu,
drāž.

DDD: Mūs jau tas neno-
biedē, bet kāds cits varbūt 
skatās, ka pret Klimoviču 
ir represijas, laikrakstu 
“DDD” tiesā, un prāto: es 
labāk neko nedarīšu, ja nu 
pret mani arī tā rīkojas...  

R.K.: Vai tas neliecina,
kamēsesampārsvarātāda
kāšudrucilts,kuraradīta,
laitikaivergotu–untauta,
pareizāk,pūlisarīvergo.Ir
karavīrijebkšatriji,irbra
mini,kājauVēdāsrakstīts.
Ir cilvēki,kascīnās,bet ir
arī šudras. Latvieši ilgus
laikus bijuši kalpi, bet ta
gadiriespējamainīties.

DDD: Latvieši ir arī ka-
rotāji... 

R.K.: Bet mums vajag
arī braminus. Ar karotā
jiem, ar strādniekiem, ar
šudrāmirparmaz–mums
vajaggarīgosvadoņus.Un
ciktādumumsirbijuši?

DDD: Iespējams, šī vēs-
tures lappuse mums tikusi 
apzināti slēpta. 

R.K.: Jā, protams. Stu
dējot vēsturi, redzam, ka
latvieši visos laikos ir ka
rojuši,un ļoti labikaroju
ši, sitotdaudz lielākusun
spēcīgākus pretiniekus.
Kad apzināmies, ka div
padsmit gadus pēc Otrā
pasaules kara oficiālajām

beigām šeit notika bruņo
tassadursmes,tadneesam
vistikaizemniekiunkalpi.
Mēszinām,kalatviešibija
karotāju tauta, bet sapro
tamarīto,kavienatāsge
nofonda daļa ir izgriezta,
saindēta, nosaldēta. Tie,
kuri piemērojušies saliekt
muguriņas, ir izdzīvojuši.
Un šodiena ir rezultāts.
Tagadmumsjāsagaidavil
nis, kad atkal parādīsies
bramins vai vadonis, taču
viņš nāks tikai tad, kad
tautabūsgatava.Mēs–ne
es,ne tu– tonenosakām,
betarsavurīcību,arsavu
darbībuvaramtoveicināt.
Čigāns saka: “Nebēdā

jies, kad tev ir slikti, bet
priecājies,jotasnozīmē,ka
tev būs labi!” Katru reizi
pēclietustačuspīdsaule.

 DDD: Pirms gaismas, 
tumsa ir vistumšākā? 

R.K.:Tāir.Untasirjā
atceras. Katram ir jāstip
rinasavsiekšējaiscietoks

nis,betpatssvarīgākaisir
vertikāle –bez tās cilvēks
nekad nebūs laimīgs. Ga
rīgumsļotimainacilvēkus
–visus. 

DDD: Tu taču nedomā, 
ka garīgums ir svecīšu no-
likšana baznīcā? 

R.K.: Nekādā ziņā. 
Pirmkārt, tā ir nesavtīga
kalpošana cilvēkiem. Un
tas nav viegli tādā valstī,
kur kā tādā lielā dēmonu
krogāvaldaalkatība,kais
le,mantkārība.Cilvēki at
brauc no Indijas un saka:
tur gan ir viegli būt garī
gam,turircitapasaule.Bet
teacīsirvainudolāri,vai
plikidibeni–tātadvissva
rīgākaisdzīvēšķietnauda,
vara, reibumsun sekss. Ir
ārkārtīgigrūtipaliktdzid
ram.BezDievapalīdzības,
bezmeditācijām,bezlūgša
nām, bez šīs saiknes man
tasneizdodas.

Intervēja Liene Apine

LatvIešIem Ir 
JĀbRUŅoJAS

VISS mAKSĀ

“Galvenais mūsu ciešanu cēlonis ir 
tas, ka mēs dzīvojam maldos, tādēļ mums 
ir nepieciešams ceļš, kas šos maldus 
klīdina, lai varam palīdzēt sev un citiem.”

NEbūSIm KĀ 
ŠUDRAS!

