
A. Buševics.

Mūsu politikas

problemi.

Rīgā, 1927. gadā.

Ģeneralkomisijā pie „Kulturas Balss", Rīgā.





Dublēto

A. Buševics.

Mūsu politikas

problemi.

Rīgā, 1927. gadā.

Autora izdevums.

Ģeneralkomisijā pie „Kulturas Balss", Rīgā.



E. Pīpiņa un J. Upmana spiestuve, Rīkra, Marijas iela 10.



Ievadam.

1924. gada partijas kongresā, aizejot no aktīvās līdz-

darbības, s. d. partijas politikā, turēju par nepieciešamu

atgādināt, ka Latvijas revolūcijas laikā manim bieži vien

nācies būt opozicijā pret politiku, kuru tanī laikā partija,

pa daļai zem manas vadības, veda. Ne jau tādēļ, ka to-

reizējos apstākļos uzstādīto mērķu sasniegšanai partija

būtu varējusi ar sekmēm vest citu politiku, nekā tā to

darīja. Tādā gadījumā būtu atlicies tik attiecīgi grozīt

partijas politiku. Nē, — sekmējot partijas praktisko līdz-

darbību pilsoniskās revolūcijas izvešanā Latvijā,
kā partijas atbildīgs vadītājs biju spiests jau laikus noro-

bežot šīs līdzdarbības uzdevumus no tām ilūzijām un ten-

dencēm, kuras augšējā partijas politika draudēja izsaukt

masās un biedros un kurām, agri vai vēlu, vajadzēja nākt

neizbēgamā konfliktā ar Latvijas strādniecības turpmā-

kās cīņas prasībām un iespējamībām. Ka mans toreiz

kongresā izteiktais brīdinājums nebij lieks, to liecināja

turpmākie notikumi. Lai. atminamies tik 1926. gada Bal-

tijas valstu sociālistu konferencē pieņemto lēmumu par

šo valstu s. d. ārpolitikas uzdevumiem, kurus, pēc minētā

lēmuma, nevarēja citādi iztulkot, kā par Latvijas s. d. po-
litikas pilnīgu jaunorientaciju uz M. Skujenieku (mazi-

niekiem). S. d. partija nezolidarizējās ar M. Skuje-
nieka politiku 1921. gadā, mazmiekiem no partijas

aizejot. Vēl mazāk, likās, būt partijai iemesla zolidari-

zēties ar min. politiku 1926. gadā. Bet zīmīgs sīkums:

1921. gadā partijas centralorgans „Zocialdemokrats" bez

ierunas atvēra savas slejas partijas norobežošanai no

maziniekiem; 1926. gadā turpretī abu partiju politikas
virzieni jau tiktāl saplūduši, ka mūsu centralorgana re-

dakcijai tos nākas grūti vienu no otra atšķirt (skat. 1926.

g. „Zocialdemokrats
v

Nr. 177. manu rakstu „Non pos-
sumus" ar redakcijas piezīmi). No minētās konferences

pagājis pusgads. Esmu puslīdz uzmanīgi sekojis partijas
politikai min. laikā un varu pēc labākās sirdsapziņas lie-

cināt, ka visā minētā laikā ari es neesmu novērojis, ka
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mūsu partijas politiku kaut kas šķirtu no maziniekiem.

Tamdēļ ari nebrīnējos sevišķi, kad nodibinoties, kreisai

valdībai izšķirošais vārds valdības politikas noteikšana

tika atstāts M. Skujeniekam. Tikai — kāda būs šī val-

dības politika? Vai tā nebūs tā pati, par kuru partija

savā laikā nokristīja maziniekus par „mazo zemnieku

savienību"? — Lūk — par to pirms valdības sastādī-

šanas partijas iestādes nebij padomājušas. Jau tūliņ

pēc Skujenieka valdības nodibināšanās partijas vadošā

iestāde (C. k.) bij spiesta tamdēļ atgādināt saviem mini-

striem, ka ārpus sociālās likumdošanas ir ari vēl citi

valsts politikas problemi, kuru atrisināšanā s. d. partijas

līdzšinējie uzskati ir stipri citādi, kā latviešu pilsoņu un

mazinieku uzskati. Sevišķi tas sakāms par Latvijas ār-

politikas problemiem, no kuru pareizas atrisināšanas at-

karājas tiklab Latvijas strādniecības, kā Latvijas nākotne

vispār. Var jau būt (un ari ne), ka partijas C. k. norā-

dījumi s. d. ministriem dara savu iespaidu uz kreisās

valdības politiku. Tikai — kas labs vispār priekš Lat-

vijas strādniecības un partijas var nākt no s. d. politikas

orientācijas uz M. Skujenieku? Lūk jautājums, kas pa-

mudina mani vēl reiz atgādināt retrospektivā (pagātnes)
apgaismojumā tos faktorus, uz kuriem pamatojas s. d.

iespaids Latvijas sabiedrībā un kurus aizmirstot šis

iespaids var izrādīties kādā jaukā dienā par dibinātu uz

pārpratuma.



Pirms kara.

Latvijas s. d. pirmskara politika dibinājās uz uzska-

tiem, ka pastāvošās sabiedrības saimnieciskās attīstības

nepieciešamība jo dienas vairāk nodrošina noteikšanu

pasaules tirgū un atsevišķās zemēs kapitālistiski nostā-

dītiem lieluzņēmumiem, dibinātiem uz algota darba spēka

izmantošanu, modernu techniku un tautsaimniecībai

iegūto rezervu koncentrāciju nelielu grupu rokās. Ja

lauksaimniecības attīstība vienā otrā vietā ārēji liekas no-

kārtojamies lieluzņēmumiem nelabvēlīgā virzienā, tad

darba mechanizacija, lauksaimniecības industrializācija,
lauku kredita politika un, galvenais, lielrūpniecības un

finansu kapitāla augošais iespaids, valsts saimniecībā un

politikā — ir faktori, kas uzspiež_ kapitāla izmantošanas

zīmogu ari laukiem. Agrāk patstāvīgu ražotāju atkarība

no pasaules tirgus pārvaldoša kapitāla kļūst arvien lie-

lāka un līdz ar atkarību aug nemiers pret to. Izeju šim

nemieram norāda pats saimnieciskās attīstības process:

cauri krīzēm, bezdarbam un pāri agrāk patstāvīga ražo-

tāju izputinātām eksistencēm kapitālistiska ražošanas

iekārta, blakus kapitāla koncentrācijai, cenšas aptvert
(trestos, zindikatos) ari pašu ražošanas organizācijas pro-

cesu. Tas no vienas puses. No otras puses — līdz ar

algotu darba spēku — rodās pēdējo organizācijas cīņai

pret kapitāla izmantošanas tieksmēm. Aug rūpniecība —

aug un nostiprinās ari strādnieku iespaids pārējā, no ka-

pitāla izmantotā sabiedrības daļā. Ja mazattīstītās zemēs

kapitāla profits var augt, sākumā, uz patstāvīgo sīko ra-

žotāju izputināšanas rēķina, palētinot ar modernu tech-

niku ražošanu un tā padarot pēdējiem konkurenci par ne-

iespējamu, tad saimnieciski attīstītās zemēs profita no-

drošinājumam meklējami citi celi: vai nu atrodot izman-

tošanas objektus svešās maz attīstītās zemēs (kolonijās),
vai ierobežojot atlīdzību algotam darba spēkam, vai pa-
ceļot preču cenas, izslēdzot rūpniecības un tirdzniecības

nozaru apvienošanas ceļā uzņēmēju savstarpējo konku-
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renei. Patiesībā kapitāls mēģina iet visus trīs ceļus reize,

turoties pie principa —no jihhhh HanMeHbuiero eonporn-

BJieHHH.

Ar patstāvīgas rūpniecības attīstīšanos agrākās kolo-

nijās, kapitāls spiests piegriezt profita nodrošināšanai ar-

vien lielāku vērību darba algas un preču cenu stabili-

zācijai". No ražas un patēriņa veicinātāja faktora kapitā-

listiskā iekārta draud tā arvien vairāk izvērsties par

saimnieciskā progresa traucētāju. Šīs iekārtas iznīcinā-

šana kjūst par sabiedrības tāļākattīstibas nepieciešamību,
lai pārvēršot ražošanas līdzekļus par sabiedrības īpašumu,

turpinātu ražošanas tāļāk izkopšanu ne profita, bet pa-

tērētāja — sabiedrības dēļ. Veikt šo uzdevumu spēj vie-

nīgi sabiedrība, kurā noteicošais vārds piekrīt strādnie-

cībai. Pēdējā ir vienīgais progresivais spēks, kura

iespaids un nozīme kapitālistiskai ražošanas iekārtai at-

tīstoties pastāvīgi aug un kas reizē ieinteresēts ražoša-

nas tāļāk izveidošanā kā ražotājs (ar algu) un kā patē-

rētājs (ar preču cenām). Kapitāla mēģinājums, apvienojot
ražošanu un tirdzniecību, „stabilizēt" preču cenas un

darba algu, apdraud strādnieku i kā ražotāju, i kā patē-

rētāju, kādēļ cīņā pret šiem mēģinājumiem tas divkārt

ieinteresēts. Tā kapitālistiskai iekārtai attīstoties „ar-

vien asākas top pretešķības starp izsūcējiem un darba

strādniekiem un arvien klajāka-un plašāka tiek šķiru ciņa

starp buržuāziju un proletariātu, kura tagadējo sabiedrību

pāršķir divās naidīgās daļās". Vienā pusē — kapitāli-
stiskas ražošanas iekārtas pastāvēšanā ieinteresētā pil-

sonība, otrā — no šīs iekārtas izmantota darba tauta, ar

strādniecību priekšgalā. Aiz pirmās stāv milzīgi materiāli

līdzekļi, ar kuru palīdzību tā pārvalda pagaidām i sabie-

drību, i valsti. Aiz otrās — augošs strādniecības spēks,
masu nemiers un turpmākās attīstības nepieciešamība.
Un „tādā pat mērā, kādā rodas un attīstās šķiru preteš-

ķības kapitālistiskā sabiedrībā, aug ari darba ļaužu ne-

miers pret pastāvošo kārtību, top arvien asāka cīņa pret

izsūcējiem" uti stiprinās kopības apziņa par jaunas
iekārtas nepieciešamību. Līdz ar to cīņa starp strādnie-

cību un pilsonību kļūst priekš pēdējās par pašuzturas

cīņu un tur, kur jautājums grozījies priekš veselas šķiras
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ap to — būt vai nebūt, cīņa vēl nekad nav izcīnīta koku

zobeniem vai vēlēšanu zīmītēm. Sociālisms bez demo-

krātijas nav domājams. Tāpat ari pilsoniskā sabiedrībā

demokrātijas lozungi ir tie, kas samērā vismazāk liekas

apdraudam strādniecības gatavošanos cīņai pret šo sa-

biedrību. Tomēr pirms kara s. d. pāreju no pilsoniskās

sabiedrības uz sociālistisku varēja iedomāties sev tik

strādniecības diktatūras ceļā, pielaižot, ka šīs diktatūras

laiks dažādās zemēs varēja būt dažāds, atkarībā no saim-

nieciskās attīstības pakāpes un pilsonības pretošanās

spējām.

Pieturoties pie šiem vispārējiem uzskatiem, pēc

kuriem izšķirošā loma strādniecības atsvabināšanas cīņā

tika piešķirta taisni lielrūpniecības strādniekiem,

Latvijas s. d. pirms kara atzina, ka „ari Krievijā kapi-
tālisms ticis jau par valdošo ražošanas kārtību, kaut gan

ik uz sola te vēl sastopamas aizkapitalistiskās sabiedrības

kārtības — dzimtbūšanas laiku — paliekas, kuras vis-

lielākā mērā traucē saimniecisko progresu un neļauj pro-

letariāta šķiras cīņai vispusīgi attīstīties". Pati smagākā
taml. palieka no agrākiem laikiem bij cara patvaldība.
Gāzt pēdējo, lai viņas vietā nodibinātu pilsonisku demo-

krātisku republiku, 'bij tamlīdz viens no s. d. tuvākiem

uzdevumiem. Pirms šīs pilsoniskās revolūcijas iz-

vešanas Latvijas s. d. sociālistiskās revolūcijas iespēju

Krievijā nepielaida, izejot acīm redzot no uzskatiem, ka

pēc patvaldības gāšanas pārējais jau norisināsies pēc

Vakar-Eiropai uzstādītas šablonas un ne tik ātri.

Tomēr raksturīgs „sīkums", kas liecina, ka no Lat-

vijas s. d. pirmskara prasības pēc demokrātiskās repu-

blikas vēl nebūt neizriet tā lielā sajūsma par pilsonisku

republiku un viņas aizstāvjiem, kādu jūs bieži vien tagad
variet sastapt partijas aprindās. Pārlasot L. S. D. Strād-

Partijas programu (iz kuras ņemti, starp citu, ari

pēdiņās ieliktie augšpievestie citāti), atradīsiet, ka savu

paļāvību uz pilsonisku demokrātisku republiku s. d. pirms
kara darīja atkarīgu no dažiem blakus noteikumiem, bez
kuru izvešanas dzīvē tie strādnieku pilsoniskās tiesības

nebūt neuzskatīja par nodrošinātiem arī demokrātiskā

republikā. Starp šiem noteikumiem atrodas prasība pēc

pastāvīga karaspēka atcelšanas un visas tautas apbru-
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pošanas (lai pasargātos no pučiem pēc Kaunas parauga),
pēc neaprobežotas runas, preses, sapulču, streiku un bie-

drošanās brīvības (lai par piederību pie strādnieku re-

volucionārām un nerevolucionarām organizācijām neva-

rētu piespriest katorgu un spundēt cietumā), pēc visu se-

višķo un ārkārtējo (kara v. c.) tiesu iznīcināšanas; nāves

soda un mūža cietuma atcelšanas, v. t. t. Nebūt .nebūtu

par ļaunu, ja viens otrs no partijas biedriem pārlasītu
min. partijas programu, lai pārliecinātos, ka partijai ir ari

savas principielas prasības, kuru nepieciešamība un no-

zīme tagadējos apstākļos nebūt nav novecojušas.
Atrodas starp minētiem Krievijas demokrātiskai re-

publikai uzstādītiem noteikumiem, starp citiem, ari pra-

sība pēc pašnolemšanas tiesībām
„
Visām tautām, kas

dzīvo līdzšinējās Krievijas valsts robežās". Tikai mal-

dīgi domāt, ka šī prasība uzņemta partijas programā ne-

atkarīgās Latvijas atdalīšanās nolūkā no Krievijas. Nekā

tamlīdzīga: Latvijas apstākļiem piemērotas attiecības

starp Latviju un Krieviju pēc Latvijas s. d. uzskatiem bij
— plaša Latvijas politiska un saimnieciska pašvaldība
(autonomija), nodrošinot Krievijas demokratizācijas no-

lūkos tādu pat saimniecisku un administrativu pašvaldību
nevien provincēm, bet ari pilsētām, apriņķiem un paga-

stiem. Ar citiem vārdiem — vadošā ideja šeit bij ne do-

mas par Latvijas atdalīšanu no Krievijas, bet gan pēdējās
demokratizācija. Ar provinču iedalīšanu pēc iedzīvotāju
tautībām vajadzēja nodrošināt strādniecībai nepieciešamo
matēs valodas lietošanu tiklab skolās, kā sabiedriskā Un

privātā dzīvē, un uz šīm tiesībām dibinātas nacionālās
kultūras attīstības iespēju.

