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riikide ideoloogilise diversiooni 
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■ 1967. aastast alates täiustas NSV Liidu 
režiim ühiskondliku kontrolli abinõusid, pida-
des sellele põhjenduseks vajadust astuda välja 
välisriikide ideoloogilise diversiooni vastu.

Mõiste „diversioon” all mõistetakse mili-
taarses terminoloogias vastase ootamatut, 
kuid efektiivset, mingi konkreetse objekti 
vastu suunatud tegevust, mis tekitab paani-
kat või viib tähelepanu kõrvale.1 NSV Liidu 
režiim defineerib ideoloogilist diversiooni
imperialistlike riikide luureteenistuste või ka 
ideoloogia- ja propagandakeskuste kahjur-
tegevuse ühe põhivormina.2 NSVL Riikliku 
Julgeolekukomitee (RJK) arvates avaldus 
„ideoloogiline diversioon” „sotsialismivas-
taste [– – –] protsesside ja jõudude inspiree-
rimisena, stimuleerimisena ja ärakasutami-
sena, et purustada [– – –] sotsialistlike riikide 
[– – –] kord”.3

20. sajandi 60. aastate lõpust saadik, kui 
Nõukogude Liidus alles defineeriti avaralt tõl-
gendatud „ideoloogilise diversiooni” mõiste, 
isegi 80. aastate lõpuni NSV Liidu juhtkond, 
esmajoones Nõukogude Liidu Kommunist-
liku Partei (NLKP) Keskkomitee (KK) sele-
tasid režiimiga rahulolematust või vabamõt-
lemise ilminguid üksnes välisriikide õõnestus-
tegevuse mõjuga nõukogude inimestele. NSV 
Liidu juhtkond ei võtnud arvesse, et režiimiga 
rahulolematuse või sellele vastupanemise 
põhjuseks oli demokraatia puudumine riigis, 
majanduse allakäik, rahvuslik rõhumine liidu- 
ja autonoomsetes vabariikides ning ka muud 

tegurid. On vaja arvesse võtta, et NLKP 21. 
kongress 1959. aastal konstateeris, et NSV 
Liidus „sotsialism on võitnud mitte ainult 
täielikult, vaid ka lõplikult”.4 Seega riigis ei 
saanud teoreetiliselt enam olla sotsiaalseid 
rühmitisi, kes paneksid vastu riigi liikumisele 
kommunismi poole.

Mispärast pöörati võitlusele ideoloogi-
lise diversiooniga tugevdatud tähelepanu 
alles vahetult 60. aastate lõpul? Ida-Euroopa 
sotsialistlike riikide kriisiolukord ilmnes 
pärast Teist maailmasõda juba 1953. aas-
tal Saksa Demokraatlikus Vabariigis, aga 
Ungaris ja Poolas 1956. aastal. Sellele, et 
Ungari ja Poola sündmused mõjutavad NSV 
Liidu sündmusi, pööras NLKP KK suurt 
tähelepanu. Ometi, kuigi ka Nõukogude 
Liidus 1953. aastast kuni 1956. aastani võis 
täheldada nõukogudevastaseid ilminguid, 
ei kõnelenud NLKP juhtkond veel ulatusli-
kust ideoloogilisest diversioonist. NLKP KK 
tegi järelduse, et imperialistide propagandat 
võtab vastu tühine arv NSV Liidu elanikke 
ning et 1956. aasta Poola ja Ungari sündmu-
sed avaldasid mõju ainult mõnele tuhandele 
Balti vabariikide elanikule.5

1960. aastate algul tugevnes NSV Liidu 
võitlus niinimetatud nõukogudevastaste ele-
mentidega. Seda näitavad peamiselt võimu 
katsed vältida sagedasi ja stiihilisi massirahu-
tusi mitmetes NSV Liidu vabariikides. NLKP 
liidri Nikita Hruštšovi kaheksal võimuaastal 
(1957–1964) toimus NSV Liidus üksteist sot-
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siaalmajanduslikel põhjustel puhkenud mas-
sirahutust.6 Kuigi massirahutuste põhjuseks 
oli rahulolematus materiaalse heaolu taseme, 
töötingimuste ja miilitsa omavoliga, käsitas 
NLKP KK massilisi proteste 1962. aastal 
ühtlasi suunatuna riigivõimu vastu tervikuna. 
NLKP KK töörühm töötas 1962. aastal välja 
meetmed, mis olid suunatud nõukogudevas-
taste elementide vaenuliku tegevuse ilmin-
gute vastu. NLKP KK algatusel valmistasid 
NSVL RJK, NSVL Prokuratuur ja Ministrite 
Nõukogu (MN) ette korraldused võitluse 
tugevdamiseks riigivastaste kuritegude ja 
nõukogudevastaste elementidega.7