Par to izteikties vedina motobraucē
ja un z/s “Līgo” saimnieka Jāņa Vin-
tera “spilgts citāts” “Latvijas Avīzē”
(25.09.2012.):“Neredzumūsulaukustā
dus –pilnusarmazāmsētiņām,katram
pa pleķītim, un tādā veidā visi pastāv. 
braucot cauri Polijai, man nepatīk, 
kā tas izskatās. Viss tādās mazās strē-
melītēs – nenormāla sīkzemniecība. 
Neredzu turneattīstību,nekvalitāti...”
Ļeņinstodēvējaparlaukuidiotismu.
Kānetiešspapildinājums–operdziedā

tājaAndra Lapiņa uztvere:“Zinu,kārtī
galatviešasapnisirviensēta,betmannav
vajadzīganeviensēta,nepļavas,nelauku
darbi.Manvajagpilsētu,kurā irteātris,
sportabūves.Es nesaprotu un nekad 
nesapratīšu, kā cilvēks var dzīvot 
laukos.Man vajag, lai apkārt ir nepār
trauktadzīvība.Dzīvoklipilsētā–lūk,ko
manvajag!...ManRīgairparmazu.Labi
jūtosLondonā,Honkongāuncitās lielās
pilsētās, kur ir daudz ļaužu.” (“Diena”,
01.03.2010.).
Dr.sc.ing. Andris Špats: “Savulaik

klausījos ANO pārstāvja lekciju, kurā
viņš pierādīja, ka neviena valsts nevar
attīstīties,kamērtāneiemācāsapgūtsa
vus Dabas resursus un, racionāli tos iz
mantojot, paēdināt savu tautu un iegūt
precitirgošanaicitāmtautām.Vairākus 
gadus analizēju Polijas pieredzi lau-
ku izmantošanā, kur neredz nevienu 
kūlas pleķīti, bet... tur lielākā daļa 
zemju pieder sīkzemniekiem – līdz 5 
ha, un visi dzīvo labi, audzina daudz 
bērnu, un tautai ir redzama nākotne. 
Latvijasinformatīvajātelpāvaldakļūdai
nipriekšstatiparražošanu,intensīvora
žošanu, racionālo saimniekošanu, dzīves

veidu,biznesu,jošojēdzienupatiesābū
tībairļotimazizgaismota.”
Divipretējiredzējumiunviedokļi.Ku

ramtaisnība?
J.Vinters raugāsno lauksaimniecības

kā biznesa skata punkta,A.Špats – no
saimniekošanas kā dzīvesveida. Atbildi
varētumeklēt divu Latviju – pirmskara
unmūsdienu–20gadudarbībassalīdzi
nājumā.
Pirmskara Latvijas lauksaimniecībā

tikanodarbināti801000darbspējīgo,uz
vienuvalstsiedzīvotājuražojalauksaim
niecības izejprodukciju par 830 (100%) 
latiem,un1938.gadā lauksaimniecības
izejprodukcijasunpārtikaseksportspār
sniedzaimportupar62 miljoniemlatu.
Bezdarbniekugandrīznebija.
Mūsdienās lauksaimniecībā ar pilnu

slodzinodarbina82500darbspējīgosun
ražolauksaimniecībasizejprodukcijupar 
441 (53%) latiem. 2010.gadālauksaim
niecības produkcijas imports pārsniedza
eksportu par Ls 42,7 miljoniem, pār
tikas precēm par Ls 81,5 miljoniem. 
2012.gada1.ceturksnīLatvijātiekminēti
385000neizmantotudarbspējīgo,notiem
160000bezdarbniekušeitun225000uz
ārzemēm aizbraukušo. 20 gados laukus
pametuši150000darbspējīgo.
Fakti ļauj secināt, ka lauksaimniecības

kā biznesamodelis ir Latvijas valsti, arī
lauksaimniecībudegradējošs.Šāda nacio-
nālā un saimnieciskā attīstība izvir-
za jautājumu: ja peļņa koncentrējas 
nedaudzu īpašnieku rokās uz daudzu 
īpašnieku iznīcināšanas un bezdarb-
nieku radīšanas rēķina, uz demogrā-
fiskās situācijas katostrofālas paslik-
tināšanas un lauku depopulācijas 
rēķina, uz dabas un kultūrvides de-
gradācijas un iznīcināšanas rēķina, 
tad – kāda jēga ir šādai attīstībai no 
nacionālas valsts viedokļa raugoties? 

VAI TURPINĀSIm STūRēT 
LAUKSAImNIECībAS KĀ bIZNESA 
VIRZIENĀ?
Andrejs Lucāns
Agronoms Burtniekos
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Globālās oligarhijas 
globālās spēlītes jeb 
RoTŠILDI pret rokfeLLerIem
Otrajāpasauleskarāēnu

politekonomiskās mahinā
cijasbijavēliespaidīgākas. 
Kad1940.gadamaijāvācie
šiuzbrukaFrancijai,fran
ču-britukaraspēkstikaātri
vien sagrauts, franči pa
rakstīja pamieru, atdodot
pat Parīzi, bet angļu ka
raspēks tika piespiests pie
Lamanša jūras šauruma
beļģuDenkerkasrajonā.
Kopā ar 1939.–1940.