Augšminētiem Latvijas s. d. uzskatiem par Latvijas-
Krievijas attiecībām bij savi loti reāli pamati, kurus aiz-

mirst nav iemesla ari tagad vēl. Proti — kopš pagājušā
gadusimteņa deviņdesmitiem gadiem Latvijā sāka spēji
attīstīties modernā lielrūpniecība. Līdz ar rūpniecību at-

tīstījās pilsētas strādniecība, kuras svars un nozīme Lat-

vija auga līdz ar rūpniecību. Atskaitot atsevišķas rūp-
niecības nozares, kuru attīstībai Latvijā bij sevišķi <„da-
biski") iemesli (piem. Rīgas kokrūpniecībai Daugavas un

Gaujas baseinu meži), pārējās Latvijas rūpniecības spējā
attīstība dibinājās galvenai kārtai uz trim faktoriem:
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1) muitas vienība ar Latvijas aizmuguri — Krieviju, kura

noņēma 80—90% no Latvijas rūpniecības ražojumiem

(atskaitot eksportu); 2) ārzemju ogļu, izejvielu un pus-

fabrikātu tuvums, pateicoties piejūras stāvoklim „kai*-

miņos" ar min. lietām bagātām zemēm un 3) Latvijas

ostas un dzelzsceļi, kā Krievijas importa-eksporta uzņē-

mēji un tāļāk virzītāji. No šejienes nepieciešamība, Krie-

vijas saimnieciskās dzīves traucējuma novēršanai, uz-

turēt tās labā kārtībā, kas bez vietējās rūpniecības nav

domājams. - Bij ari vēl citi iemesli, kas Latvijas rūpnie-
cībai Krievijas tirgū, konkurencē ar pārējo Krievijas rūp-

niecību, piešķīra zināmas priekšrocības (piem/— vairāk

attīstīta strādniecība v. c), bet tiem jau vairāk blakus

nozīmē. Izšķirošā nozīme, kas veicināja Latvijas rūp-
niecības spēju attīstību, piekrita, bez šaubām, muitas

vienībai ar plašo aizmuguri — Krievijas tirgu un valsts

pasūtījumiem Krievijas vajadzību apmierināšanai. Trau-

cēt tamlīdzīgos apstākļos rūpniecības attīstību ar prasību

par Latvijas atdalīšanu no Krievijas nevienam realpoli-

tiķim nevarēja nākt prātā. Tas toties jo mazāk, ka ari

Krievijas demokrātijai tamlīdzīga prasība nebij pieņe-

mama: Latvijas ostām un dzelzsceļiem, kā Krievijas sa-

tiksmes ceļu izejas punktiem uz pasaules tirgu, priekš

Krievijas tautsaimniecības pārāk liela nozīme, lai tā lab-

prātīgi no viņiem atsacītos.

Attīstījās rūpniecība — auga un vairojās Latvijas

pilsētu labklājība un profiteja ari lauki: radās iekšējais
tirgus, kas padarīja Latvijas lauksaimnieku, vairāk vai

mazāk, neatkarīgu no pasaules tirgus. Cēlās cenas uz

lauksaimniecības produktiem, un līdz ar cenām un lauk-

strādnieku aizplūšanu uz pilsētām cēlās ari atlikušo lauk-

strādnieku algas. Tā rūpniecības spēja attīstība pilsētās
likās laimīgi'atrisinām ari sarežģīto zemes jautājumu.
Saistīt lauku bezzemnieku pie savas zemes stūrīša ar

pēdējā piešķiršanu īpašumā s. d. nenāca prātā. Taisni

otrādi — atzīstot, ka aiz politiskiem motiviem var izrā-

dīties par nepieciešamu pielaist muižu zemes sadalīšanu

starp bezzemniekiem, s. d. paši veda neatlaidīgu propa-

gandu starp bezzemniekiem pret „sava kaktiņa" politiku,
ieteicot tās vietā laukstrādnieku stāvokļa nodrošināšanai

darba aizsardzības un apdrošināšanas likumus, pēc pil-
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sētas strādnieku parauga. Ar citiem vārdiem — pēc

Latvijas s. d. pirmskara uzskatiem: a) Latvijas strād-

niecības sekmīgai cīņai par sava stāvokļa nodrošināšanu

(ceļā uz sociālismu) nepieciešams pastāvīgs spēka pie-

plūdums, kas dibinātos uz lielrūpniecības attīstīšanos Lat-

vijā: b) išīis rūpniecības attīstīšanās ir pati par sevi pie-
tiekošs faktors, lai paceļot pilsētu labklājību veicinātu

apstākļu uzlabošanu ari uz laukiem, nodrošinot lauku

ražojumiem tirgu, bez pietiekošas zemes un darba pali-
kušam bezzemniekam un sīkzemniekam darba iespēju

pilsētās un atlikušiem bezzemniekiem labākus darba ap-

stākļus uz laukiem; c) minētās rūpniecības attīstīšanas

priekšnoteikums Latvijas apstākļos ir muitas (saimnie-
ciska) vienība ar Latvijas aizmuguri — Krieviju, nodro-

šinot pēdējo ar attiecīgām koncesijām politiskā laukā, bet

d) prasot par to savukārt no Krievijas tādas demokrā-

tiskas iekārtas nodrošināšanu, kura netraucē saimnie-

cisko progresu un ļauj proletariāta šķiras cīņai, par sava

stāvokļa nodrošināšanu ceļā uz sociālismu, vispusīgi at-

tīstīties, lai c) tad, kad apstākļi būs varas pārejai strād-

nieku rokās pietiekoši nobrieduši, diktatūras ceļā nokār-

totu pāreju no pilsoniskās sabiedrības sociālistiskā. —

Kā redziet, — Latvijas s. d. bij pirms kara drusku citā-

dos uzskatos par partijas pēc revolūcijas uzdevumiem,
nekā tas izriet no tagadējo partijas runas vīru darbiem.

Interesanti tādēļ palūkot, vai un ciktāl šai uzskatu maiņai
ir dibināti pamati tajās pārgrozībās, kādas karš un revo-

lūcija ienesušas Latvijas pirmskara apstākļos.

Kara un revolūcijas pārvērtības Latvijā.

Pasaules karš un Krievijas revolūcija ienesa Latvijas
saimnieciskos apstākļos, bez šaubām, milzīgas pārgro-
zības. Arēji sākumā tiešām varēja likties, ka Latvijas
tautsaimniecības pirmskara attīstības gaita nevien pār-
traukta, bet ka Krievijas un starptautiskie apstākļi no-

ārdījuši pat tos pamatus, uz kuriem dibinājās Latvijas
pirmskara ātrā izveidošanās no lauksaimniecības par

rūpniecības valsti. Vispirms pasaules karš iznīcināja

mūsu rūpniecību, kura, atskaitot Liepāju, tika evakuēta

ar visiem strādniekiem uz Krieviju. Rūpniecības eva-
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kuacija un blokāde izputināja ari tirdzniecību. Nepalika

sveikā ari lauksaimniecība, kura, pa daļai ar rekvizīci-

jām, pa daļai caur evakuāciju, izbaudīja apmēram to pašu

likteni, ko rūpniecība. Sevišķi tas sakāms par lielsaim-

niecībām (muižām un zemnieku mājām), kuras Kurzemē,

vāciešiem ienākot, evakuējās uz austrumiem, nevien ar

atlikušo (no rekvizicijām) inventāru, bet ari ar pašiem
saimniekiem un, pa daļai, strādniekiem, interesanti at-

zīmēt, ka sevišķi intensīvi par Latvijas lauksaimniecības

evakuāciju (un līdz ar to par viņas izputināšanu) iestā-

jas latviešu nacionālistu (pilsoņu) prese. Atlika vēl cerī-

bas, ka karam drīzi beidzoties kaut dalu no aizvestā būs

iespējams atkal atgriezt. Tikai kara ieilgums un sekoša

revolūcija izgaisināja ari šīs cerības — uz mājām bēgļi at-

griezās ar spieķi rokā vai ari nemaz neatgriezās. Vēl vai-

rāk — Krievijas sabrukums karā un revolūcijas pārvei-
došanās no pilsoniskās proletāriskā draudēja radīt ap-

stākļus, kuros Latvijas nākotne būtu uz ilgu atkarīga no

divu lielvalstu cīnās par varu Baltijas piekrastē. Lai at-

minamies notikumu gaitu.
1917. g. februāra revolūcija Krievijā ievada austru-

mos pilsoniskās revolūcijas laikmetu. Strādniecības lie-

lais iespaids uz notikumu gaitu draud piedot revolūcijai
Krievijā pilsonībai nevēlamu raksturu. Lai to novērstu pil-
sonības mēģinājumi visiem līdzekļiem dabūt revolūcijas
vadību savās rokās. Pārāk vājā Krievijā, lai viena uz-

ņemtos cīņu ar strādniecību, pilsonība cenšas radīt šai

cīņai kopēju fronti ar elementiem, kuriem pilsoniskā de-

mokrātiskā revolūcija tik pat maz pieņemama, kā prole-
tāriskā revolūcija, bet kuri kopējā frontē ir nesalīdzināmi

spējīgāki par pilsonību. Līdz ar to lozungs — par vai pret

strādniecību —kļūst par sinonimu lozungam —par vai pret

revolūcijas uzvaru Krievijā vispār. Ja Krievijas pilso-

nība, aiz bailēm no oktobra, gatava izlīgt ar muižniecību,
tad Krievijas zemnieks, sevišķi zaldātu tērpā, ir citādos

uzskatos. Tamlīdz konflikts starp pilsonību un strādnie-

cību beidzās ar strādnieku uzvaru tā paša 1917. gada

oktobra dienās. Krievijā nodibinās Padomju vara, kura

ar diktatūras palīdzību mēģina izvest proletārisku revo-

lūciju ceļā uz sociālismu. Priekš pēdējā, pēc s. d. ieska-

tiem, apstākļi Krievijā vēl nav nogatavojušies, kādēļ pro-
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letariskai revolūcijai uz paliekamu uzvaru pagaidām ne-

esot izredzes: tai vai nu jāsabrūk vai jāpārveidojas Krie-

vijas sīkpilsonības apstākļiem vairāk piemērotā formā.

Bet pie varas nākusē strādniecība nebūt nedomā aprobe-
žoties Krievijā ar pilsoniskās revolūcijas iespējamībām,
līdz apstākļi nepārliecina to, ka sociālistiskās iekārtas

nodibināšanai ar labu gribu un pašuzupurēšanos vien ne-

pietiek. Kara komunisms sabrūk — Padomju vara un

diktatūra paliek. Pāri pilsoņu kara drupām sākas Krie-

vijas izpostītās tautsaimniecības atjaunošanas darbs, me-

klējot ceļus Krievijas ātrai industrializācijai, bez kā sapņi

par sociālismu var palikt tik par tālām noskaņām zilajā

vakarā, kuras izgaist līdz ar vakaru.

Krievija aizdedzinātās proletāriskās revolūcijas

dzirkstis apdraud pilsonības varu tāļu pāri Krievijas ro-

bežām. Oktobra revolūcijai tādēļ seko pilsonisko inter-

vencionistu cīņa pret Krievijas Padomju republiku. Iz-

rādās, ka šaī cīņā pasaules kara naidīgie imperiālisti itin

labi spēj saprasties. Lai izsargātos no sabrukuma, revo-

lucionārā Krievija Brest-Litovskā (mierlīgumā starp

Krieviju un Vāciju) spiesta atteikties pagaidām no Balti-

jas provincēm. Pēdējo nākotne caur to divkārt apdrau-
dēta: apdraudēta nacionālā revolūcija un apdraudēta
saimnieciskā vienība ar šo provinču attīstības noteicošo

aizmuguri — Krieviju. Līdz ar to uz tautu pašnolemšanas
tiesībām dibināta prasība pēc neatkarības liekas par vie-

nīgo ceļu. kā atkratīties no feodālās muižniecības varas

atliekām un ārējo imperiālistu dzelžu dūres, lai 1) ar sek-

mēm nobeigtu no Krievijas revolūcijas ievadītos sociālos

un nacionālos pārvērtēšanas darbus, un 2) nezaudētu

saimnieciskās kopdarbības atjaunošanas iespēju nākotnē

ar Krieviju miera ceļā, bez jauniem pasaules satricinā-

jumiem. Tā ari Latvijas s. d. starpā dzimst un nostiprinās
ideja par demokrātiskas Latvijas neatkarību, kā re v o I u-

c i o n ar a prasība pret mūsu muižniecības un vācu impe-

riālistu mēģinājumiem ar varu apspiest pilsoniskās revo-

lūcijas centienus Latvijā un Krievijā.
Pa to starpu notikumi turpina savu gaitu. Vācijas im-

pērija sabrūk. Tāds pat liktens liekas draudam okupācijas
un muižniecības varai Latvijā: vācu armijai sabrūkot

Krievijas revolūcija, nelūkojoties uz iekšējām cīņām un



13

pasaules imperiālistu uzbrukumiem, atrod sevī pietiekoši

spēka izdalīt dalu vēl aktivai cīņai ari Baltijas valstīs.

Bet taisni ap šo laiku, kad gatavojās atkrist cēloņi, kuri
Latvijas neatkarības ideju bij popularizējuši sociāldemo-

krātijā, pate šī ideja Latvijas sabiedrībā jau tiktāl nobrie-

dusi, ka var stāties pie viņas dzīvē izvešanas. 18. no-

vembrī 1918. gadā tad ari nodibinās Latvija, ar s. d. līdz-

dalību, kā neatkarīga pilsoniska demokrātiska valsts.

Ceļas jautājums, kas varēja pamudināt s. d. iestāties

par pilsoniskās valsts nodibināšanu Latvijā laikā,

kad no strādniecības vadīta Krievijas revolūcija, ar lat-

viešu strēlniekiem priekšgalā, gatavojas likvidēt okupāci-

jas un muižniecības varu šeit tās pašas darba tautas in-

terešu vārdā, kuras interesēs rīkojās ari s. d.? Taču gan.

galvenai kārtai, nepalāvība uz Krievijas lielniecisko revo-

lūciju, kura ar savu taktiku un toreizējiem kara komu-

nisma lozungiem draudēja sacelt pret sevi visas iedzīvo-

tāju šķiras un tā atvieglot pasaules imperiālistiem un

pašu mājas reakcionāriem revolūcijas sakaušanu. Var

tikai nožēlot, ka savā 18. novembra deklarācijā Tautas Pa-

domē partija noteikti neformulēja tos motivus, kas viņu
toreiz pamudināja iestāties par neatkarīgās pilsoniskās
valsts nodibināšanu Latvijā. Tas būtu dažam labam par-

tijas biedrim palīdzējis turpmāk pareizāki orientēties no-

tikumu gaitā, nekā tas panākts ar minētās deklarācijas
maznozīmīgo teikumu: „Ari mēs, Latvijas Soc.-Dem.