Kui NLKP-d juhtis Leonid Brežnev (14. 
oktoober 1964 – 10. november 1982), toimus 
üheksast massirahutusest seitse 1966.–1968. 
aastal.8 1960. aastate keskpaika lahutas stali-
nismi perioodist juba aastakümme; repressioo-
nihirm ühiskonnas oli vähenenud, noor põlv-
kond oli saanud täisealiseks. Ühtlasi tugevne-
sid NSV Liidus protestid rahvusliku rõhumise 
vastu, osa intelligentsi muutus vabamõtteli-
semaks, üha märgatavamaks sai dissidentide 
tegevus. Mainitud nähtused ärritasid tõsiselt 
NSVL Riikliku Julgeoleku Komiteed.

NSVL RJK esimees Vladimir Semitšastnõi 
pöördus 18. jaanuaril 1966 RJK detailse 
ettekandega NLKP KK propaganda ja agi-
tatsiooni osakonna poole. NSVL RJK seletas 
kõiki niinimetatud nõukogudevastaseid näh-
tusi – ilmselt nende arvu kasvu ja mitmekesi-
suse pärast – „kapitalistlike riikide ideoloo-
gilise diversioonina”.9 NSV Liidu juhtkonna 
tõsine hirm nõukogudevastaste elementide 
tegevuse ees ilmnes ka seadusandlikus suu-
nitluses nende vastu liiduvabariikide krimi-
naalkoodeksi uutes paragrahvides.10

Täiendavad abinõud ideoloogilise diver-

siooni vastu võeti tarvitusele 1967. aastal. Selle 
aasta mais ja juunis toimusid miilitsa vastu 
suunatud massirahutused Tšimkentis (Kasahhi 
NSV) ja Frunzes (Kirgiisi NSV). NSVL RJK 
järeldas, et massirahutused olid ainult väliselt 
suunatud miilitsa vastu. Tegelikult olevat neil 
sügavamad sotsiaalsed sihid, seepärast RJK 
tugevdavat ideoloogilise diversiooni vastast 
võitlust kogu riigis. 3. juulil 1967 näitas NSVL 
RJK esimees Juri Andropov kirjas NLKP KK-
le, et 1965.–1966. aastal avastati NSV Liidus 
umbes viiskümmend natsionalistlikku gruppi 
– kokku rohkem kui 500 osavõtjaga. RJK pidas 
ideoloogilise diversiooni soodsaks kasvulavaks 
ka kõiki repatriante, vabastatud poliitvange, 
endises natsistlikus Saksa sõjaväes teeninuid, 
osa intelligentsi ja noorsugu, kriminaalseid ele-
mente. Niisiis sadu tuhandeid elanikke kogu 
Nõukogude Liidus.

Et kindlustada nii suure arvu elanike 
kontrolli ja kaitsta neid hägusalt defineeri-
tud ideoloogilise diversiooni eest, oli RJK-l 
hädasti vaja täiendavaid ressursse, seepärast 
palus ta NLKP KK-d moodustada RJK kesk-
aparaadis uus, 5. valitsus, mille ülesandeks 
oleks võitlus ideoloogilise diversiooniga või 
ideoloogiline vastuluure. 

5. valitsuse funktsioonidesse kuulub:
– nende ühiskondlike protsesside uurimine, 
mida vastane võib ära kasutada ideoloogili-
seks diversiooniks,
– nõukogudevastaselt, natsionalistlikult 
meelestatud inimeste ja teadlikult vaenuliku 
tegevuse ärahoidmine, massirahutuste ära-
hoidmine,
– purustada koos RJK luurevalitsusega vas-
tase niinimetatud ideoloogilised keskused 
ning ka emigratsiooni nõukogudevastased 
organisatsioonid.11