gada rudens-ziemas “dī
vaino karu” – vienu no
galvenajām Otrā pasaules
kara mīklām, par kuru
vēsturnieki nekādi nevar
rast sakarīgu atbildi, – ir
jautājums: kādēļ vācieši
tāvietā, laigluživienkār
šipiebeigtupretiniekuun
“uz viņa pleciem” pārcel
tospāriLamanšam,pēkšņi
apstājās  un neizkustējās
no vietas, pirms angļi ne
pārcēlavisusavukaraspē
ku uzBritu salu. Turklāt
vāciešipatneveicaevakuā
cijaskuģubombardēšanu.
Bet šī “mīkla” ir iz

skaidrojama–turklātvisai
vienkārši. Lieta tāda, ka
Hitlers, ja arī nebija tiešs
Rokfellerualgotnis(laigan
pārliekupārspīlētsšādsap
galvojums arī nebūtu), to
mērpilnībābijanoviņiem
atkarīgs kara ekonomikas
jomā, pirmkārt, naftas un
naftas produktu, benzīna
jomā. Šādu apgalvojumu
apstiprinošufaktuunskait
ļuirpietiekamidaudz–no
1930. gadā nacistu finan
sēšanasnolūkos izveidotās
Bāzeles Starptautisko no
rēķinu bankas radīšanas
līdz 1934. gadā “Standard
Oil” nopirktajai 730 tūk
stošus akrus lielajam ze
mes gabalam Hamburgas
rajonā, kur tika  uzcelta
naftas pārstrādes rūpnīca,
kasdarbojāsvisukara lai
ku.Bet,laineieslīgtuliekos
sīkumos, visus šos faktus
neuzskaitīsim.

Cilvēki, kas Hitleram
palīdzēja iegūt varu, bija
no ASV – brāļi Alens un
Džons Fosters Dallesi
(brāļu Rokfelleru brālē
ni). Visu procesu vadīja
“trīsgalvainais” amerikā
ņu-britu-vācu astoņkājis
– Šrēderu banka (Šrēde
ram bija nacistu valdības
aģenta statuss) un ar to
saistītāsfirmas(mūsdienu
GerhardsŠrēders irnošo
pašuŠrēderudzimtas).
F.Rūzvelts, kuru ar tā

paša Hausa palīdzību pie
varas atveda Rotšildi,
praktiski izrādījāsRokfel

leru figūra. Ne velti pašu
Hausu jaunā prezidenta
tuvākajā apkārtnē nomai
nīja B.Baruhs – globāla
mēroga biržas spekulants
(kautkaslīdzīgsSorosam),
kuršievērojamipalielināja
savuskapitālus,kadPirmā
pasaules kara laikā ieņē
maASV kara rūpniecības
komitejas priekšsēdētāja
amatu.
Kad ASV specdienesti

1943. gadā ziņoja Rūzvel
tam par iespēju “novākt”
Hitleru,tadviņštokatego
riskiaizliedza.Toties1944.
gadajūnijātomēģinājaiz
darīt angļi. Noslēguši pa
mieru ar “jauno” Vācijas
valdību,viņiļoticerējaiz
raisītASVunPSRSdom
starpības un izjaukt to

pošo padomju-amerikāņu
aliansi(tiesaganšoaliansi
tāpat izjauca, tikai citādi:

Rūzvelta “Jaunā kursa”
galvenā arhitekta Volesa
vietā visai “mūsdienīgā”
veidā Rotšildiem izdevās
Baltajā namā ievest savu
cilvēku – H.Trūmenu,
kuršneilgipirmsRūzvelta
nāveskļuvaparASVvice
prezidentuunpēctamarī
parASVprezidentu).
TāpēcHitlersrīkojāstā,

kā nepieciešams Rokfelle
riem, un instrukcijas, kas
viņam jādara, 1940. gada
maijā,viņšsaņēmašādas:
– neaiztikt angļus Den

kerkā;
–nešķērsotLamanšuun

vispārliktmierāLielbritā
niju,unpārtrauktgatavot
operāciju “Jūras lauva”
(iebrukumuLielbritānijā);
–darboties“plānaBarba

rosa” virzienā, tas ir, gata
votiesiebrukumamPSRS.