Strādnieku Partijas priekšstāvji, atrodam par nepiecie-

šobrīd veicināt brīvās Latvijas izveidošanu par

patstāvīgu valsti." (Sk. Tautas Padomes 1918. g. 18. no-

vembra protokoli). Tomēr ari tā partijas turpmākā tak-

tika lielinieku laikā (un vēlāk) pietiekoši liecina, ka

1918. gada beigās, piedaloties pilsoniskās valsts nodibi-

nāšanā, Latvijas s. d. vēl arvien paturēja acīs šā noti-

kuma utilitāro (priekš strādniecības) nozīmi, darot atka-

rīgu savu līdzdarbību valsts izveidošanā no tā, vai šis

darbs ir revolūcijas un strādniecības spēka pieauguma
veicinošs faktors vai nē.

Pavisam citādi uz lietas apstākļiem 1918. gada beigās
skatījās Latvijas pilsonība, kuras eksistenci tieši apdrau-
dēja toreizējie Krievijas revolūcijas lozungi: pilsoniska
— no Krievijas neatkarīgā Latvijā tā meklēja aizsargu
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pret Krievijas revolūcijas proletāriskiem lozungiem. Itin

dabīgi tādēļ jaundibinātās Latvijas valsts pilsoniskās val-

dības pirmais darbs bij — kopot spēkus cīņai pret latviešu

strēlniekiem, kuri virzījās uz Latviju zem proletāriskās

revolūcijas sarkanā karoga. Tas bija darbs, ap kuru va-

rēja saprasties visi minētās revolūcijas pretinieki, to

starpā ari tie, cīņā pret kuriem demokrātiskās Latvijas
neatkarības ideja bij savā laikā nobriedusi kā revo-

lucionāra prasība. Kopā ar vācu okupācijas spē-

kiem, Baltijas muižniecību un vispasaules imperiālistiem

pret pilsonisko Latviju (= Latvijas pilsonību) apdrau-
došo Krievijas revolūciju un latviešu strēlniekiem — bij

Ulmaņa kunga pirmais ārpolitikas lozungs pēc valsts no-

dibināšanas. Ne lozungs, nedz Ulmaņa kunga cīņas biedru

buķete s. d. pieņemama nebij un tikko nodibinātā koali-

cija izjuka ātrāk, nekā tā bij radusies.

Turpmākais norisinājās jau kaleidoskopiskā kārtībā.

Okupācijas armijas atkāpšanās, Pagaidu valdības pārcel-
šanās no Rīgas uz Liepāju, Padomju Latvijas nodibinā-

šanās Rīgā, atjaunojot Latvijas saimniecisko un politisko
vienību ar Krieviju. Latvijas s. d. izstāšanās no Tautas

Padomes un līdz ar to oficiāla norobežošanās no Latvijas
pilsonības bloka ar pārrobežu un pašu mājas revolūcijas

pretiniekiem. Pasaules kara sabiedroto imperiālistu
(anglu-franču-amerikāņu) jaunās intervencijas plāni pret

Krieviju, ar vācu imperiālistu piepalīdzību. Vācu okupā-

cijas armijas atjaunošana Liepājā 1919. gada sākumā; lat-

viešu pilsoņu nespēks pret melnajiem „draugiem", 1919. g.
16. aprila pučs, Niedra, fon der Goltca karagājiens pret

sarkano Rīgu, proletāriskās revolūcijas sabrukums Lat-

vija un no jauna prasība pēc demokrātiskas neatkarīgas

Latvijas, kā revolucionāra prasība pret Vakar-Ei-

ropas imperiālistiem un Baltijas muižniecību. Par visiem

minētiem notikumiem savā laikā jau tiku rakstījis Liepājas
„Strādnieku Avizē" (1926. gada Nr. _Nr. 46, 48, 50, 51,

53, 55
L

56, 59, 61, 65, 66 un 67), kadeļ šeit pie tiem ne-

uzkavēšos. Atzīmēšu tikai vienu un proti — proletāriskās
revolūcijas sabrukums Baltijas valstīs un šīs revolūcijas
nesekmes Vakar-Eiropas, t. s. rūpniecības valstīs lieci-

nāja, ka nacionālās valstīs, ar stipri attīstītu pilsonību,
proletāriskas revolūcijas stunda pagaidām vēl nebij si-
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tusi. Ari Latvijā, protams, pēc padomju varas sabrukuma

par šīs varas atjaunošanu iekšēja apvērsuma ceļā nebij

pagaidām ko domāt. Tamlīdz strādniecībai, savu interešu

nodrošināšanai priekšā stāvošās pārgrozībās, bij jārēķi-

nājas ar pilsoniskas valsts pastāvēšanas faktu un jāpie-
kopj politika, kura pilsoniskā vālstī attiecīgos ap-

stākļos var nodrošināt strādniecībai vislielāko spēka pie-

augumu nākotnē.

Kadi tad nu bij Latvijas apstākli pec padomju varas

sabrukuma šeit?

Pēckara Latvija.

Karā nopostīti, ar krūmiem aizauguši lauki Kurzemē

un pa daļai (gar Daugavas krastiem) Vidzemē. Muižas

un mājas bez pietiekoša inventāra, pa daļai bez saimnie-

ka. Lauku iedzīvotāju skaits samazinājies Kurzemē (ar

Zemgali) par apm. 40%. Pilsētas rūpniecība vai galīgi

nopostīta, sevišķi tas sakāms par Rīgu. Visā Latvijā no

apm. 100.000 rūpniecības strādniekiem vairs atlikušies tik

ap. 21.000 (1920. gadā). — Tirdzniecībā pilnīgs klusums.

ledzīvotāju skaits samazinājies Rīgā par apm. 65% (no

527.000 kara sākumā uz 188.662 jūnijā 1920. g.), Liepājā

par 40%, Ventspilī par apm. 60% v. t. t. Nami tukši — ne-

apdzīvoti, apkrauti parādiem, bez remonta — padoti lai-

ka zobam, jo viņu uzturēšana neatmaksājas. Bet sevišķi
cietusi Latvijas rūpniecības strādniecība: izkaisīta pa vi-

sām Krievijas malām, decimēta, saskaldīta un savstarpējā

naidā (s. d. un komunisti). Pie visa tā, tiklab pilsētas kā

lauki, bez atjaunošanai nepieciešamiem līdzekļiem, no-

mākti pirmskara parādiem — bez k re d i t a iespējām, un

varbūtēja rūpniecība pagaidām bez tirgus. Bezdarbs pil-
sētās un mazs pieprasījums pēc darba spēka uz laukiem.

Toties daudz atmatā atstātās zemes — tamlīdz augoša
tieksme bezzemniekos pēc zemes, kā vienīgās eksistences

iespējamības.

Latvijas priekšgalā vecsaimnieki-lielzemnieki, kuru
iespaids pilsoniskā Latvijā pēc lielinieku sabrukuma un

16. aprija puča likvidācijas ārkārtīgi pieaudzis. Bailes no

lieliniekiem, neuzticība strādniecībai no vienas, un vācu

muižniecībai (pēc 16. aprija puča) no atrās puse, noved lat-
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viešu pilsonību pilnīgā atkarībā no Vakar-Eiropas imperiā-

listiem. Latgale vēl zem lieliniekiem un tamlīdz gatavība

nacionālas vienības vārdā uz visādām avantū-

rām pret Padomju Krieviju. Pašā Latvijā, un proti Kur-

zemē, vēl arvien okupācijas (Bermondta)_ armija. Viņas

aizmugurē Cēsu kaujas sakautā, bet vēl cerību pilnā

muižniecība un visvācu nacionālisms, kuri gatavi kalpot

ari sabiedroto imperiālistu intervencijai (pret Padomju

Krieviju), lai atgūtu karā un revolūcijā zaudēto. Tamlīdz

reakcijas un intervencijas draudi, ar latviešu mantīgās

pilsonības labvēlīgu neitralitāti vai pat aktivu atbalstu.

Revolucionārā Krievija tai pašā laikā pilsoņu kara

liesmās, bez iespējas izdalīt kaut cik ievērojamus spēkus

cīņai pret draudošo kontrrevolūciju Latvijā. Pēdējās
strādniecībai tā tad pašas spēkiem vajadzēja mēģināt tikt

galā ar tiem revolūcijas uzdevumiem, kuru veikšana pēc

s. d. uzskatiem (skat. partijas programu) ir ne-

pieciešama, lai nodrošinātu Latvijai tādu demokrātisku

iekārtu, kura 1) netraucētu saimniecisko progresu, ber

2) attīstot rūpniecību veicinātu strādniecības spēka pa-

stāvīgu pieaugumu un 3) lautu proletariāta šķiras cīņai,

par sava stāvokļa nodrošināšanu ceļā uz sociālismu, vis-

pusīgi attīstīties.

Bij skaidrs, ka Latvijas pēckara apstākļos, sevišķi
vēl pēc Padomju varas likvidācijas, strādniecība

pārāk vāja, lai tā varētu domāt pašas spēkiem vien ar

panākumiem veikt no revolūcijas viņai uzliktos pienāku-
mus. Bij nepieciešami jau laikus, aizstāvot vienotās fron-

tes nepieciešamību pašā strādniecībā, apskatīties vēl pēc
sabiedrotiem āri ārpus strādniecības. Šo sabiedroto iz-

vēle, viņu centienu pielāgošana strādniecības politikai —

bij nākošais problēms, kuru Latvijas strādniecībai vaja-

dzēja prast atrisināt, lai Latvijas pilsoniskā revolūcija ne-

pārvērstos priekš viņas ar laiku savā pretstatā — par

Latvijas turpmākās attīstības kavēkli.

Beidzot, pēckara postā un grūvēkļos domāt par

strādniecības stāvokļa uzlabošanu, nesaistot pēdējo ar

plašu saimnieciskas atjaunošanas un uzbūves darbu, būtu

utopija. Pamatot un attīstīt šo uzbūves darbu, pieskaņojot

to pēc iespējas augšminētiem pārējiem strādniecības uz-

devumiem Latvijas revolūcijā, bij līdz ar to ari viens no
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tiem pienākumiem, kurus Latvijas strādniecībai vajadzēja

uzņemties, lai nodrošinātu sev nepieciešamo iespaidu

Latvijas turpmākā izveidošanas darbā.

Tikai kara apstākļos, ar svešu armiju zemē, domāt

par saimnieciskās atjaunošanas un uzbūves darbiem ir

lieki. Ar Latvijas iztīrīšanu no Bermondta armijas tā tad

bija ari jāsāk un šis darbs bij kopīgs visiem tiem, kuriem

jaunajā Latvijā varēja būt nākotne. Priekš Latvijas darba

tautas turpretim augšējais uzdevums krita toties vairā*

svarā, ka Bermondta armija pēc sava sastāva un vadības

varējo solīt Latvijai tik vistumšāko reakciju, ar neap-

slēptām tieksmēm pārnest šo reakciju ari uz revolucio-

nāro Krieviju. Tamlīdz cīņa pret Bermondtu. zem neat-

karīgās Latvijas nacionālā karoga, bij Latvijas pilsoniskās
un Krievijas proletāriskās revolūcijas kopējās inte-

resēs un tikai mūsu pilsonība, ar savu pārlieko ticību Va-

kar-Eiropas imperiālistiem, varēja būt pretējos uzskatos
(skat. Liepājas „Strādnieku Avizē" 1926. g. Nr. Nr. 66.

un 67. rakstā — Iz nesenās pagātnes).
Ar Bermondta sakaušanu, kurai drīz vien sekoja ari

Latgales pievienošana pārējai Latvijai, ceļš strādniecī-

bai nepieciešamam uzbūves darbam, i politiska, i saim-

nieciskā laukā, likās būt brīvs. Samērā viegli šo uzbūves

darbu, pilsoniskā valstī nospraustās robežās, arējas ie-

tērpās ziņā bij veikt politiskā laukā. Demokrātiskā re-

publika top uzskatīta par to valsts satversmi, kura ari

strādnieku šķirai var nodrošināt viņas garīgo spēku mak-

simālo attīstības iespēju, sagatavot to uz valsts varas

pārņemšanu un dot iespēju vest cīņu par šo varu ar sa-

mērā mazākiem zaudējumiem, kā pie citas valsts iekār-

tas. Strādniecības cīņu par demokrātiju atvieglo tas ap-

stāklis, ka bez strādniecības viņā ieinteresēta ari

daļa pilsonības, vispirmām kārtām sīkpilsonība un mino-

ritātes. Ar šīs pilsonības atbalstu Latvijas s. d. tad ari pa-

nākuši Latvijai satversmi, kura ārēji liekas pilnīgi no-

drošinām strādniecībai turpmākām cīņām nepieciešamo

attīstības un organizācijas iespēju un ar savu demokrā-

tisko uzbūvi var noderēt pat par paraugu citām pilsonisko
valstu satversmēm. Un tomēr — uz šīs valsts demokrā-

tiskās satversmes pamata strādniekiem, par vienkāršu

piederību pie organizācijām, kas stāda sev par mērķi (ari
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s. d. programā paredzēto) revolucionāro cīņu par sociā-

lismu, var piespriest (unaripiespriež) vairākus ga-

dus spaidu darbus, gluži kā priekšrevolucijas
cara laikos. Kā tas iespējams? Nu, gluži vienkārši:

Latvijas satversmē paredzētais demokrātisms un uz tas

dibinātās tiesības ir priekš tiem, kuri šo satversmi un uz

viņas dibināto pilsoniskās valsts iekārtu atzīst un

aizstāv. Turpretim priekš tiem, kas šo satversmi un uz

viņas dibināto pilsoniskās valsts iekārtu gatavojās, tuvākā

vai tālākā nākotnē, revolucionārā ceļā grozīt, priekš tiem

atstāti spēkā cara laika sodu likumu noteikumi. Latvijas
satversmes pilsoniskais demokrātisms izrādījās par

pietiekošu, lai izvestu agrāro revolūciju un nostiprinātu

jaunradušos pilsonisko iekārtu Latvijā pret reakcijas mē-

ģinājumiem atjaunot uz kārtu privilēģijām dibinātu agrā-

ko iekārtu. Bet uz strādniecības centieniem pāri pastā-

vošam mūsu demokrātiskā satversme piedraud ar Soda

likumu 102. un citiem cara laika soda pantiem. Ja šodierv

vēl minētie Soda likumu panti top piemēroti vai vienīgi

komunistiem, tad uz mūsu satversmes pamata tos tikpat
labi var rīt piemērot ari s. d., kuriem viņu šķiras cīņas

programa nav palikusi vēl par nenozīmīgu papīrīti. Ar

citiem vārdiem — nelūkojoties uz demokrātisko čaulu,

Latvijas Satversme nenodrošina strādniecībai viņas

revolucionāriem uzdevumiem nepieciešamo attīstības un

organizācijas brīvību. Vēl vairāk: kā to liecina Lietavas

pučs, tad ari pate satversme pilsonības acīs nebūt nav

tāds neaizskarams svētums, kura dēļ būtu vērts upurēt

veikala intereses, par šķiras interesēm jau nerunājot. Tas

nozīme, ka ari pilsoniskais demokrātisms nodrošina strād-

niecības intereses tikai tiktāl, cik tāļ pati strādniecība

gatava un spej šīs intereses katru acumirkli aizstāvēt.