6 V. Kozlov. Neizvestnyj SSSR. Protivostojanie naroda i vlasti 1953–1985 gg. Moskva, 2006, lk. 421.
7 Lubjanka. Organy VČK-OGPU-NKVD-MGB-MVD-KGB 1917–1991. Spavočnik. Moskva, 2003, lk. 702–710.
8 V. Kozlov. Neizvestnyj SSSR, lk. 421. 
9 RGANI, f. 5. n. 33, s. 235, l. 52–79.
10 Sellest annab tunnistust VNFSV ÜN Presiidiumi seadlus VNFSV kriminaalkoodeksi uute paragrahvide 1901, 

1903  kehtestamisest.  Need sätestavad kriminaalvastutuse Nõukogude riiki ja selle ühiskondlikku korda laimavate 
väljamõeldiste levitamise ning ühiskondlikku korda rikkuvate grupiviisiliste ürituste organiseerimise või nendest 
aktiivse osavõtu eest. Analoogselt viidi, vastupidiselt NSVL konstitutsioonile, need paragrahvid sisse ka teiste 
NSVL vabariikide kriminaalkoodeksitesse. Vt. Kramola. Inakomyslie v SSSR pri Xruščeve i Brežneve. 1953–1982 
gg. Rassekrečennye dokumenty Verxovnogo suda i Prokutatury SSSR. Moskva, 2005 lk. 50–52. 

11 Lubjanka, lk. 711–714.
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NSVL RJK struktuuriüksustes – ka Läti 
NSV RJK-s – moodustati vastavad 5., ideoloo-
gilise vastuluure osakonnad, mil olid needsa-
mad ülesanded. Nende täitmiseks palus RJK 
NLKP KK sanktsiooni ja ressursse kahesaja 
uue ideoloogilise vastuluure struktuuriüksuse 
moodustamiseks kogu Nõukogude Liidus. J. 
Andropovi ettekandele olid lisatud NLKP 
KK ja NSVL MN positiivsed otsuseprojektid, 
mis annavad tunnistust NLKP juhtkonna toe-
tusest ühiskondliku kontrolli tugevdamisele 
juba ettekande saatmise ajal. NLKP KK võttis 
NSVL RJK 5. valitsuse moodustamise otsuse 
vastu 17. juulil 1967, aktsepteerides NSVL 
MN vastava määruseprojekti otsusena.12

Ideoloogilise vastuluure üritused kogu 
Nõukogude Liidus 1967. aastal mõjutasid 
olukorda ka liiduvabariikides. Läti NSV RJK 
esimees Longins Avdjukevičs teatas 2. det-
sembril 1967 erutatult Läti Kommunistliku 
Partei (LKP) KK-le, et surnutepüha tähista-
mine, mis harilikult leiab aset 18. novembri, 
Läti Vabariigi väljakuulutamise päeva paiku, 
muutub aastast aastasse üha laiaulatusliku-
maks. 1967. aastal käis Riia kalmistutel, kus 
puhkavad Läti Vabariigi kadunud juhid, ja 
vennashaual ligi 70 000 inimest – enamasti 
lätlased.13 L. Avdjukevičs arvas, et süüdi on 
läti sunnitud emigratsiooni või maapao nii-
nimetatud kodanlike natsionalistide mõju 
kohalikele elanikele. 13. veebruaril 1968 
tegi LKP KK büroo istungil KK 1. sekretär 
Augusts Voss osakondadele ülesandeks töö-
tada välja üksikasjaline plaan – 1968. aastal 
mitte lubada avalike demonstratsioonide 
korraldamist. Selles küsimuses andis LKP KK 
konkreetsed ülesanded LKP Riia ja vabariigi 
rajoonide parteikomiteedele.14

27. aprillil 1973 teatas NSVL RJK esimees 
J. Andropov, NLKP KK pleenumil esinedes, 
et julgeolekuasutused puutuvad üha enam 

kokku nõukogudevastaste organisatsioonide 
osalistega, kes tulevad välismaalt turistidena 
(silmas on peetud ka välislätlasi) – sellepärast 
on ideoloogilisel vastuluurel vaja astuda ener-
giliselt selliste emissaride vastu. J. Andropov 
rõhutas, et 1972. aastal oli neutraliseeritud 
200 emissari, kes olid tulnud NSV Liitu, et 
anda oma alluvatele üle instruktsioone, raha, 
salakirjavahendeid ja kirjanduse paljundus-
tehnikat.15