Hitlers šo instrukciju
pilnībāizpildīja.Betkādēļ
viņštāduvispārsaņēma?
Tāpēc, ka Čērčils, kas

Denkerkas situācijā bija
nonācis bezdibeņa malā
(tas viņam un visai britu
sabiedrībai atgādināja par
katastrofālo Dardaneļu

operāciju, kuras realizā
ciju viņš kāAdmiralitātes
pirmais lords virzīja un
stingriatbalstīja),piekrita
izpildītvisusRūzveltano
sacījumus(ČērčilsarRūz
veltubijabrālēni)apmaiņā
pretASVmilitāropalīdzī
bu.Konkrētitasbūtu:
–atdotamerikāņiemLiel

britānijas impērijas naftas
briljantu – Saūda Arābiju

Džons Fosters Dalles, Alens Dalles

Franklins Rūzvelts, Edvards Hauss, 
Bernards Baruhs

Tomass Lorenss “Arābietis”

Josifs Staļins, Franklins Rūzvelts, 
Vinstons Čērčils

(kokronimarlielāmpūlēm
ieguva britu izlūkdienests,
konkrētāk,  T.Lorenss
“Arābietis”, kurš tieši šī
mērķa vārdā veica virkni
sarežģītuspecoperācijuOs
māņu impērijas sagrāvei); 

–izvestnoASVvisusLielbri
tānijaskapitālusunpārdot
visusangļuīpašumusASV; 
– pēc kara likvidēt Liel
britānijas impēriju un dot
Lielbritānijas kolonijām
neatkarību (kā zināms,
šisprocess sākāsar Indiju
1947.gadā;pēcLielbritāni
jasimpērijaspārveidošanās
ap 1960. gadu pajuka arī
pārējās “Rotšildu impēri
jas” – franču, holandiešu
unbeļģu).
Tādējādi–partoraksta

daudzi, pārsvarā Rietu
mu, globālās politikas un
vēstures speciālisti – gal
venaisdivupasauleskaru
iemesls bija nekas cits kā
Eirāzijasnaftasaktīvuat
savināšana Rotšildiem un
tokonsolidācijaRokfelleru
rokās. Tieši tādēļ Vāciju
divreiz uzrīdīja Lielbritā
nijai (Rokfelleri finansēja
Hitleru visu kara laiku
tāpatkāiepriekšķeizaru).
1944. gadā Lielbritānijas
vēstniekam lordam Hali
faksam (tam pašam Min
henesvienošanāsdalībnie
kam, kurš vēl 1937. gadā
veiksmīgibija vienojies ar
Hitleru)  jauno “kārtību”
nodiktēja pats Rūzvelts
personīgi:SaūdaArābija–
Amerikai, Irāna –Lielbri
tānijai, bet Irāku un Ku
veitu“slauksim”kopā.

Piekāpjotiesrupjaspēka
priekšā, turklāt divreiz,
Rotšildiviņiem“nodarīto”
neaizmirsa un nepiedeva.
Reālais karš beidzās, un
sākāsaukstaiskarš.

Turpinājums būs...
Avots: http://akademiagp.
ru/v-b-pavlenko-bolshaya-
igra-rotshildov-i-rokfelle-

rov-na-svetu-i-v-teni/

KĀ IZNīCINA 
LatvIešuS
Kas tā būs, ja ne visīs-

tākā integrācija?... Jo nav
jau tā, ka tikai nelatvie
šiembūtujāiepazīstlatvie
šudzīvesveids,nē–arīlat
viešiemvajagotizprastun
iejusties sveštautieša ādā.
Un kā gan to vislabāk lai
izdara,janeuzkādulaici
ņu pamainot dzīves vietu
un iegādājoties sev jaunu
papašu un mamašu. 
Kosmopolītu izpratnē

ideāli ir, jacilvēks,sasnie
dzot pilngadību, ne tikai
neapzinās piederību kon
krētai valstij un tautai,
bet arī pat skaidri nespēj
pateikt, kas ir viņa tuvi
nieki.“Nu,tāirmanapir
māmamma, šī – otrā, šis
ir trešais,ai,nē, ceturtais
tētis, es viņu saucu par
baķku,” – aptuveni šādi
uz jautājumu par saviem
vecākiem varētu atbildēt
pareizi audzināts jaunais
Latvijas pilsonis – latvi-
jecs.Untādamradījumam
(cilvēka vārda viņš vairs
nebūtu cienīgs), protams,
būtu pilnīgi vienalga, kur
dzīvot, kādā valodā runāt
unarkosavuģimeni vei
dot. No sorosiešiem neko
citujaunevarējagaidīt,te
ir jāatceras senā paruna
par suni un suņa valodu
(arīrīcību).