Nesalīdzināmi smagākas, nekā ap valsts satversmi,

bij cīņas sociālā laukā. Tas ari saprotams: sociālā laukā

tiešāk kā jebkur citur krustojas strādniecības šķiras in-

tereses ar pilsonības interesēm. Katru santīmu pie darba

algas vai strādnieku apdrošināšanai, katru minūti, par

ko samazinājies darba laiks, — pilsonība uzskata par

savas pelņas aplaupīšanu. Šai ziņā tautību pretešķības

pilsonība nepazīst. Neapzinās savas intereses strādnieku

darba apstākļu uzlabošanā diez cik ari sīkpilsonība.Cīņā
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par sava sociālā stāvokļa nodrošināšanu strādniecība

tamlīdz var paļauties vai vienīgi uz savas šķiras spēkiem

un to iespaidu, kādu tā ar pareizu politiku saimnieciskās

attīstības laukā gūst darba tautā vispār. Par nožēlošanu,

kā jau aizrādīju, Latvijas pilsētas strādniecība bij deci-

mēta, saskaldīta divās pretējās grupas s. d. piekritējos
un komunistos, kuras viena otru uz asāko apkaroja. Lau-

ku proletāriskās masas turpretī dzīvoja gaidās uz savu

zemes stūrīti. Tamlīdzīgos apstākļos lozungs par vie-

noto fronti bij šeit nepieciešamāks, kā jebkur citur. S. d.

ari mēģināja sākumā uzturēt šo lozungu praktiskā darbā,

bet tas. sašķīda pret komunistu proletāriskās diktatūras

gaidām un atteikšanos no līdzdarbības kopā ar s. d.

strādniecības stāvokļa nostiprināšanos darbā pilsoniskā

Latvijā. Šī komunistu nepareizā taktika noveda vispirms

pie Latvijas strādniecības arodu organizāciju sašķelšanās
(1921. gadā) un pēc tam pie šo organizāciju savstarpējās

apkarošanās. Sekas — arodnieku neticība vienotās fron-

tes iespējai un 'šī lozunga izmantošana arodu organizā-

ciju šķelšanai. Labi vēl, ka masu šķiras instinkts ar-

vien vēl izrādījies veselīgāks par sludināto naida neprātu

un svarīgos cīņas brīžos Latvijas strādniecība vienmēr

pratusi uzstāties kopoti par to politiku, kura Latvijas ap-

stākļos priekš strādniecības bij reālāka. Latvijas pilso-
niskās revolūcijas izvešanas laikā, kopš padomju varas

sabrukuma Latvijā, par tādu izrādījusēs s. d. politika,
ar savu praktisko līdzdalību pilsoniskās Latvijas izbūves

darbā. Bet, un atkal jāsaka — par nožēlošanu, šī pati
līdzdalība pilsoniskās valsts izbūves darbā ir attī-

stījusi un nostiprinājusi s. d. starpā tendences, kuras Lat-

vijas pilsoniskās revolūcijas utilitāras prasī-
bas cenšas iegalvot par paliekamām strādniecības

šķiras prasībām ari uz priekšu. Tās ir tendences,

kuras strādniecības acīs var vienīgi diskreditēt līdzšinējo

s. d. politiku, sajaucot pēdējo ar mūsu mazinieku na-

cionālismu, pēc kura laši vislabāki padodoties pīļu dīķī.

Latvijas jaunuzbūves priekšnoteikumi.

Vēl daudz lielāki kavēkļi zocialās cīņas laukā priekš

strādniecības, nekā vienotas frontes trūkums, bij Latvijas

pēckara posts un gruvēkļi. Pirms domāt par strādnieci-
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bas stāvokļa uzlabošanu, vajadzēja būt skaidrība par

līdzekļiem, kā to sasniegt. Latvijas postaža, pēc Ber-

monta izdzīšanas, likvidu līdzekļu minētam nolūkam nebij.

Tie bij vēl jāgādā, atsvabinot Latvijas tautsaimniecība

nepieciešamas rezerves attiecīgu sociālu labierīcību izve-

šanai. Tamlīdz saimnieciskās dzīves atjaunošanas un iz-

būves darbs bij viens no pirmajiem, ar kuru strādniecī-

bai nācās sadurties cīņā par sava stāvokļa uzlabošanu.

Palaisties šeit uz mūsu pilsonību vien būtu neprāts, jo tas

nozīmētu, ka viss atjaunošanas smagums tiktu uzvelts

strādniecībai vienai. Latvijas strādniecība to nepieļāva.

Skaldīta decimēta, tā, ar savu revolucionāro saimnie-

ciskās dzīves atjaunošanās plānu, prata tomēr labu daļu

no kara posta sekām uzvelt ari saviem pretiniekiem,

pirmā kārtā savai nāvīgai ienaidniecei — muižniecībai.

Apsverot pamatus, uz kuriem Latviias jaunuzbiive-
darbs izvedams, Latvijas s. d. turējās pie ieskatiem, ka

1) pēc padomju iekārtas sabrukuma Latvijā strādniecībai

nav vairs pietiekoša spēka, lai valsts pati uzņemtos šīs

jaunizbūves izvešanu uz sabiedriskiem, bet ne privat-

kapitaliskiem pamatiem, 2) ka nopostītā Latvijā nav pie-
tiekoši līdzekļu. lai vispār varētu minētos darbus veikt

ar valsts iniciatīvi vien. un 3) ka Latv ijas uzbūvei nepie-
ciešamie ārējie krediti būs vieglāki pieejami pēc revolū-

cijas privātai uzņēmībai, nekā jaundzimušai valstij, kuras

turpmākais liktenis atkarājas no faktoriem, kas sevišķu

paļāvību finansu kapitālā modināt nevar.

Trūkstošo kapitālu un teclīniku nopostītai Latvijai bij
iaatsver ar darba intensivitati un pašu darbinieku ini-

ciatīvi. Smagie piedzīvojumi kara-komunisma laikā

Krievijā un Latvijas revolūcijas pilsoniskais raksturs

padarīja privāto iniciativi Latvijas atjaunošanā par no-

teicošo faktoru. Ar to bij jārēķinājas. Uzstājoties par to

uzņēmumu un pasākumu paturēšanu valsts rokās, kuriem
priekš citām saimniecības nozarēm var būt monopols
raksturs, s. d. bij jāpadomā reizē ari par ceļu nolīdzinā-

šanu privātai iniciativei tanīs tautsaimniecības nozarēs,

kuru pārņemšana valsts vai sabiedrības rokās nevarēja
notikt.

Pamatoiot savus uzskatus par Latvijas atiaunošanu

17. jūnijā 1921. gadā Satversmes Sapulcē s. d. frakcija
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savā deklarācijā uzsvēra, ka tikai tai politikai var būt

panākumi Latvijas saimnieciskās dzīves atjaunošanā,
kura apzinās, ka karš un revolūcija ir iznīcinājuši šeit tos

pamatus, uz kuriem dibinājās Latvijas pirmskara agrārā
iekārta un kredita attiecības. Tamlīdz Latvijas ražoša-

nas spēku atsvabināšana no pēckara apstākļiem nepie-

mērotiem žņaugiem bij mūsu saimnieciskās dzīves atjau-
nošanas priekšnoteikums. Bet ar to nepietika: karš bij
nopostījis tā puslīdz ari Latvijas tautsaimniecībā ieguldī-
tos kapitālus. Lai pēdējos atjaunotu bij nepieciešams
vai nu plašs kredits (uz kura pagaidām izredzes nebij),
vai iespēja pamazām uzkrāt tos, samazinot līdz minimu-

mam visus tautsaimnieciski neracionelus izdevumus (to

starpā pirmām kārtām izdevumus par zemes renti un

agrāko saistību nokārtošanu). Ar citiem vārdiem — Lat-

vijas saimnieciskā atjaunošana prasīja, laf šo atjauno-
šanu traucējošie augšminētie apstākli tiktu novērsti re -

voluci onā r ā kārtā, bez liekie m izde vv -

mie m. Vairāk vai mazāk tas ari tika panākts ar:

1) agrārreformu, bez maksas atsavinot muižniecībai pie-

derošo zemi un piešķirot to, ari puslīdz bez maksas, vi-

ņas turpmākiem saimniekiem, un 2) ar 18. marta 1920.

gada likumu, dzēšot agrākos parādus ar atmaksu.

Agrarā revolucija.

Baltijas muižniecība ar savu agrāro politiku bij ra-

dījusi tautā neizdzēšamu naidu pret sevi. Cara patval-
dības un uz kārtu priekšrocībām dibinātās iekārtas gal-
venais balsts — muižniecība pārāk smagi bij piemeklējusi
darba tautu, lai revolūcijai izceļoties to varētu aizmirst.

Tikai maldīgi domāt, līdzīgi Firksam, ka agrārās revolū-

cijas cēloni meklējami vienīgi atriebības vai politiskos
motivos. Nē, — morituri muižniecībai tagadējā revolū-

cija diktēja vēl svarīgāki motivi, nekā politika vai tautas

naids. Lieta tā, ka lielgruntniecība, muižniecības saim-

nieciskais balsts, varēja kļūt par jūtamu faktoru Latvijas
saimnieciskās dzīves atjaunošanā tik ar prāvu kapitālu
jaunieguldījumiem viuai piederdšos lauksaimniecības un

rūpniecības uzņēmumos. Pat ja šie kapitāli būtu sadze-

nami, vai no mūsu muižniecības pēc kara. revolūcijas ap-
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stākļos varēja sagaidīt, ka tā šos kapitālus ieguldīs savos

uzņēmumos Latvijā? Protams nē! Taisni otrādi

baidīdamās no revolūcijas un tautas, naida muižniecība

būtu centusies realizēt šeit visus likvidos īpašumus, kā

mežus un citus, lai tādā ceļā iegūtos kapitālus nogādātu
drošībā ārzemēs un Latvijas zemniekam atstātu tik no-

skatīšanos un augstas izmaksas par pārcelēto zemi. Ne

līdzdalība saimnieciskās dzīves atjaunošanā, bet gan Lat-

vijas noplicināšanas turpinājums bij sagaidāms no muiž-

niecības, kurai piederēja apm. puse no Latvijas zemes

areāla, lepludināt, jaunus līdzekļus Latvijas jaunuzbūvei

viņa nevarēja un to tā ari nedarīja: ar mežu un zemju

pārdošanu tā centās izvilkt no Latvijas vēl to, kas pē-

dējai bij atlicies. Pēckara revolūcijas apstākļos pri-
vāta lielgruntniecība nopostītās Latvijas atkal-

uzbūvē bij tiešs negatīvs faktors un līdz ar to viņas
liktenis bij izšķirts: ar privātās lielgruntniecības iznīcinā-

šanu agrārās revolūcijas ceļā atkrita nepiecieša-
mība apgrūtināt zemes ieguvējus ar zemes renti un par

likvidām vērtībām (mežiem) iegūtie kapitāli neplūda
vairs uz ārzemēm, bet palika valsts rokās Latvijas jaun-

būvei.
Līdz ar muižu atsavināšanu un lielgruntniecības sa-

brukumu bij jāizšķir ari jautājums par Latvijas jaunra-

dāmo agrāro iekārtu un atsavināto zemju turpmāko lik-

teni. Un šeit nu sadūrās s. d. uzskati par laukstrādnieku

aizsardzības prasībām (kuru apmierināšana iespējama
visradikalāki taisni techniskā ziņā labi nostādāmās liel-

saimniecībās) ar Latvijas lauksaimniecības pēckara at-

jaunošanās prasībām. Izejot no politiskās un saimnie-

ciskās lietderības viedokļa, Latvijas s. d. izšķīrās
par pēdējām. Pamatojot frakcijas vārdā s. d. attiecības

pret agrārreformu (20. augustā 1920. g. Satversmes Sa-
pulce) turēju par nepieciešamu atgādināt, ka (citēju pēc
stenogramas): „1905_. gada, kad muižas atstāja viņu ag-

rākie īpašnieki un tas pārņēma pašvaldību iestādes, pē-

dējām tika no s. d. norādīts, ka jāgādā tikai par vienu,

proti, lai muižas tiktu apsaimniekotas. Kā apsaimniekot,
tas jāizšķir, izejot no lietderības principa, pašām pašval-
dībām un lauku iedzīvotajiem. Bez šaubām, visiem bij
skaidrs, ka še pie zemes lietošanas ļoti lielā mērā būs* jā-
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rēķinājās ar bezzemnieku tieksmēm pēc zemes. Tikpat

skaidrs bij ari tas, ka bez bezzemniekiem salaust muiž-

niecības varu nav iespējams, un reiz jāizšķir, vai pabalstīt
zemnieku tieksmes pēc zemes vai atstāt muižniekiem

muižas, tad izvēle var būt tikai viena: pabalstīt bezzem-

niekus. To darot sociāldemokrāti nenododas ilūzijām,
it kā ar zemes piešķiršanu bezzemniekiem varētu izšķirt

laukstrādnieku jautājumu; nē, pēdējais izšķirams ar tā-

diem pat līdzekļiem, ar kādiem strādnieku jautājums at-

risināms vispār, un šī jautājuma atrisināšana uz laukiem

pec agrārreformas izvešanas ir vēl priekšā. Pie tiem

pašiem principiem agrarjautājumā kā agrāk, turās ari

tagad sociāldemokrāti. Aiz lietderības, saimnieciskās dzī-

ves atjaunošanai, ir nepieciešami galīgi iznīcināt muižnie-

cības saimnieciskās varas atliekas. 'Tikai apstākli uz

laukiem, pareizāki sakot Latvijā, ir kopš 1905. g. divējādā

ziuā radikāli mainījušies. Pirmais, Latvijas rūpniecības
kā tādas vairs nav un tādēļ pilsētas strādnieku discip-

linētās cīnās dēl muižniecības varas galīgas satriekšanas

ari vairs nav. Tagad šī cīņa ir jāiznes uz saviem pleciem

bezzemniekiem, kādēļ ari pēdējo prasībām tagadējās cī-

ņas piekrīt daudz lielāka nozīme neka agrāk. Otrs ir

tas. ka pasaules karš, pēc tam revolūcijas un tām seko-

jošā nedrošība mūsu zemē un ārpusē ir noveduši lauku

lielsaimniecības pie sabrukuma. Mēs bieži vien atrodam

vācu laikrakstos rakstus, kuros teikts, ka igauņiem pa-

liek zeme neapstrādāta un iesācies galīgs saimniecisks

sabrukums tādēļ, ka tie atņēmuši muižas. Mēs tur lasām

pravietojumu, ka tas notiksies ari pie mums. Es, tur-

pretim, apgalvoju, ka pieņemot pat likumu par visas ze-

mes atstāšanu muižniekiem, zeme paliks neapstrādāta
daudz lielākā mērā, nekā tad. kad mēs viņu atsavinātu,

jo tanīs nedrošos apstākļos, kādi tagad pastāv, neviens

pats lielgruntnieks neieguldīs lauksaimniecībā jaunus ka-

pitālus, kuri tur ir nepieciešami, bet centīsies vēl izsmelt

to. kas palicis, un nogādāt drošā vietā. Tā tad ne saim-

nieciskās dzīves atiaunošanu, bet to bagātību izpostīšanu,
kas vēl ir zemē, mēs varam sagaidīt, nepieņemot šo pro-

jektu. Saimnieciskās dzīves atjaunošanai vajadzīgs, lai

zeme tiktu apstrādāta. Tādēļ jārada iespējamība katram,
kas grib apstrādāt zemi. ari to darīt. Še mēs nonākam
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atpakaļ pie bezzemnieku tieksmēm pēc zemes. Ja agrāk
šīs prasības pēc zemes nevarēja apkarot aiz politiskiem
iemesliem, tad tagad, sabrukuma laikmetā, viņas pabal-
stāmas aiz saimnieciskiem iemesliem un Latvijas saim-

nieciskās dzīves atjaunošanas dēj sociāldemokrāti pie šo

bezzemnieku prasību dzīvē izvešanas stājušies ar pa-

rasto konzekvenci un noteiktību."