14. veebruaril 1977 teatas Läti NSV RJK 
esimees L. Avdjukevičs LKP KK-le, et RJK 
on vastase ideoloogilisi diversioone tagasi 
tõrjunud partei-algorganisatsioonide abiga. 
1976. aastal oli RJK jagu saanud mitmetest 
emigrantlike keskuste kuritegelikest akt-
sioonidest nii Läti NSV-s kui ka välismaal.16 
Ainuüksi 1979. aastal ja 1980. aasta esimesel 
poolel profülaktiseeriti (s. t. hoiatati, hirmu-
tati ja püüti ümber kasvatada) sidemete eest 
läti emigrantidega rohkem kui 600 Läti ela-
nikku.17 1980. aastate algul määras Läti NSV 
RJK uurimisele mitmeid dissidente – Gunārs 
Astra, Lidija Doroņina, Ints Calītise ja teisi. 
Uurimisel otsiti ainult nende seost välismaa 
emigrantlike keskustega.

Välismaa emigrantide mõju vähenda-
miseks pöördus Läti NSV RJK esimees 
Staņislavs Zukulis 22. juulil 1985 LKP KK 
ideoloogiasekretäri Anatolijs Gorbunovsi 
poole ettepanekuga vähendada läti emigran-
tidest turistide sissesõitu Lätisse, kuna nemad 
moodustavad 85% kontaktidest Nõukogude 
kodanikega ja mõjutavad neid ideoloogili-
selt kahjulikult.18 18. novembril 1985 palus 
A. Gorbunovs omakorda NSVL Välisturismi 
Küsimuste Riiklikku Komiteed vähendada 
50% võrra etniliste (lätlaste ja baltisakslaste) 
turismigruppide sissesõitu Lätisse – suure 
arvu tõttu ähvardavat see operatiivkontrolli.19 
30. detsembril 1985 andis NSVL Välisturismi 

12 Sealsamas, lk.711.
13 Läti Riigiarhiiv (edasipidi – LRA), f. 101, n. 32, s. 42, l. 35–41.
14 Sealsamas, lk.44–57.
15 Lubjanka, lk. 727–728.
16 LRA, f. 101, n. 42, s. 74, l. 21–25.
17 Sealsamas, n. 45, s. 96, l. 44.
18 Sealsamas, n. 55, s.137, l. 64–66.
19 Sealsamas, l. 62, 63.
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Komitee esimehe asetäitja V. Lebedev A. 
Gorbunovsile vastuse, et komitee võtab tar-
vitusele abinõud vähendada etniliste turistide 
arvu ning piirata nende viibimist Lätis 7–10 
päevaga.20 

Olukord ei muutunud ka pärast Nõuko-
gude Liidus 1985. aastal välja kuulutatud 
ümberehituse kurssi.  NLKP ja NSVL RJK 
püüdsid tõrjuda välismaiseid mõjusid. LKP 
KK büroo kinnitas 1986. a. 4. veebruari istun-
gil abinõude kava, et täita NLKP KK otsust 
„Ob usilenii protivodeistvija provokatsionnym 
kampanijam vokrug respublik Sovetskoj 
Pribaltiki, razduvajevym SŠA” („USA poolt 
Balti Nõukogude vabariikides õhutatud pro-
vokatsioonilistele kampaaniatele vastutööta-
mise tugevdamisest”). LKP linna- ja rajooni-
komiteedel oli vaja ellu viia „klassivaenlase 
ideoloogilise diversiooni argumenteeritud 
paljastamise” üritus.21

1986. aastal alustas tegevust Läti inim-
õiguste kaitsmise grupp „Helsinki-86”, mis 
tõstis esile ka poliitilisi eesmärke. LKP KK 
ja Läti NSV RJK pidasid gruppi lääneriikide 
eriteenistuste inspireerituks. 21. augustil 1986 
RJK võttis kinni grupist osavõtjad Lipards 
Grantiņši ja Raimonds Bitenieksi.22 Ei ole 
dokumentaalseid tõendeid, et LKP oleks 
käskinud RJK-l arreteerida „Helsinki-86” 
osalejaid. Sellest võib järeldada, et LKP KK 
büroo 1986 4. veebruari otsus andis Läti NSV 
RJK repressiivtegevusele teatud ideoloogilise 
fooni.