Uzmanības vērts ir
fakts, ka šādas kretīnis
kas idejas ar sajūsmuuz
ņemarīkādslielaapjoma
“nacionālais” laikraksts,
tāpatarīkāda jukušaVā
cijā dzīvojoša helsinkieša 
izpratnē “vienīgie tautas
aizstāvji un pēdējā cerī
ba uz glābiņu” – partija
VL/TB-LNNK. Patiesībā
jebkuram normālam lat
vietim būtu jāizbeidz pat
jebkādasrunasparšādām
nejēdzīgām idejām un jā
pārtrauc jebkuri sakari
ar to paudējiem. Ja viņš
to nedara, tad jāsecina,
ka pats ir vai nu garīgi
nepieskaitāms, vai nelie
tīgs, apzināts mūsu tau
tas slepkava. Starp citu,
piezvanotuz“nacionālās”
avīzes bezmaksas tālruni
un izsakot savu sašutu
mu par viņu atbalstīto
“apmaiņas programmu”,
pretī saņēmu mierināju
ma vārdus: “Ko jūs uz
traucaties,kungs,arvaru
taču nevienu nespiež, tas
irbrīvprātīgspasākums!”
Tik tiešām, tā vēl trūka,
lai bērnu apmaiņu starp
nelatviešu un latviešu ģi
menēm veiktu zem auto
mātustobriem…, laigan,
kasto laizina–kolhozus
taču arī sākumā dibināja
uzbrīvprātībaspamatiem,
bet vēlāk… Nav izslēgts,
ka varturi kā soda veidu
izdomā izņemtbērnusno
ekstrēmistu-nacionālistu 
ģimenēm un nodot viņus
uz laiku pāraudzināšanā

Turpinājums no 5. lpp.
Turpinājums no 5. lpp.

minoritāšu (kānacionālo,
tāseksuālo)pārstāvjiem.
Ja normālie latvieši

šādas tendences neaptu
rēs jau iedīglī, tās arvien
progresēs un attīstīsies
kāļaundabīgsaudzējs.Un
pat, ja tās arī paliks brīv
prātības līmenī, tik un tā
tāsirkaitīgas.Vaimēsva
ramsamierinātiesarto,ka
jaunatne,neviena nespies-
ta, brīvprātīgi smēķē,dzer
alkoholu,lietonarkotikas?
Nē, protams, bet kāpēc
samierināmiesarpieaugo
šām,līdzgalējainejēdzībai
aizejošāmkosmopolītisma,
tautuunrasusajaukšanas
idejām? Kāpēc nedodam
tām iznīcinošupretsparu?
Vaigaidāmbrīdi,kadTēv
zemē kļūsim par pilnībā
nospiestuminoritāti,līdzī
gukā indiāņiAmerikāun
aborigēni Austrālijā? Tad
jau būs par vēlu kaut ko
līdzēt!
Starp citu, vai nav

smieklīgi, ka pašlaik Sa
eimā tumšie spēki uzstāj
par tūlītēju bezierunu
pilsonības piešķiršanu ar
dzimšanasbrīdimazajiem
okupantēniem, bet gaišie 
spēki tam pretojas – nē,
vispirms lai viņu vecāki
paraksta kaut kādu “lo
jalitātes solījumu”?... Tas

būtulīdzvērtīgisituācijai,
kad tēvs ar māti strīdas:
sūtīt meitu strādāt uz
Čaka ielu tāpat vien vai
iedotviņai līdziprezerva
tīvus?... Neviens Saeimā
pat neieminas par to, ka
šiem radījumiem – oku-
pantiem – te atrasties 
nevajadzētu, kur nu 
vēl pilsonību saņemt! 
Pavisam pretēji – visi
raud,cikLatvijāesotmaz
iedzīvotāju, un nākotnē
tos vajadzēšot ievest no
ārvalstīm...
Latvieti, ja tu gribi, lai

pēc100gadiemvēlLatvijā
kāds runātu latviski, dari
galu šīm nejēdzībām! Ne
pieļauj savubērnuaizplū
šanu uz ārzemēm citādi
kā vien neilgā ekskursijā;
neielaid savā ģimenē sve
šu kultūru un svešu va
lodu; nenaidojies, bet arī
neradojies ar citas tautas
un rases pārstāvjiem! Jau
saknē iznīcini visas kos
mopolītismaidejas,kamēr
tāsvēlnavgalīgiiznīcinā
jušastavutautu!Unparū
pējies, lai uz 12. Saeimas
vēlēšanām būtu kaut vai
neliela, maznaudīga, bet
patiesilatviskapartija,par
kobalsot!Pietiekvienreiz
izvēlēties “mazāko” ļau
numu!

LATVIEŠU NĀCIJAS 
INtereSeS 

AUGSTĀK PAR VISU!!! 
LATVIEŠIEm LATVIJĀ 

DARbU UN mAIZI!!!
CīŅAI SVEIKS!!!

“Nav izslēgts, ka varturi kā soda veidu 
izdomā izņemt bērnus no ekstrēmistu-
nacionālistu ģimenēm un nodot viņus 
uz laiku pāraudzināšanā minoritāšu (kā 
nacionālo, tā seksuālo) pārstāvjiem.”
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DEPUTĀTI PĀRSNIEDZ 
SAVAS PILNVARAS
Turpinājums no 4. lpp.