Cīņa pret muižniecību un nepieciešamība gādāt par

atmatā atstātās zemes apstrādāšanu tomēr nebij vienīgie

motivi, kas Latvijas strādniecību spieda atbalstīt bezzem-

nieku prasību pēc zemes, pie tam veidā, kā agrārreforma
tika izvesta. Jau agrāk tiku aizrādījis, ka savas šķiras

prasību izvešanai, sevišķi sociālā laukā, pašas strādnie-

cības spēki bij par vājiem. Vajadzēja atrast atbalstu tām

ari vēl citās aprindās. Agrāk pilsētas strādniecības da-

biskais sabiedrotais bij lauku bezzemnieks, tas pats bez-

zemnieks, kura tieksmes pēc zemes Latvijas revolūcijai

bij jāapmierina, ja tā negribēja izčukstēt. Lai paturētu šo

sabiedroto un neļautu tam orientēties uz pilsoņu pusi,

kuri viņam ari solīja zemi, strādniecībai bij jāakceptē šā

bezzemnieka prasība kā sava, lai tad. kopā ar viņa pra-

sībām, izvestu ari savas šķiras prasības. Izejot no šī

viedokļa priekš strādniecības nevarēja krist sevišķi

svarā, vai zeme viņa sabiedrotam top piešķirta dzimts-

īpašumā vai dzimtsnomā. Turpretī stingri gan bij jālū-
kojas uz to, lai jaunsaimniecībā iedalītā darba norma ne-

prasītu algota darba spēka pieņemšanu no jaunsaimnieka,
ar ko koalīcija stari) pēdējo un strādnieku tiktu izjaukta

uz visiem laikiem. Saskaņā ar šiem uzskatiem s. d. par-

tijas C. K. savā laikā, uz manu priekšlikumu. lai turpmāka

cīnā nemazinātu saskaņu starp strādniecību un topošo
jaunsaimnieku, izsacījās par zemes piešķiršanu dzimts-

īpašumā, mēģinot pēdējo jēdzienu reformas gaitā iero-

bežot valsts un sabiedrības labā. Bet pēc tam kāds no

C. K. locekļiem bij pabijis kādā bezzemnieku sapulcē,

kura ..vienbalsīgi izteikusies" par zemes nodošanu

dzimtsnomā. Šis lēmums tā sajūsmināja C. X., ka tā no

jauna grozīja savu lēmumu un agrardebatu sākumā iestā-

jās par zemes nodošanu jaunsaimniekiem dzimtsnomā

Cik daudz jaunsaimniekus šī „principu skaidrība" nevieta

iedzina Zemnieku Savienības apkampienos, par to vē-
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stūre cieš klusu. Tikai partija un frakcija nevienu reiz

vien pārdzīvoja neveiklus mirkļus, kad jaunsaimnieku

priekšā nācās šo viedokli pret Zemnieku Savienību aiz-

stāvēt.

Aizstāvot jaunsaimniecības darba normu ar tādu ap-

rēķinu, lai viena ģimene to varētu bez algota darba -spēka

apstrādāt, savos motivos par šīs normas lietderību Lat-

vijā turēju par nepieciešamu uzsvērt, ka šī norma būs

Latvijas apstākļiem tikai tad piemērota, ja Latvija no

zemkopības valsts pratīs pārvērsties par rūpniecī-

bas valsti. Pretējā gadījienā darba spēka pieaugums

jaunsaimniecības var izvērsties pēdējām par lieku balastu

un apgrūtinājumu. Ar citiem vārdiem ■— iestājoties par

jaunsaimniecības darba normas noteikšanu s. d. turējās

pie ieskatiem, ka ar agrārreformas izvešanu interešu

kopība starp jaunsaimniekiem un strādniekiem nebūt vēl

nebeidzas un ka uz priekšu tos saistīs ne agrārreforma,

bet jaunradītā agrariekārta, kuras liktens uz ciešāko sai-

stīts ar rūpniecības un tirdzniecības attīstību Latvijā, tik-

lab lieka darba spēka uzsākšanas, kā iekšējā tirgus no-

drošināšanas ziņa.

Izvedot agrāro revolūciju un iestājoties par jaunu ag-

rāru iekārtu Latvijā s. d. nācās ieņemt noteiktu stāvokli

ari pret pastāvošām vecsaimniecībām uz laukiem, cik-

tāl tās pēc sava areāla pārsniedza jaunsaimniecībām pa-

redzēto darba normu un bez algota darba spēka nevarēja

iztikt. Apvienoti Zemnieku Savienībā mūsu vecsaim-

nieki-lielzemnieki, kopš Latvijsa nodibināšanās turpina

neatlaidīgu cīņu ar strādniecību par valsts politikas no-

teikšanu. Šai cīņai tie atteicās no sava agrākā naida

pret muižniecību, lai ar pēdējās atliekām papildinātu sa-

vas rindas. Tai pašā nolūkā tie bij gatavi pat uz īstu

„varoņdarbu", proti — upurēt 300 pūrvietu pārsniedzošo

platību veselām 72 vecsaimniecībām. Tikai s. d. ša

upura vajadzību atsacījās saprast un palika pie ieskatiem,
ka no Zemnieku Savienības piedāvātā apmaiņa — atgrie-
zumi no 12 zemnieku vecsaimniecībām pret 300 pūr-
vietām uz katru muižas īpašnieku — prasa no Latvijas
tautas pārāk „sirmas" procentes, lai uz to varētu ieiet.

Tā vietā s. d. izslēdza no atsavināto zemju saraksta visu

zemnieku iepirkto zemi (to starpā ari min. 72 vecsaim-
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niecības) un uzturēja prasību par visas zemniekiem vel

nepārdotās muižu zemes atsavināšanu.

Izvedot Latvijas agrāro revolūciju, nevarēja būt šīs

revolūcijas interesēs stiprināt viņas pretiniekus, ienesot

neskaidrību un nedrošību par rītdienu pastāvošās zem-

nieku saimniecībās. Ja šodien agrārā revoluciia noteiktu

augstāko atstājamo saimniecības normu uz 300 pūrvie-
tām, izplatot šo noteikumu ari uz pastāvošām zemnieku

saimniecībām, tad kur garantija pēdējās īpašniekiem, ka

agrārai revolūcijai turpinoties rīt šī norma netop 'paze-

mināta uz 50 vai pat 25 ha? Tamlīdzīgi priekšlikumi (ari
attiecībā uz zemnieku zemi) Satversmes Sapulcē tiešām

ienāca un ar s. d. atbalstu tiem būtu bijis izredzes sa-

dabūt tur, varbūt, ari aritmētisko vairākumu. Tikai s. d.

uz to ieiet nevarēja: apdraudot pastāvošās vecsaimnie-

cības s. d. būtu tikai vēl vairāk stiprinājuši Zemnieku

Savienības jau tā lielo iespaidu pilsonībā un līdz ar pa-

stāvošo zemnieku saimniecību normu samazināšanu,

Latvijas pils o n i sk ā revolūcija būtu devusi Latvijai

ne agrarrevoluciju, bet gan agrārreformu,

ar atlīdzību muižniecībai un prāvām izmaksām (zemes

renti) jaunsaimniekiem. Politiskā lietderība runāja pret
zemnieku zemes aizskāršanu. Neprasīja to ari saim-

nieciskā lietderība: mūsu vecsaimniekiem nav tādu vēr-

tību, ar kuru nobēdzināšanu ārzemēs viņi varētu eksistēt,

bet varēja gan sagaidīt, ka līdz agrārreformas izvešanai

uz muižu zemēm ari mūsu vecsaimnieki būs paspējuši
savas saimniecības jau tvktāl atjaunot, ka par viņu ne-

apstrādātās zemes problēmu vairs nenāksies sevišķi

runāt. Pieturoties pie išiem uzskatiem, s. d. atrada par

nepieciešamu pie agrarrevomcijas izvešanas vilkt „pa-

matīgu grāvi" starp muižu un zemnieku iepirkto zemf,

lai ar agrārreformas atsevišķiem noteikumiem ieintere-

sētu pēdēja ari vecsaimniekus. Pateicoties šai s. d. nei-

tralizācijas politikai pie agrārreformas apspriešanas iz-

šķirošos jautājumos pilsonības bloks sabruka un agrār-

reformas vietā dabūjam agrāro revolūciju. Tomēr — pats
astes galiņš aizķērās: 50 ha izdevās Zemnieku Savienī-

bai priekš katra muižu īpašnieka atkarot un tā nodro-

šināt sev cīiņā pret strādniecības sociālām prasībām
Firksa atbalstu.
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Agrāra revolūcija un 18. marta (1920. g.) likums par

agrāko parādu dzēšanu atsvabināja lauksaimniekus no

agrākām saistībām, samazināja nelietderīgus izdevumus

par zemes renti un vairāk desmit tūkstošus bezzemnie-

kus apgādāja ar zemi un būvkokiem. Tikai velti būtu

meklēt agrārreforma, vai citos Latvijas revolūcijas aktos

kaut kādus aizsargu noteikumus ari priekš laukstrādnie-

kiem. Tādu nav. Tomēr nevai- sacīt, ka s. d. līdz-

šinējā agrārā politika vispār laukstrādniekiem, kā tādiem,

nekā nebūtu devusi: ar bezzemnieku apgādāšanu ar

zemi mazinājās pagaidām darba spēka piedāvājums

uz laukiem, kam sekoja laukstrādnieku algas pacelšanas

pāri pirmskara normai. Atviegloja šo progresu lauk-

saimnieku izdevumu samazināšana priekškara parādu
dzēšanai un zemes rentei. Bezzemnieku apgādāšana
plašos apmēros ar zemi un laukstrādnieku darba ap-

stākļu uzlabošanas, mazinot darba spēka ieplūdumu pil-

sētās, atsaucās netieši, bez šaubām, labvēlīgi ari uz pil-
sētas strādniecību.

Pirms kara mūsu lauksaimniecība, atskaitot kokus,

linus un linsēklas, ražoja vai vienīgi iekšējam tirgum,

kas rūpniecībai attīstoties ātri auga. Pēckara apstākļos

Latvijas iekšējais tirgus stipri sašaurinājies un nav pa-

redzams, ka tagadējiem nelabvēlīgiem apstākļiem rūp-

niecības un tirdzniecības attīstībai pastāvot, tas nākotnē

varētu kaut cik ievērojami paplašināties. Tamlīdz ne-

pieciešamība priekš mūsu lauksaimniecības ražot ekspor-

tam; līdz ar to atkarība no pasaules tirgus. Blakus koku

un linu eksportam attīstās sviesta, gaļas un olu eksports

uz Vakar-Eiropu un iespējams sēklu un dažu lopkopības

produktu eksports uz Krieviju, kura savukārt eksportē

uz Vakar-Eiropu tos pašus lauksaimniecības ražojumus

kā Latvija. Krievijas eksportam attīstoties viņas konku-

rence i pasaules tirgū, i pašu mājās kļūs mūsu lauksaim-

niecībai jo dienas jūtamāka. Līdz ar to augs nepiecie-
šamībā saskaņot abu valstu eksporta politiku, sevišk?

attiecībā uz tiem kopējiem ražojumiem, kuru eksports
notiek caur Latvijas ostām. Nav jāaizmirst, ka Krievi-

jas eksporta politika var kļūt priekš mums nākotnē, pie

rūpniecības un-tirdzniecības stagnācijas,
toties jūtamāka, kā ar agrārreformu mūsu lauksaimniecī-
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bas eksporta iespējam ir vilktas zināmas robežas, kuras,
kā to piedzīvojumi rāda, lauksaimniecībā tā puslīdz sa-

krīt ar zemes sadalīšanu līdz patēriņa normai. Tiesa,

likums noliedz lauksaimniecību sadalīšanu zem 10 ha, bet

neiespēja atrast saimniecībā nevajadzīgiem ģimenes lo-

cekļiem pietiekoši darba ārpusē, spiedīs meklēt un at-

rast ceļus, kā min. likuma noteikumus apiet.
Lieki piezīmēt, ka lauku saimniecību areāla samazinā-

šanās z c m darba normas nelabvēlīgi atsauksies ari

uz laukstrādniekiem, kas savukārt veicinās pēdējo ieplū-

šanu pilsētās un spiedīs pilsētas strādniekus. Ar citiem

vārdiem — agrārā reforma, apgādājot ar zemi desmi-

tiem tūkstošu bezzemnieku, palīdzēja atlikušai strādnie-

cībai pārdzīvot grūtos lauksaimniecības atjaunošanās
laikus. Bet tā pati agrārreforma, ar savām zemes sada-

līšanas tieksmēm, draud strādniecībai savā turpmākā at-

tīstības gaitā ar ļoti nevēlamām sekām, i darba i algas

zinā, ja neizdodas pie laika paralizēt šīs sekas vai nu ar

mūsu rūpniecības (lieka darba spēka uzsūcējas) spēju at-

tīstību vai — ar Latvijas darba laužu emigrāciju pāri
robežai.

Agrārreforma skara nevien laukus, bet pa daļai ari

pilsētas un miestus. Ari šeit, ar agrarlikuma 2. panta
noteikumiem, tika atsavinātas bijušiem muižu īpašnie-
kiem gan apbūvētas, gan neapbūvētas zemes. Ari šīs

zemes pie piešķiršanas pārgāja pa lielākai dālai, kaut ari

ne tik plašos apmēros kā uz laukiem, latviešu rokās.

Vēl daudz lielākas materiālas pārvērtības izdarīja pilsē-

tās, 1920. g. 18. marta likums (par agrāko parādu dzē-

šanas kārtību).

Agrāko parādu dzēšana.

Kara nodarītais posts bij radījis Latvijā vislielāko

nesamēru viuas priekškara kredita attiecībās. Nerunājot

par personīgu, uz uzticību dibinātu kredītu, pat reālām

vērtībām nodrošinātie krediti (obligācijas un tml.) bij lielā

mērā, ar nekustamu īpašumu vērtības mazināšanos, zau-

dējuši savu reālo bazi. Nokārtot šās kredita attiecības

parastā nomaksas vai piedzīšanas kārtībā iespējas nebij,

kurpretim Latvijas jaunuzbūvei šo attiecību ātra nokār-
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tošana bij nepieciešama. Bij jāizvēlas starp kreditoriem

un debitoriem. Mūsu banku un kasu kapitāli pa labai

tiesai sastādījās ari no mazo cilvēku noguldījumiem,

kuri, caur minēto naudas iestāžu vidūtājību, bij nokļuvuši
dažādu uzņēmēju rokās (rūpnieku, namsaimnieku v. c).