LPK KK jätkas Läti ühiskonna ideoloo-
gilist töötlemist ka 1987. aastal. Pärast seda, 
kui oli toimunud lillede panemine 14. juunil 
Vabaduse mälestusmärgi juures 1941. aastal 
küüditatud Läti elanike mälestuseks, LKP 
KK 1. sekretär Boriss Pugo osutas, et partei 
ja õiguskaitseasutuste rakendatud abinõud 
kindlustavad ühiskondliku korra ja vääravad 

provokatiivse tegevuse. Parteikomiteed pea-
vad võitlema Lääne ideoloogilise diversiooni 
keskuste paljastamise eest ning tegema ka 
profülaktilist tööd.23 1987. aasta 14. juuni 
eel arreteeriti „Helsinki-86” juht L. Grantiņš 
keeldumise eest alluda sõjaväekutsetele Nõu-
kogude armeesse ning 22. juunil mõisteti talle 
kuuekuuline vabadusekaotus.24 Ka Läti NSV 
Riikliku Julgeoleku Komitee rakendas pro-
fülaktilisi abinõusid enne oodatavat lillede 
panemist mälestusmärgi jalamile.25

Pärast järgmisi demonstratsioone, kui 23. 
augustil 1987 võeti Vabaduse mälestusmärgi 
juures kinni vähemalt 160 inimest, võttis LKP 
KK büroo 24. augusti 1987 istungil vastu mit-
meti tõlgendatava otsuse: õiguskaitseasutus-
tel on arvukate provokatsioonide ärahoid-
misel vaja osutada suuremat paindlikkust ja 
kindlust, sealjuures kindlustada, et peetaks 
rangelt kinni sotsialistlikust seaduslikkusest, 
õiguskorrast ja kodanike konstitutsioonilis-
test õigustest.

LKP ja Läti NSV RJK püüdsid repres-
sioone rakendada veel 1988. aastal. Näiteks 
5. mai pleenumil osutas B. Pugo: „Meil on 
vaja anda otsustav vastulöök ekstremistidele, 
demagoogidele, kasutades ära ühiskondliku 
mõtte ja seaduse jõudu. Seadus karistab 
rangelt rahvastevahelise vaenu õhutamise 
eest.”26 1988. aasta 18. juuni pleenumil ütles 
LKP KK ideoloogiasekretär A. Gorbunovs 
demonstrantide kohta, kes 25. märtsil 1988, 
küüditatud elanike mälestamise päeval, 25. 
märtsil 1988 murdsid läbi miilitsa ja RJK 
poolt ümber piiratud Vabaduse mälestus-
märgi juurde: „[– – –] me teostasime [– – –] 
suurt operatsiooni. Väga keeruline on võtta 
kriminaalvastutusele. On palju tegemist, 
et oleksid tunnistajad, et tõepoolest võiks 
mõningaid vastutusele võtta. Aga kahjuks 
aeg läheb ja nad võetakse tõenäoliselt ainult 

20 Sealsamas, l. 73.
21 Sealsamas, n. 57, s. 66, l. 36,37.
22 Sealsamas, f. 1986, n. 1, s. 45346.
23 Sealsamas, f.101, n. 59, s.107, l.110, 111.
24 Sealsamas, s. 200, l. 177, 178.
25 Nikolajs Brūversise antud videotunnistus (J. Podnieksi stuudio dokumentaalfilmi „Murdumatud” videoma-

terjalid, 2004. aasta).
26 LRA, f. 101, n. 61, s. 3, l. 27.
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administratiivvastutusele. Minu seisukoht on 
niisugune: kui on selliseid seaduserikkujaid, 
kes olid sel miitingul (mõeldud on 1988.  aasta 
14. juuni miitingut), siis on kindlasti vaja võtta 
vastutusele.”27 1988. aasta 14. juuni miitingul 
võeti plakati „Ei äraandjatele!” (mõeldud 
oli LKP delegaate NLKP 19. konverentsile) 
demonstreerimise eest kinni Modris Lujāna. 
Tema vastu algatati kriminaalasi nõukogude-
vastase propaganda ja agitatsiooni eest, aga 
kohus mõistis M. Lujāna õigeks.28

NLKP KK Poliitbüroo 11. augusti 1989 
otsuse alusel muudeti NSVL RJK Ideoloogi-
lise Vastuluure Valitsus põhiseadusliku korra 
järelevalve osakonnaks.29 Sellega lõppes ka 
Läti NSV RJK 5. osakonna tegevus ja võitlus 
ideoloogiliste diversioonidega Lätis.