Ivars Redisons: Jade
putātu kandidāti ir iede
vušiarsaviemparakstiem
apstiprinātas program
mas,kovēlētājuapvienība
ir atbalstījusi, tad arī, es
uzskatu, šie vēlētāji var
vērstiestiesāarprasību.

DDD: Tad, ja ievēlē-
tie deputāti nepilda savu 
programmu, vai arī to pār-
sniedz? 

I.R.:Jā.

DDD: Ja jau deputāti 
ir tautas pilnvarnieki, ku-
riem ir jāstrādā saskaņā 
ar savu pirms vēlēšanām 
izsludināto programmu, 
tad secināms, ka arī Abre-
ne ir tikusi atdota, pārsnie-
dzot pilnvarojuma robežas. 
Pirms 9. Saeimas vēlēša-
nām partiju – ne “Tautas 
partijas”, ne “ZZS” – ie-
sniegtajās programmās 
nebija iekļautas ziņas, ka 
šie deputātu kandidāti at-
balsta Abrenes atdošanu 
Krievijai. Vai Abrene ir le-
ģitīmi atdota? 

Ivars Redisons:Paršo
lietu sprieda Satversmes
tiesa. Tiesnešu domas da
lījās,untadizlēmaarbal
sošanu...

DDD: Satversmes tiesas 
tiesnese Kristīne Krūma 
bija pret un nepiekrita ve-
selai virknei spriedumā ie-
rakstīto secinājumu.

I.R.: To noteikti avīzē
ierakstiet, ka viens ties
nesis bija pret! Kāda tam
irnozīme?Gluživienkārši
spriedums nav viennozī
mīgs,untasirsvarīgi.

DDD: Bet Satversmes 
tiesa lēma par to, vai Mi-
nistru kabinets bija tiesīgs 
parakstīt robežlīgumu, 
taču nelēma par to, vai 
tauta bija pilnvarojusi Sa-
eimas deputātus šo līgumu 
ratificēt. Ja jau “Tautas 
partija” un “ZZS” nobal-
soja par šī nodevīgā līgu-
ma ratifikāciju, iepriekš 
neierakstot šos nolūkus 
priekšvēlēšanu program-
mā, vēlāk neapspriežot tos 
ar saviem vēlētājiem un 
nesaņemot pilnvarojumu, 
tad jāsecina, ka pilnvar-
nieks ir patvaļīgi pārsnie-

dzis savu pilnvarojumu 
un radījis tautai zaudēju-
mu. I.R.: Jūs, nebūdama
juriste, to precīzi pama
nījāt.Tiesai tiek iesniegts
prasījums,kurarobežāstā
lemj.Untetiešāmirjāuz
zina,kādi jautājumitiesai
tikauzdoti,kotāpētījaun
ko atmeta. Sliktākajā ga
dījumā,domāju,mācībair
šāda:vaibijakādslabums
notā,kauzdāvinājaAbre
ni?Laiparādakautvienu
kapeiku,kasiegūta.Nav!

DDD: Tātad tie ir zau-
dējumi. Taču Putins jau 
vairāk par sprāguša ēzeļa 
ausīm arī nesolīja...

I.R.: Vēl jo vairāk – ja
viņšjauiepriekširskaidri
pateicis,kapretīnekone
dos, tadkāpēc šāda iztap
šana?!Mantasnavsapro
tams.Jabūtuapsolīts,ka
nāks ešeloni ar naftu un
citi labumi, tad vēl būtu
kādas merkantilas intere
ses.Betšajāgadījumā?
Abrenē vēl joprojām

dzīvo arī Latvijas pilsoņi.
Turklāt līdz 1940. gadam
AbreneszemesLatvijaspa
valstniekiembija īpašumā,
un par tām mūsu valsts
viņiemdevakompensācijas
sertifikātus. Tātad cilvēki,
kambijaizsniegtisertifikā
ti, saņēmazemicitur–uz
citu rēķina. Šeit vajadzēja
risināt jautājumu, kā to
dara somi: viņi ar civillie
tāmirnoorganizējušiKrie
vijā kustību par īpašumu
atgūšanu. Tātad šīs Abre
neszemesvajadzējaatgūt.
Untādasiespējasbija.
Krievijas likums šobrīd

ļauj zemi pieņemt privāt
īpašumā,tāpēcmūsuvalstij
vajadzējaorganizēt,katie,
kuriemirdokumentiparšo
zemi,Krievijāpiesakās,sa
ņemšozemisavāīpašumā,
nevisatdodkautkam.
Kad atjaunoja Latvijas

Republiku, galvenais jau
tājums,kasinteresējatau
tu,bijazemesreforma.Vēl
Saeimanebijaievēlēta,jau
notika zemes reforma, un
notikatā,kaneviensnesa
prata,kasnotiek...Tasjau
bija pirmais pretdabiskais
gājiens. Pēc ļoti optimis
tiskiemaprēķiniemšobrīd
Latvijāpilsoņuīpašumāir
palikušitikaikādi20pro
centizemes,pārējāpieder
ārzemniekiem. Tas gluži
vienkāršiiršausmīgi!