Izvēle priekš s. d., par labu debitoriem, tādēļ nebij viegla

Uzvarēja tomēr dzīves atjaunošanās prasības. Bij

skaidrs, ka, pastāvot tiesībām prasīt noguldīto vai aiz-

doto naudu atpakaļ, pēc šīs naudas pirmskara vērtības,
lielākā daļa no evakuētām kredītiestādēm darbību Lat-

vijā vairs neatjaunos, — aiz tā vienkāršā iemesla, ka pat

pie visstingrākās piedzīšanas politikas varēja gan galīgi

izputināt kredīta ņēmējus, lai uz pēdējo rēķina iedzīvotos

spekulācija (visādi uzpircēji un tml.), bet atcļabūt pirms

kara aizdoto Latvijas pēckara apstākļos iespējas vairs

nebij. Pielaižot pat, ka pirms kara kredita izlietotāji būtu

varējuši savus pienākumus pret saviem debitoriem no-

kārtot, ir tad aizdevumu drošību (karā nopostīto īpašumu

un uzņēmumu) apgrūtināšana veciem, kara apstākļos ne-

produktivi patērētiem kreditiem, nevarēja būt saimnie-

ciskās dzīves atjaunošanas interesēs un tamlīdz ari strād-

niecības interesēs nē. Taisni otrādi: veco parādu dzē-

šana atbrīvoja uzņēmēju rokās zināmas rezerves, ar

kuru palīdzību radās iespēja ķerties pie uzņēmumu atjau-

nošanas ari bez strādniecības materiālā stāvokļa tāļākas
pasliktināšanas. Vēl vairāk: bez 18. marta likuma ne-

būtu saimnieciskās dzīves atjaunošanai vajadzīgiem kre-

ditiem nepieciešamās drošības, nebūtu ar šiem kreditiem

atjaunotie nami un īres likuma, nebūtu tās plašās uzņē-

mības, kura, labi vai slikti, tomēr pratusi, starp citu. pa-

celt ari rūpniecībā nodarbināto strādnieku skaitu no apm.

2LOOO — 1920. gadā uz apm. 52.000 — 1926. gadā, at-

stājot strādniecībai i slimo kases, i 8 stundu darba dienu

(pēdējo gan pa daļai tikai likumā uz papīra), riesa, pa-

teicoties tam pašam 18. marta likumam, mūsu uzņēmē-

jiem tika radīta iespēja, par nesamērīgi augstām procen-

tēm, pārkreditēties (iegūt vairāk kredita, nekā tie to

pratuši lietderīgi izmantot). Bet labāk ar izredzēm un

iespējām cauri piedzīvojumiem uz priekšu, nekā- bez

iespējām mīņāties uz vietas.

18. marta likuma tiešās sekas pilsētas, starp citu,
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bija vakarējo grimstošo parādnieku (namu un dažādu

citu uzņēmumu īpašnieku) iedzīvošanās miljonu vērtībās,

pie kam ari šeit no vērtību pārgrupēšanas samērā vis-

vairāk guva (pa daļai uz mazo noguldītāju, pa daļai uz

cittautiešu kreditoru rēķina) latviešu pilsonība.
Abi revolucionārās likumdošanas akti (agrār-

reformas likums un 1920. g. 18. marta likums), kā jau

aizrādīju, atsvabināja mūsu -saimniecisko dzīvi no viņas

turpmākās attīstības prasībām nepiemērotām žņaugām,

atbrīvojot tai pašā reizē mūsu tautsaimniecībai ari ievē-

rojamas rezerves. Šīs rezerves atviegloja strādniecības

cīņu par labākiem darba apstākļiem un pacēla Latvijas
tautsaimniecības izredzes uz viņai nepieciešamiem kre-

ditiem. Atzīstot pēdējo nepieciešamību priekš Latvijas,
un augšminēto reformu lielo nozīmi kreditu turpmākai

iegūšanai un lietderīgai izmantošanai, s. d. nebūt netu-

rējās pie naiviem uzskatiem, ka ar nodrošinājumu sagā-

dāšanu ari pašu kreditu iegūšana jau nodrošināta. Nē!

Priekš zolida un lietderīga kredita nepietiek ar aizdotās

zuinas nodrošināšanu vien, — tas prasa ko vairāk un

proti — izredzes radīt sev bazi turpmākam pieaugu-
ma m, ne .sašaurināšanai.

Ar citiem vārdiem — radot apstākļus kredita dro-

šībai, bij reizē jāgādā ari par turpmākās attīstības per-
spektivi, kura lai būtu pietiekoši vilinoša priekš tā no-

pietnā finansu kapitāla, kāds Latvijas turpmākai attīstī-

bai nepieciešams. Turpretim mēģinājumi pievilkt kapi-
tālu no ārienes, ar apstākļiem nepiemērotām augstām

procentēm vai komisijām, neizbēgami noved pie tā, ka

Latvijas revolūcijā atbrīvotās vērtības paliek par spe-

kulācijas objektu veiklu komersantu rokas un saimnie-

ciskās dzīves turpmākās attīstības vietā paceļas jauns

sabrukuma spoks, pietiekoši atbaidošs zolida kredita

ieplūdumam Latvijā.

Latvijas turpmākās attīstības prasības.

Pirms kara kreditspējīgais kapitāls redzēja Latvijā
Krievijas saimnieciskās vienības sastāvdaļu, ar tuvāko

jūra.s ceļu uz Vakar-Eiropu iz Krievijas muitas vienības;

ar ātri augošu tirdzniecību un rūpniecību, labi nostādītu,
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bet pašu vajadzībām nepietiekošu lauksaimniecību. Ka-

pitāls plūda augoša tirdzniecībā un rūpniecībā, kas savu-

kārt, paceļot zemes vispārējo labklājību, veicināja kapi-
tāla uzkrāšanu pašu mājās un nodrošināja līdz ar to ne-

pieciešamo kapitālu ari lauksaimniecībai un apbūvei.

Naivi domāt, ka pirmskara Latvijas tirdzniecības un rūp-

niecības ātrās attīstības cēloni meklējami Latvijas bagā-
tībā rūpniecībai nepieciešamām izejvielām, vai, kā

A. Bergs savā „Latvī" mēģina iegalvot, — Latvijas tu-

vumā Krievijas izejvielām.
Mūsu lielākā rūpniecības nozare metālrūpniecība

ar Latvijas vai Krievijas izejvielām strādāja ļoti maz.

Tas pats sakāms par mūsu gumijas un dažām citām rūp-

niecības nozarēm. Protams, dažas mūsu rūpniecības no-

zares tiešām strādāja ( pa daļai) ari ar Krievijas izej-

vielām, bet pēdējās lekškrievijas rūpniecībai taču tuvāk.

Kā Latvijas, kādēļ citādi vienādos apstākļos dot priekš-
roku pēdējai nebij ne mazākā iemesla. Tas toties jo vai-

rāk, ka ari noņēmējs lekškrievijas rūpniecībai tuvāk kā

Latvijai. Ja tomēr tik spēji pirms kara attīstījās taisni

Latvijas rūpniecība, tiklab tā, kura strādāja (pa daļai)

ar Krievijas un Latvijas izejvielām, kā tā, kura strādāja
ar svešām izejvielām, — tad cēloņi tam, acīmredzot,

meklējami citur, un proti — muitas vienībā ar Krieviju
no vienas puses un Latvijas ģeogrāfiskā stāvoklī no otras

puses. Abi šie fakti kopā solīja Latvijas rūpniecībai un

tirdzniecībai neaprobežotas izredzes un šeit

ari meklējami, kā to jau aizrādīju, viņu straujās attīstības

pamatcēloņi. Aizmirst to izdevīgi tiem, kuru personīgās

vai grupu intereses pietiekoši nodrošina tagad ieņemtais

sabiedriskais stāvoklis, valsts pabalsti, kredita priekšro-
cības un tamlīdzīgas lietas. Pie tādiem, bez šaubām, pie-
der ari „Latvja" aprindas, kādēļ nav ko brīnīties, ka

mūsu saimnieciskās attīstības pamatnoteikumus tā ieteic

apmainīt pret savām „jēlvielu" teorijām: Bet ko teikt

par tiem s. d. darbiniekiem kurus viņu politiskais jau-

nais kurss noved pie šim pašām A. Berga teorijām?
Šeit mēs nonākam pie tām domu starpībām, kādas pastāv

s. d. partijā, starp t. s, opoziciju un poziciju, par Latvijas

un partijas turpmākās politikas problemiem. Ja partijas
biedros vēl ir vairāk vai mazāk vienādi uzskati par to.
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ka tiklab status quo nodrošināšanai sociālos likumos, kā

strādniecības spēka pieaugumam cīņai par turpmāko, ne-

pieciešami nodrošināt mūsu rūpniecībai jo plašas tāļāk-
attīstības iespējas, tad jautājums par to, kā pē-

dējo panākt, jo tālāk jo vairāk uzskati dalās. Līdz ar to

plaisa uzskatu ziņā par partijas turpmāko politiku un

taktiku pārvēršas biedros par principielām domu star-

pībām, kuras slēpt zem vienas segas nav iemesla.

Agrākās partijas politika (tagadējās opozicijas va-

dībā) pamatojās uz uzskatiem, ka pēckara Latvijas saim-

nieciskās attīstības priekšnoteikumi nākotnē meklējami
tai pašā virzienā, kā pirms kara, proti — saimnieciskā

kopdarbībā ar Krieviju, lai, izmantojot ģeogrāfisko stā-

vokli, atjaunotu Latvijas tautsaimniecībai pirmskara at-

tīstības un labklājības izredzes. Latvijas atrašanās uz

pasaules ceļa no Krievijas uz Vakar-Eiropu vēstures no-

tikumu gaitā noveda Latviju savā laikā pie Krievijas.

Rūpniecībai attīstoties, ar kopēju muitas robežu aizsar-

gātais Krievijas tirgus izrādījās par vienu no Latvijas

rūpniecības un tirdzniecības spējās attīstības pamatnotei-
kumiem. Aiz šī iemesla vien jau, ka pirms tā pēc pa-

saules kara, Latvijais darba tautai nevarēja nekas būt

pretim pret muitas vienību ar Krieviju, kas bez attiecī-

gām saistībām politiskā laukā nav domājama. Pirms

kara šīs saistības izpaudās Latvijas piederībā pie Krie-

vijas. Pasaules karš un vēlākie notikumi šīs attiecības

pārtrauca. Bet ka saimniecisko interešu kopība starp

Krieviju un Latviju izsauks ar laiku, blakus saimnie-

ciskām saistībām, ari attiecīgas politiskas saistības — par
to s. d. partijas „opozicijas" vadībai nebij divu domu.

Ne vienu reiz vien tas izteikts ari Satversmes Sapulcē.
Jautājums grozījās šeit tikai ap to, kad šīs saistības

nodibināmas, lai viņas būtu pēc iespējas izdevīgākas
Latvijai, kādām šīm saistībām jābūt un kā panākt viņu
nodibināšanu mierīgas attīstības ceļā?

Krievijas kara komunisma laikmetu Latvijas s. d. ne-

atrada par izdevīgu priekš nopostītās Latvijas uzsākt

praktiskas saistības darbus starp abām valstīm. Tam-
līdz s. d. politika šaī laikā attiecībā pret Krieviju aprobe-
žojās ar prasībām p_ēc miera noslēgšanas, pēc labām kai-

miņu attiecībām, pēc politikas, kura atzītu re volu-
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cion ar ā s Krievijas saimniec. atjaunošanas un poli-
tiskas nostiprināšanās nepieciešamību un Latvijas inte-

rešu saskaņošanu ar atdzimstošu Krieviju. Turpretim

praktiskus priekšlikumus par ciešāku Latvijas-Krievijas
attiecību izveidošanu no s. d. puses minētā laika nedzir-

dam. Tā vietā s. d. partija enerģiski ķērās pagaidām pie

apstākļu konzolidēšanas pašā Latvijā, lai mūsu rūpnie-

cība jau laikus varētu ievadīt nepieciešamos atjaunoša-

nās darbus un kā svarīgs tautsaimniecības faktors līdzi

lemt par Latvijas-Krievijas turpmāko attiecību izveido-

šanu.

Pēc s. d. uzskatiem nopostītai Latvijai nav tik daudz

līdzekļu, lai rūpniecības atjaunošanu plašākos apmēros

varētu uzņemties valsts, sevišķi vēl — pilsoniskā valsts,

kurai vārds nacionalizācija ne mazāk pretīgs, kā raudai

līdaka. Uzturot tādēļ prasību tikai par to pasākumu at-

stāšanu valsts rokās, kuriem tautsaimniecībā vairāk vai

mazāk monopols raksturs, s. d. centās, ar noteiktu no-

dokļu, kredita un muitas politiku, atvieglot rūpniecības

atjaunošanu uz agrākiem privatkapitalistis-
k i c m pamatiem. Šai nolūkā s. d. iestājās pat par rūp-

niecības aizsargu muitām, cik tāl šīs muitas var veicināt

mūsu rūpniecības turpmāko izveidošanos pat* moderniem,

techniski labi nostādītiem konkurences spējīgiem uzņē-
mumiem. Citādi uz lietu skatās, acīmredzot, ar aizsarg-

muitām izaudzinātais latviešu sīkrūpnieks, kura redzes

aploks pāri Latvijas robežai vēl nesniedzās. Gatavi ap-
robežoties ar Latvijas tirgu vien. kas priekš moderna>

rūpniecības pārāk mazs. mūsu sīkrūpnieki un amatnieki

sauc pēc augstām aizsargu muitām vienīgi nolūkā
_

no-

drošināt savus nemodernos uzņēmumus pret modernas

■rūpniecības konkurenci. Meklēt ceļus, lai paplašinot Lat-

vijas rūpniecībai tirgu pašu rūpniecību šeit modernizētu,

par to tie nedomā. Pie tādiem uzskatiem aizsargu mui-

tas no rūpniecības attīstības veicinošā faktora draud

izvērsties par šīs attīstības traucētāju, un līdz ar to pa-

ceļas jautājums par aizsargmuitu pazemināšanu un at-

celšanu. To der sevišķi iegaumēt Latviešu amatnieku

un rūpnieku biedrībai, kuras locekli, acīmredzot, tālāk

par degungalu neredz un iedomājas, ka Latvijā pastāv
aizsargu muitas tik viņu (uzņēmēju) pelņas dēļ.