Võib teha järelduse, et ideoloogilise diver-
siooni kui ühiskonna poliitilise aktiivsuse, mil 
riigi poolt sanktsioneerimata püstitatud ees-
märkide vastu võitlesid 60.–80. aastatel mit-
med NSVL režiimi institutsioonid – NLKP, 
NSVL MN, seadusandlikud ja repressiivasu-
tused. Peamine tähtsus võitluses ideoloogilise 
diversiooniga oli NLKP KK-l ja selle Poliitbü-
rool. NLKP juhtkond ei olnud üksnes käsu-
andja NSVL RJK-le, kelle otseste kohustuste 
hulka kuulus võitlus ideoloogilise diversiooni 
vastu, vaid ta inspireeris ka ideoloogilist vas-
tuluuret reguleerivaid dokumente ning NSVL 
Prokuratuuri ja MN määrusi võitluses niini-
metatud nõukogudevastase tegevuse vastu.

NSVL RJK oli NLKP KK käsutäitja, aga 
samal ajal ka initsiaator uue ideoloogilise 
vastuluureabinõu tarvituselevõtmisel. RJK 
tegi kommunistlikule parteile ettepanekuid, 
algatusi ideoloogilise vastuluuretegevuse 
sfääris, pakkus vorme ja RJK hädavajalikke 
ressursse. NLKP ja NSVL RJK töötasid 
üheskoos ideoloogilise vastuluure ürituse 
algatajatena. Astudes niinimetatud nõuko-
gudevastaste nähtuste vastu, valitsesid nende 
kahe institutsiooni vahel käsuandja (NLKP) 
ja -täitja (RJK) suhted.

Vastavalt NLKP juhistele pidasid ideo-

loogilise diversiooniga võitlust liiduvabarii-
kides need struktuuriüksused, ka LKP, kes 
ideoloogilise vastuluure kohta andsid käske 
Läti NSV Riikliku Julgeoleku Komiteele. 
Läti NSV RJK täitis omakorda ka NSVL 
RJK käske. Läti NSV RJK, samuti kui NSVL 
RJK,  tegutses võitluses ideoloogilise diver-
siooni vastu 60.–80. aastail mitte ainult kui 
käsutäitja, vaid ka kui algataja.

Ometi ei ole allikad LKP käsuandja rolli 
jälgimiseks alati selged. LKP käsud RJK-le 
väljendasid mitte ainult korraldusi, mis hoo-
litsesid sotsialistliku seaduslikkuse järgimise 
eest, vaid ka partei ideoloogilisi ülesandeid. 
LKP ei andnud oma otsustega mitte alati 
otseseid korraldusi, vaid lõi ideeliselt ja psüh-
holoogiliselt soodsa fooni RJK orienteerumi-
sele poliitilistele repressioonidele.

Kapitalistlike riikide ideoloogilise diver-
siooni vastasel võitlusel olid NSV Liidu 
režiimi käsituses lühiajalised tulemused: 1969. 
aastast 1977. aastani ei juhtunud enam stii-
hilisi massirahutusi, 70. aastate lõpul kuivas 
peaaegu täielikult kokku dissidentide tege-
vus. Aga tuleb arvesse võtta, et NSV Liidu 
režiim võitles ühiskonna poliitilise aktiivsuse 
ettekujutatud põhjuse – ideoloogilise diver-
siooni – vastu. Režiim ei võtnud arvesse NSV 
Liidu eitamise tõelisi – sotsiaalmajandus-
likke, poliitilisi ja etnilisi – põhjusi, mis viisid 
režiimi kokkuvarisemiseni. Seega oli võitlusel 
ideoloogilise diversiooniga ainult lühiajaline 
edu, mis aitas kaasa režiimi stagneerumisele. 
NLKP ja LKP tahtmatus näha lätlaste rah-
vuslikku rõhumist, sanktsioneerimata seisu-
kohtade väljendamise seostamine ainuüksi 
kapitalistliku ideoloogia mõjuga teravdas 80. 
aastate lõpul ühiskonna poliitilist olukorda, 
mis kutsus ka esile uusi vastupanuavaldusi 
Läti NSV valitsevale režiimile.

Läti keelest tõlkinud 
Enn Tarvel
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