DDD: Bet par Abrenes 
atdošanu – kā jūs vērtējat 
Satversmes tiesas spriedu-
mu no juridiskā viedokļa? 

Ivars Redisons: Abre
neiratdotaarviltu.Tātad,
kasizrietkošīsprieduma,
un kāda ir mācība? Mēs
redzam, kādas sekas var
radīt bezatbildīga izrunā
šanās...

Esam pieraduši muldēt
visu,kas iruzmēles.Sat
versmestiesairpētījusiarī
to, cik paši latvieši atzina
Abreni par latviešu zemi
divdesmitajos gados. Par
to, ka tā ir mūsu zeme,
navnekādušaubu,jobal
ti savulaik,pirmstūkstoš
gadiem, dzīvoja no Elbas
līdzVolgai.ArīSmoļenska
ir latviešu zeme. Vēstur
niekitovisuirpierādījuši.
Tur visur dzīvoja un vēl
tagaddzīvolatvieši.Atbrī
vošanāskaralaikālatviešu
karaspēksbijadziļiiegājis
Krievijas teritorijā. Bet
tas,kapieTālavas(Pitālo
va) tobrīd latvieši dzīvoja
mazākumā, nenozīmē, ka
šīzemenavmūsu.

DDD: Arī Rīgā, Vents-
pilī un Daugavpilī latvieši 
šobrīd ir mazākumā...

I.R.: Jā. Un man kā
latvietim nav ne mazāko
šaubu,kaAbreneirmūsu
zeme,unatdottonedrīks
tēja. Bet ko vērtēja Sat
versmestiesa?Viensnoar
gumentiem,kāpēcvaldības
lēmums kļuva “tiesisks”,
ir tas, ka tiesneši pacēla

divdesmito gadu Saeimas
protokolus,kurvairākide
putātirunājuši,kaAbrene
irjauniegūtateritorija,un
tā nemaz navmūsu... Šie
protokoli ir saglabājušies,
betpretējipaustaisnavsa
glabājies.

DDD: Tātad deputātu 
runu līmenī?

I.R.: Jā,unšīsrunas ir
protokolētas. Satversmes
tiesameklējadokumentus
un atrada vairāk tādus,
ka Abrene neesot mūsu...

Šeit es atgriežos pie bez
atbildīgas izrunāšanās un
pie katra cilvēka atbildī
bas par saviem vārdiem.
Arī viens ir karotājs, un,
ja kaut viens paziņo, ka
nepiekrīt, un tas tiek do
kumentēts, tad pēc 100
gadiem, kad mūsu pēcnā
cēji skatīsies, kā tad īsti
AbrenetikaatdotaKrievi
jai,viņiredzēs,kakādsne
piekrita,tātadbijacilvēki,
kas pauda savu protestu.
Un tas ir svarīgi pareizai
lietasizlemšanai.
Tāpēc, ja kaut kas ne

patīk, vienmēr ir jāsaka
skaidri un gaiši – nepie
krītu! Es brīnos, kāpēc
latvieši nolien virtuvēs
unturmutesciet?Šodien
tačuuzSibīrijuneved,ru
nātdrīkst!Jatevižņaudz
nost, tu taču vari vismaz
ar kustībām pateikt, ka
tev tas nepatīk. Kāpēc
klusēt – no tā tev labāk
nekļūs!

Turpinājums būs...

Intervēja 
Līga Muzikante

PILNVARNIEKI 
PATVAļīGI 
ATDEVA AbRENI

“Man kā latvietim nav ne mazāko 
šaubu, ka Abrene ir mūsu zeme, un atdot 
to nedrīkstēja.

VĀRDS – 
TAS IR IERoCIS

Daudz tiek rakstīts un aicināts, ka latviešiem vajag
atgūtelementārocilvēciskopašcieņu,nacionālopašlep
numu, jāpārveido, jāatjauno, jāizmaina, jā..., jā..., jā...
Tiekapelētspiemūsu“vadoņu”,“valdoņu”neesošajām
sirdsapziņām, neesošā godaprāta, neesošā cilvēcīguma
utt.,u.tjp.Tasvissirveltīgi,joviņiemšokvalitāšuvie
tāirsavs“es”–pašamaks,alkatībaunvaraskāre.Viņi
tur,“augšā”, irmarionetes,svešukungupakalpiņi,pie
kuriemirveltīgimeklētkautkocilvēcīgu.ArīDP(Drošī
baspolicijai)navkopārmest,joDPizpildašomarionešu
rīkojumus un norādes, kas savukārt nāk no “pasaules
saimniekiem”Briselē,MaskavāvaiVašingtonā.