34

Veicinot rūpniecības atjaunošanu uz agrākiem pa-

matiem, lai neatbaidītu šai atjaunošanai nepieciešamo

ārējo kreditu, s. d. palika pie uzskatiem, ka mūsu rūp-

niecības atjaunošana un attīstība Latvijas tautsaimniecī-

bai nepieciešamos apmēros būs iespējama vienīgi tad, ja
Latvijai būs nodrošināti (skat. s. d. frakcijas deklarāciju
1921. g. 17. jūnijā Satversmes Sapulcē): 1) „plašs rūpnie-
cības tirgus, kas meklējams, galvenam kārtām, Krievijā,

uz kurieni Latvijas rūpniecību virza viņas attīstības da-

biskie (ģeogrāfiskie), saimnieciskie un starptautiskie

priekšnoteikumi", un 2) „lēti dzinējspēka avoti, jo pēc-

kara sabrukumā un nabadzībā eksistences, resp. konku-

rences iespēja būs tik tādai rūpniecībai, kura spēs sacen-

sties savu ražojumu lētuma ziņā. Tāpēc steidzīgi jāiz-

būvē, vajadzības gadījumā izmantojot šim nolūkam ari

valsts rezervis (mežus v. c), Latvijas ūdens spēki, paturot

galveno noteikšanu par šiem spēka avotiem, kā par Lat-

vijas nākamās saimnieciskās dzīves galveniem nerviem,
valsts rokās."

Pēc s. d. uzskatiem tā tad modernas (liel-) rūpniecī-

bas plalšākai attīstībai Latvijā nepieciešami vispirms divi

priekšnoteikumi un proti: a) ar attiecīgu valsts politiku no-

drošināt viņai nepieciešamo tirgu, un b) ar Latvijas plān-

veidīgu elektrofikaciju stiprināt šis rūpniecības konkuren-

ces spējas pasaules tirgū. Ne viens ne otrs no minētiem

priekšnoteikumiem no pilsoniskās Latvijas vēl izpildīts
nav.

Pa to laiku, kamēr z. d. centās ievadīt valsts politiku

virzienā, kas Latvijas jaunradītai saimnieciskai iekārtai

atvērtu turpmākās attīstības izredzes, mūsu vadošā pil-
sonība ari nestāvēja dīkā. Saimnieciskās dzīves plān-

veidīgas atjaunošanas un izbūves vietā tā izvirzīja neap-

robežotu privātu iniciativi ar lozungu — „enrichissez-
vous", — kaut ar valsts līdzekļiem un valsts kreditiem,

uz ražotāju un nodokļu maksātāju rēķina. Sākās no re-

volūcijas mūsu tautsaimniecībai atbrīvoto rezervu at-

pakaļ koncentrācija nedaudzu rokās. Šaī nolūkā, ar pri-
vātas inniciatives" lielākā apustuļa R. Kalninga svētību,

izauga vispirms, kā sēnes pēc lietus, gan tautiskas gan
netautiskas bankas, no kurām dažai labai nodibinoties

nebij nekā vairāk padomā, kā laba griba iedzīvoties. Šo
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iespēju atviegloja Latvijas Banka ar savu kreditu poli-
tiku. Pēc šo banku nodibināšanas varēja sākties, jau
tieši uz likuma pamata, atsevišķu grupu iedzīvošanās

vakhanalija. Uz ārieni tā izpaudās nesegtos čekos un

48, resp. 90 aizdevumu %-tos, no vienas puses, neskai-

tāmos uz zaķa dibinātos tirdzniecības un rūpniecības uz-

ņēmumos, no otras puses, ar neskaitāmām ūtrupēm un

aizdevumu nodrošinājumu (namu, uzņēmumu v. c.) pār-

eju par sviestmaizi dažādu spekulantu rokās.

Spriežot pēc banku apgrozībām un jaundibināto uz-

ņēmumu skaita varēja likties, ka Latvijas saimnieciskā

dzīve iet milzu soliem uz augšu, jo sevišķi rūpniecība un

tirdzniecība. Bet palūkojoties tuvāk, izrādās, ka aiz

spīdošas ārienes slēpjas iekšējais vārgums. Nerunājot

par tirdzniecību, kura atjaunojās pēckara spekulācijas
atmosfērā un atrodās tā puslīdz nepārtrauktā krīzes stā-

voklī, jāsaka, ka ne daudz labākos apstākļos atrodas ari

mūsu rūpniecība.

Rūpniecības uzņēmumu skaits no 1430 ar 21.213

strādniekiem 1920. gadā pieaudzis uz 2831 ar 52.736

strādniekiem 1926. gadā. Salīdzinot ar priekškara skait-

ļiem, uzņēmumu skaits trīs reizes lielāks tagad, kā pirms

kara: nodarbināto strādnieku kopskaits turpretī uz pusi

mazāks. Šis nesamērs ir kara un Latvijas saimnieciskās

„neatkarības" sekas. Bet ja uz priekšu rūpniecība augtu
tik pat ātri, kā kopš 1920. gada (nodarbināto strādnieku

skaits audzis 6 gadu laikā par apm. 148%), tad nebūtu

ko uztraukties. Par nožēlošanu — pašreizējos Lat-

vijas apstākļos tamlīdzīgu izredžu uz mūsu rūpniecības
pieaugumu vairs nav. To apstiprina netieši ari tas

ka sākot ar 1924. gadu nodarbināto strādnieku

pieaugums rūpniecībā stipri mazinājies — ap divi tūk-

stoši gadā (1926. gadu līdzi skaitot). Spriedums, kādu

nodod par mūsu pēckara rūpniecības straujo augumu

pati Finansu ministrija (savā paskaidrojumā pie
1926./1927. gada valsts budžeta) ir iznīcinošs priekš tās

politikas, pie kuras līdz šim turējusēs mūsu valdošā pil-
sonība.

„Pateicoties_ mūsu kredita politikai, raksta Finansu

Ministrija minētā paskaidrojumā, ir attīstījušies galvenā
kārta sīkie uzņēmumi, kas nav spējīgi ražot labas un lē-
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tas preces. Mēs esam turējušies pie uzskata, ka jāveicina
to uzņēmumu nodibināšanas, kas ražo iekšzemes vajadzī-

bām, jo lielākai uzņēmumi neesot spējīgi pastāvēt. Tā ir

kļūda, kas nesusi mums vairākus tūkstošus darbnīcu, no

kurām laba dala padota izmirstībai, un loti niecīgu skaitu

moderni iekārtotu un eksportpreču ražošanai piemērotu

uzņēmumu. Mēs esam izsvieduši milzu sumas «rūpniecī-
bas atjaunošanai" bez nopietni pārbaudīta plāna un ne-

raugoties nākotnē".

Kur šī mūsu rūpniecības eksporta nākotne meklējama,

par to Finansu Ministrijas paskaidrojums klusē. Atbildi

uz to jau 1921. gadā devuse s, d. savā augšminētā dekla-

rācijā, proti — pirmām kārtām Krievijas tirgū. Pieturo-

ties pie šiem uzskatiem, s. d. uzmanīgi sekoja Krievijas

revolūcijas gaitai. Tiklīdz Krievijā sākās (pēc karakomu-
nisma likvidācijas) saimnieciskās dzīves atjaunošanas

darbs, s. d. nekavējās nākt ar konkrētiem priekšlikumiem
mūsu rūpniecības sakaru atjaunošanai ar Krievijas tirgu.
Atzīstot, ka pagaidām Krievijas un Latvijas apstākli vēl

pārāk dažādi, lai starp viņām jau tagad būtu iespējama
pilnīga muitas vienība, s. d. lielās koalicijas laikā (1923.
gadā) izvirzīja tirdzniecības līguma projektu, dibinātu

abpusēji uz sevišķas labvēlības principa pret

otras zemes ražojumiem, pielīdzinot pēdējos apgrozības
ziņā pašu ražojumiem. Šā projekta pamatos bij tie paši
uzskati par Latvijas-Krievijas saimniecisko interešu ko-

pību, pie kādiem Latvijas strādniecība vienmēr turējusies.
Kā zināms, no Finansu ministrijas toreiz izstrādātais

projekts, tiesa — sašaurinātā redakcijā, atrada piekrišanu
ari Ministru Kabinetā, bet lielai koalicijai izjūkot turpat ari

apgūlās. Latviešu pilsonība vēl arvien dzīvoja kajakomu-
nisma atmiņās, sekot un iedziļināties Krievijas revolū-

cijas attīstības gaitā tā necentās un neprata, kādēļ no-

teiktas saimnieciskas politikas pret Krieviju mūsu vado-

šai pilsonībai līdz šim nav bijis un nav ari vēl tagad.
Ari pašā Krievijā 1923. gadā saimnieciskās atjauno-

šanas problemi vēl nebij tiktāl nobrieduši, lai savu at-

tiecību nokārtošanai ar Latviju tā piegrieztu sevišķu no-

zīmi. Krievijas tirgū apgrozībā atradās vēl diezgan
daudz pirms oktobra revolūcijas ražotu produktu, ar ku-

riem padomju rūpniecība cenu un labuma ziņā pašlaik
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sacensties nevarēja. Ari lauksaimniecības ražojumu ce-

nas bij pārāk zemas, lai zemnieku pirkšanas spējas va-

rētu nodrošināt padomju jaunajai rūpniecībai nepiecieša-
mos noņēmējus: izlīdzināt cenu starpību («šķēres") starp

pašu zemes rūpniecības un lauksaimniecības ražojumiem

bij viens no kuru atrisināšanu Krievijas
tautsaimniecībai bij jāatron, pirms tā varēja domāt par
ciešāku kopdarbību uz reprocitates pamatiem ar saviem

kaimiņiem.

No tā laika aiztecējuši turpat četri gadi. Krievijā

pa to starpu apstākli radikāli mainījušies. 1923. gadā
zemnieks nepirka rūpniecības ražojumus tamdēļ, ka pie

toreizējām lauksaimniecības produktu cenām viņš to ne-

spēja. Tagad zemnieks būtu labprāt pircis, bet Krievijas

rūpniecība viena pate nespēj pieprasījumu apmierināt.
Jāsteidzas ar rūpniecības atjaunošanu un paplašināšanu,
kas savukārt paplašina iekšējā tirgus prasības. No šejie-

nes nepieciešamība, nelūkojoties uz valūtas grūtībām,

papildināt preču tirgu ar pasūtījumiem iz ārienes. Im-

porta iespēja tirgus ziņā milzīga, vajadzība pēc importa,

tās pašas saimnieciskās atjauneošanas un nostiprināša-
nas dēļ, ari liela, bet līdzekļu importam (par cēloņiem
šeit nerunāsim) samērā maz. Nekāds brīnums, ka Krie-

vijas imports jo dienas vairāk pāriet to valstu rokās,
kuras spēj un ir gatavas dot pagaidām šim importam
nepieciešamos līdzekļus — kreditu vai kompensēt Krie-

viju ar pēdējās eksporta veicināšanu un uzņemšanu.

Kreditu ziņā nopostītā Latvija ir pārāk vāja, lai vi-

ņas pašas resursi pie mūsu importa nokārtošanas uz

Krieviju varētu krist sevišķi svarā. Pievilkt turpretim
kaut cik plašos apmēros svešus līdzekļus šai laukā

Latvijai ir izredzes tikai tad, ja viņas attiecības ar Krie-

būs tā nokārtotas, ka kapitāla ieguldīšana Latvijā
varēs solīt lielāku profitu, nekā tā ieguldīšana tam pašam
nolūkam citur. Tikai pagaidām, kā jau aizrādīju, mums

valsts politikas šai virzienā nav.

Savs svars ir Latvijai, bez 'šaubām, kā Krievijas
eksporta noņēmējai. Jau tagad samērā plašos apmēros
Latvija patērē Krievijas labību, naftas produktus, sāli;

priekša vel cukurs v. c. produkti. Tomēr' nesalīdzināmi
lielāka nozīme Latvijai priekš Krievijas kā tranzitzemei.
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Ne par velti pirms kara Rīgas_ osta apgrozības zina skai-

tījās par trešo Krievijā (Liepāja par ceturto vai piekto).

Mēģinājumiem mazināt šo Latvijas nozīmi, ar eksporta-

importa novadīšanu uz Krievijas tagadējam ostam —

Ļcņingradu v. c, ir vairāk kā problemātisks raksturs.

Tie izmaksājuši Krievijai līdz šim pārāk dārgi
L

lai saim-

nieciskai dzīvei ievirzoties normālākās sliedēs, ja ne-

censtos lieku „štāti" pēc iespējas ierobežot. Grūti ap-

rēķināt, cik, piemēram, Krievijas tautsaimniecībai izmak-

sājuši 1925./26. gada mēģinājumi ar ziemas eksportu

caur Leuingradas ostu. Kas zaudēts uz frachti, apdro-

šināšanu, ledlaužu uzturēšanu un taml., tas vēl samērā

nieks pret tiem neatsveramiem zaudējumiem, kādus

Krievijas tautsaimniecībai, pateicoties min. mēģināju-

miem, nācās ciest caur preču novēlošanu uz pasaules

tirgu par pusotra līdz diviem mēnešiem. Šī novēlošanās

atsaucās ar maksāšanas grūtību padziļināšanu pie im-

porta, spieda červoncu, kas ierobežoja vispirms importa

un pēc tam, ar cenu pacelšanos iekšzemē, ari eksporta

iespējamības. Līdz ar to stipri vien vajadzēja sašaurināt

ari saimnieciskās atjaunošanas plānu. Nedomāju, ka

tamlīdzīgi mēģinājumi varētu plašākos apmēros vairs

atkārtoties, —jo dienas vairāk, ar Krievijas saimnie-

cisku atjaunošanu, atkal nostiprinās apziņa par Baltijas
ostu lielo nozīmi priekš Krievijas, kas savukārt stiprina

pēdējā politiku, kura iziet uz minēto ostu nodrošināšanu

Krievijas tautsaimniecībai. Šīs politikas pamatos gul at-

ziņa, ka Krievijas saimnieciskās intereses nepieļauj, lai

viņas tautsaimniecības mezglu gali, ar nepieciešamām

izejām (ostām) uz pasaules tirgu, varētu atrasties

kādreiz zem svešas lielvalsts (nedraudzīgas po-

litikas) iespaida. Priekš mūsu austrumu kaimiņa jautā-
jumspar Krievijas-Latvijas attiecībām pārvēršas tā par
pirmās šķiras politisku jautājumu, kura labvēlīgā
(priekš sevis) atrisināšanā, Krievijas tautsaimniecībai at-

tīstoties, tas ieinteresēts jo tāļāk vairāk. Ar citiem vār-

diem — ekonomiska nepieciešamība ir tā,

kas diktē Krievijas politikai prasību pēc «garantijas
pakta" ar Baltijas valstīm, lai nodrošinātu pēdējās savas

tautsaimniecības augošās intereses pret viņām naidīgām
tieksmēm. Nevar tamdēļ apiet šo jautājumu ar noklu-
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sēšanu vai vieglprātīgu demagoģiju; vai ar vai bez

mums, bet Baltijas resp. Latvijas problems pieder pie

tiem, kuru Krievijas politikai jāprot atrisināt, lai no-

drošinātu savai tautsaimniecībai nākotnē mierīgas attī-

stības iespēju. Tāda pat nepieciešamība pēc

tuvākām saistībām ar Krieviju, kā redzējām, pastāv

Latvijas tautsaimniecībā. Sevišķi tas sajūtams ta-

gadējā krīzes laikmetā, kas apdraud vienādi i laukus i

pilsētas.