“Pasaulessaimnieku”plānosLatvijakābrīva,nacio
nālavalstsNAVparedzēta.TātadarīlatviešutautaNAV
šajosplānos.Tasvissjausākāssen,nopašast.s.atmodas
pirmāsdienas,kadbijušosarkanofašistupartijasdarbo
ņisagrābavaruLatvijā:kamgantasvēlnavskaidrs?!
Stāsta,ka latviešu tauta irpiedzīvojusi vēl grūtākus

laikusuniratdzimusi.Jā,tikaiarnoteikumu:toreizbija
latvieši; šodien latviešiem ir atņemtadvēsele(!), latvis
kums(!),domāšana(!)utt.,u.tjp.Viss,kasmūsusenčiem
ļāva izdzīvotunuzvarētBrīvībascīņās,KurzemesCie
toksnī,Nacionālopartizānukaujās,–tasvisstagadtiek
nīdēts.
Neesmupesimists, tomērnearī tādsoptimists,kurš

kaposkrustuvietāredztikaiplusiņus...
Stāsta,kacerībaesotmuļķamierinājums,tačuesto

mērceru,kapasaulēuzvarēsTaisnībaunPatiesība.Ceru
un ticu, kamūsu pašu nodevīgā valdošā kliķe saņems
pēc nopelniem! Latviešiem tomēr vajadzēs papūlēties,
pakustinātsmadzenes,laisāktudomāt.Tadjauarīvar
gaidīt izmaiņasuzlabopusi,betpagaidām... linderma
niešikopāarDPunvaldošokliķicenšasiznīdētLatvijā
visulatvisko,unvienīgācerībauz“mazocilvēku”,kurš,
jagribēsdzīvot,ņemsrokāsdakšasvaibomi...
Parcerīburunājot,irvēlarīotraversija–cerībamirst

pēdējā!

Georgs Z.

Latviešu valodā varot
runāt ar kolhoza govīm,
bet “krievu”pasaule tādu
izteiksmi pretī neņemšot:
latviešiemesotnekamne
derīga valoda, arī domas
topot sīkas, izteiksmes
līdzekļi pliekani, neviena
“piecstāvīgākrievumātes”
vārda.Nu,pilnīgi slābana
irtālatviešuvaloda!...
Lūk,tagadnusācieslie

lais un galīgais gājiensuz
lielkrievušovinismauzva
ru!Acipretaci,pieripret
pieri, valodu pret valodu,

tautu pret tautu, referen
dumu pēc referenduma –
tārīdaKremļauncionistu
“demokrāti”. Tiek ielikta
laikabumbadivdesmitpir
māgadsimtavēsturē.Kad
izdegs deglis un notiks
sprādziens?Atlikušolaiku
precīzi izmērīt nav iespē
jams, jo grūti prognozēt
okupantupacietību.Janu
vienīgipirmstamEiropas
Savienības politikas dēļ
un latviešu kleptomānijas
varas vīreļu izpildījumā
latvieši pazudīs genocīda

dūmos. Atšķirīga dzīves
vērtību izpratne, nesakri
tīgi pasaules uztveres āt
rumi, diametrāli pretējas
ētisko vērtību sistēmas,
polarizēts garīgums un
savstarpēji ārdoša agresi
vitāte tiek nesavienojami
sapresēta šaurā Latvijas
telpā. Bīstamais koktei
lis tiek saglabāts neitrālā
punktā ar “demokratizā
cijas” hipnozes palīdzību.
Skatieni kā piekalti seko
grandiozamsvārstam:vie
na neuzmanīga kustība,

unlīsasinis.
Lai apturētu šo nāves

svārstu, jālikvidē okupā
cijas sekas– ir jāveicdeo
kupācija un dekolonizāci
ja. Neviena revolūcija, arī
Dziesmota,navuzvarējusi,
ja nav iznīcināti, likvidēti
unizdzītitie,pretkuriem
revolīcija bijusi vērsta!
Latviju var glābt latvie
šu tautas vienprātība par
DDD. Latvijas galvenais
ienaidnieks – tas ir sav
starpēji aprejošais nacio
nālaisnespēks!

“SAŠĶELTĀ” SAbIEDRībA...?
Turpinājums no 4. lpp.

CERībA mIRST 
PēDēJĀ...

“Viss, kas mūsu senčiem ļāva izdzīvot 
un uzvarēt Brīvības cīņās, Kurzemes 
Cietoksnī, Nacionālo partizānu kaujās, – 
tas viss tagad tiek nīdēts.