Latvijas tautsaimniecības atjaunošanas darbs kopš
1923. gada, protams, ari nav stāvējis uz vietu: neap-

strādātās atmatas uz laukiem puslīdz nozudušas, dzīvais

inventārs skaitliskā ziņā pat pārsniedz pirmskara ap-

mērus; stipri vien attīstījies lauksaimniecības eksports,

ar augošu tendenci atsvišķās nozarēs (sviests, bekons).

Bet krītošā tendence pasaules tirgū uz tiem lauksaimnie-

cības ražojumiem, kuru tagadējās cenas vēl nav piemēro-

jušās pēckara tirgus apstākļiem, draud paralizēt lauk-

saimniecības eksporta vērtības turpmāko pieaugumu.

Ari mūsu rūpniecība, ar apm. 40.000 str. 1923. gadā

un 52.000 — 1926. gadā, var uzrādīt zināmu pieaugumu

par minēto laiku, bet ar to viņa tā puslīdz ari izsmēlusi

Latvijas iespējamības tagadējos apstākļos un turpmākais
viņas pieaugums, šiem apstākļiem tāļāk pastāvot, ir

vairāk kā problemātisks. Pie visas nelaimes vēl asās

zocialās cīņas mūsu eksporta noņēmēju zemēs, kas stipri
ierobežoja pēdējo tirgu priekš Latvijas eksporta. Se-

višķi tas sakāms par Angliju, kuras nesenais ogļraču

streiks vai pilnīgi paralizēja mūsu kokeksportu, nodarot

smagus zaudējumus ari pārējām mūsu tautsaimniecības

nozarēm. Nav jāaizmirst, ka lielais vairums mūsu uz-

ņēmumu atjaunoti vai nodibināti ar kreditu palīdzību,

kuru smagums nav piemērots attiecīgām tautsaimniecī-

bas nozarēm pat normālos laikos, kur nu vēl Latvijas
apstākļos tādu satricinājumu laikā, kādus izsauca Angli-
jas aglraču streiks un pagājušā gada neraža pašu
mājās. Šie paši krediti, ar saviem ārkārtēji sma-

giem noteikumiem, spiež ari mūsu lauksaimnie-

cību, ciktāļ savai atjaunošanai viņa bij spiesta tos iz-

lietot. Ja tagad lauksaimniecībai no jauna jāpārkārtojas,
pārejot uz intensivāku zemes izmantošanas veidu, kā
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līdz šim, tad tas prasa jaunus kreditus, kādu Latvijai

nav, vai, ja tie ari top piedāvāti, tad zem noteikumiem,

kuri pašreizējos apstākļos Latvijas tautsaimniecībai

nav pieņemami. Sacītais zīmējās ari uz tiem piedāvā-

jumiem, kurus pašreiz apspriež Finansu ministrija: 10%

par kreditu (pierēķinot starpniecības komisiju) mūsu

lauksaimnieks spēj uz ilgu tik pat maz izturēt, ka bez

izredzēm uz nākotni palikušais Latvijas rūpnieks. Tam-

līdzīga kredita izlietošana plašākos apmēros, pirms nav

nolīdzināts ceļš Latvijas tautsaimniecības turpmākai at-

tīstībai, draud paātrināt no revolūcijas tautsaimniecībai

atbrīvoto rezervu atkaluzsūkšanas procesu caur ārēju

kapitālu, neradot jaunas vērtības viņu vietā. Rezultātā
— mūsu tautsaimniecības apgrūtināšana ar lieku balastu

un asas zocialas cīņas par to, kas šo balastu lai nes?

Divas politikas.

Latvijas apstākli spiež pašreiz, vairāk kā jebkad,
meklēt jaunus ceļus saimnieciskās attīstības turpināšanai,
un liekas, ka 'šo ~-jauno ceļu" atrašana toties vieglāka,
ka mums šiie celi pazīstami jau no pirmskara laikiem.

Bet tas tik tā liekas. — Šai ziņā bij kāds ļoti zīmīgs

raksts „Rigasche Rundsehu"ā, kurā tā puslīdz pareizi

bij attēloti mūsu zolido uzņēmēju uzskati par Latvijas
nākotnes izredzēm. Minētā raksta autors gatavs Latvi-

jas nākotnes vārdā akceptēt Latvijas s. d. „Maskavas

orientāciju" ar visām viņas konzekvencēm, tikai — ne

attiecībā uz tagadējo Padomju Krieviju.

„Maskavas orientācija", kuras pamatos gul saimnie-

ciskās kopības ideja ar Krieviju, paredz savās konzek-

vencēs ari, vairāk vai mazāk, tuvas politiskas saistības
abu valstu starpā. Skaidrs ani, ka politiskās attiecības

starp divām valstīm, ar tieksmēm pēc saimnieciskās vie-

nības, būs toties ciešākas, jo vienādāka būs viņu sociālā

un politiskā uzbūve, un otrādi. — Sākot ar sevišķas lab-

vēlības principu saimnieciskā lauka un drošības paktu
politiska — šo attiecību tāļāk izveidošana var nolīdzināt

ceļu vel tuvākām attiecībām ar Krieviju, un tas, lūk,
baida mūsu pilsoņus. Dzīvojot kara-komunisma atmiņas
skurbulī mūsu pilsonība par Padomju Krieviju zina tikai

trīs lietas: 1) tā apdraud pilsonību, 2) viņā nav privat-
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uzņēmībai nepieciešamas drošības un stabilitātes un

3) jo tālāk no viņas — jo labāk (pilsonības varas

nodrošināšanai). Latviešu pilsonībai ir bez tam vēl

savi „nacionali" motivi, kas tagadējo Krieviju pa-

dara viņas acīs par īstu bubuli. Proti — latviešu pilso-
nības rokās atrodas tagad: a) valsts vara, b) valsts

līdzekļi, c) no revolūcijas atbrīvotās rezerves un īpašumi.
Pilsoniskā Latvijā latviešu pilsonībai ir i gods, i

amats, i nauda, i viss cits kas, kamēr tā lieta atrodas

viņas rokās. Visu to, pēc mūsu pilsonības uzskatiem,

apdraud Krievijas tieksmes pēc attiecīga iespaida uz Lat-

vijas politiku un šīs politikas pārorientācija uz Maskavu.

Bezspēcīga pretoties pēdējās iespaidam pašas spēkiem,

pilsonība meklē sev atbalstu ārpus Latvijas, lai zem

valsts drošības segias nodrošinātu Latvijā pilsonisku
valsts iekārtu.

Uz attiecīgu atbalstu, pret Krievijas iespaida pieau-

gumu Latvijā, mūsu pilsonība var cerēt, protams, vie-

nīgi valstīs, kuru politiku Krievijas saimnieciskā un

politiskā nostiprināšanās apdraud. Kaut šīs valstis pašas

ari nebūtu tieši ieinteresētas Latvijas liktenī, tad tomēr

izdevība izmantot Baltijas valstis Krievijas politikas sai-

stīšanai pie Baltijas jūras, ir pārak viļinoša, lai to neda-

rītu. Intrigas, solījumi, draudi, puči un vēl taustāmākas

lietas ir tie redzamie un neredzamie pavedieni, ar kuru pa-

līdzību pasaules lielvalstis mēģina iespaidot mazo Baltijas
valstu politiku sev vēlamā virzienā. Reālu bāzi visam tam

piedod Polijas ekspansijas pretošanās Krievijas iespai-
dam šeit. Ar Polijas militāro palīdzību, galvenam
kārtām, mūsu pilsonība tad ari cerē nodrošināt sev ne-

pieciešamo rīcības brīvību turpmākā Latvijas politikā,
saistot pēdējo ar Poliju militāras konvencijas ceļā. Kas

par to, ka šī štiku politika (t. s. Varšavas orientācija)
stāv pretruņā ar Latvijas tautsaimniecības turpmākās at-

tīstības prasībām (pēc Krievijas saimnieciskās un poli-
tiskās nostiprināšanas) un apdraud Latviju ar jauna kara
iespējamībām. Pilsonības varas nodrošināšanai

Latvijā tas likās būt vienīgais ceļš, un — tamdēļ ejams.
Valsts tapšanas sākumā Ulmaņa kungs bij gatavs minē-

tam nolūkam noliegt Latvijas revolūciju un iet kopā ar

šīs revolūcijas pretiniekiem. Tam pašam nolūkam mūsu
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pilsonība, ar maz izņēmumiem, gatava upurēt Latvijas

nākotni ari tagad vēl. Ja tomēr Latvija līdz šim pasar-

gāta no ārējiem sarežģījumiem un viņas nākotni apdrau-

došām saistībām, tad par to jāpateiicās, pirmām kārtām,

Latvijas s. d. opozi c i j a s politikai.
Pieturoties pie uzskatiem, ka tiklab Latvijas, kā

Krievijas saimnieciskās dzīves atjaunošana prasīs atkal

pēc ciešākas kopdarbības starp abām valstīm, nekā tas

tagad ir, s. d. opozicijas ievadītā politika neatrada par

vajadzīgu nodrošināt Latvijai nepieciešamo patstāvību,

pret Krievijas tautsaimniecības augošo • iespaidu šeit,

caur militārām kombinācijām ar trešām, Latvijas-Krie-

vijas kopdarbībai naidīgām valstīm. Taisni otrādi: Lat-

vijas s. d. centās šo kopdarbību Latvijas saimnieciskā

progresa vārdā nodibināt un izveidot pēc iespējas pla-

šāki, redzot Latvijas - Krievijas tautsaimniecību

ciešā kopdarbībā labāko garantiju ari Lat-

vijas drošībai. Tiesa, strādniecības jēdziens par

Latvijas drošību ir drusku citāds, kā pilsonības uzskati

par to pašu. Ja pēc pilsonības ieskatiem valsts drošība

ir sinonims ar pilsonības varas drošību viņā, tad pēc
'strādniecības uzskatiem Latvijas drošība meklējama ne-

traucētā saimnieciskā, kuiturelā un zocialā progresā, ceļā
uz sociālismu. Šo drošību solījās dot Latvijai turpmākā
attīstības gaita, vairāk kā jebkura cita valsts, taisni re-

volucionārā Krievija ar savu agrāro revolūciju, agrāko
kreditu attiecību likvidāciju, viņas apdzīvojošo tautu na-

cionālo atmodu, saimnieciskās dzīves straujas atjauno-
šanās un attīstības iespējām, nepieciešamību pēc Latvi-

jas ostām un dzelzceļiem un tamlīdz pēc kopdarbības
ar Latvijas tautsaimniecību. Pēdējās intereses prasa to

pašu. Saimnieciskai kopdarbībai attīstoties un no-

stiprinoties, zūd pamats jebkurai agresivai politikai no

Krievijas puses, kura ienestu tik nedrošību Latvijas ap-

stākļos, apdraudētu panākto un kaitētu tiklab Latvijas,
kā Krievijas interesēm. Savas varas drošības dēl to ne-

gribēja saprast Latvijas pilsonība un vēl šodien tā zīlē

Latvijai citu nākotni, nekā Latvijas apstākli to noteic:

tikai maz pa mazam, mūsu pilsonības vienā daļā sāk at-

aust apziņa, ka no zīlēšanas vien Latvijas nākotne ne-

atkarājas, bet ka Latvijas attīstībai ir ari savi „dabiskie
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(ģeogrāfiskie) saimnieciskie un starptautiskie priekš-

noteikumi", ar kuriem Latvijas politikai pie laika jārēķi-

nājas, lai neiebrauktu galīgi purvā. Ar gandarījumu at-

zīmēju šeit, ka pie tiem mūsu pilsonības pionieriem, ku-

riem augšējie Latvijas attīstības priekšnoteikumi nebij

gluži sveši, piederēja pēdējā laikā pirms savas nāves ari

nel. ārlietu ministrs Meijerovics. Vismaz neilgi pirms

traģiskā gala personīgā sarunā viņš man kategoriski ap-

galvoja, ka uz priekšu Latvijas ārējā politikā viņa va-

dībā tiks ieturēts no s. d. aizstāvētais virziens. Bet ka

šie uzskati būtu ari Zemnieku Savienības uzskati, tas no

Ulmaņa kunga darbības gan nebij redzams.

Latvijas-Krievijas ciešas kopdarbības nepiecieša-

mību nevēlējās atzīt ari daļa no Latvijas s. d. (mazi-
nieki). Pilsoniskās valsts nodibināšanu Latvijā tie no-

vērtēja priekš strādniecības ne no utilitārā viedokļa (kā

laika prasību, atkarībā no apstākļiem), /bet gan kā prin-

cipu prasību, kurai jāpieskaņo uz priekšu i Latvijas attī-

stības, i Latvijas strādniecības intereses. To pašu pra-

sīja ari latviešu pilsonība, kura apsveica mūsu mazinie-

kos sev vēlamus cīņas biedrus pret revolucionāro strād-

niecību. Tiklab s. d. partija, kā strādniecība pasteidzās
norobežoties no maziniekiem jau 1921. gadā.

Ho >khb KvpmiKa — pēc četriem ar pus gadu mēs redzam

mazinieku lideri valdības priekšgalā, ku r a nodibināta, spri w

žot pēc deklarācijas, s. d. politikas dzīvē izvešanai pret

pilsonību, bet, spriežot pēc rezultātiem, —
draud stip-

rināt pilsonības pozīciju pret strādniecību, apdraudot
līdz ar to Latvijas mierīgās attīstības turpmāko iespēju.

Kā tas varēja notikt? Atbilde uz šo jautājumu meklē-

jama Latvijas pilsoniskās revolūcijas nacionālismā un

Latvijas strādniecības nespējā jau laikus novadīt šo re-

volūciju uz Latvijas turpmākās attīstības ceļu.
Pēc Padomju Latvijas sabrukuma, Latvijas strād-

niecības spēka avots meklējams viņas kopdarbībā, Lat-

vijas revolūcijas izvešanai, ar topošo jaunzemnieku.
Atteikties no šīs kopdarbības strādniecība ari tagad ne-

var, jo uz viņas dibinās tiklab strādniecības ieguvumi

saimnieciskā, kā sociālā un politiskā laukā. Aizņemts no

agrārās revolūcijas un piešķirtās saimniecības apbūves
darbiem, mūsu jaunsaimnieks izrādījis pagaidām ļoti maz
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intereses par Latvijas rūpniecības atjaunošanas prasī-

bām, atstājot to nodrošināšanu tieši ieinteresētai' strād-

niecībai. Rūpniecības atjaunošana un attīstība, Latvijas
tautsaimniecībai nepieciešamos apmēros, atkarājās no

faktoriem, kuros Latvijas labā griba vien, pat ja tāda

būtu, vēl nebūt nebij noteicošā. Tas atviegloja pilsonī-
bai cīnu pret strādniecības politiku, dibinātu uz kop-
darbības nepieciešamību ar tām kaimiņu valstīm, kuru
liktens uz ciešāko saistīts ar Latvijas nākotnes attīstības

prasībām. Samērā viegli pilsonība piekāpās attiecībā

pret Igauniju un Lietavu, kuru iekārtas un apmēri Lat-

vijas pilsonību neapdraudēja. Drīzāk otrādi — Rīgas
nozīme Baltijas valstu tirdzniecībā muitas vienībai no-

dibinoties, solīja Latvijas pilsonības iespaida pieaugumu.
Gluži pretējos uzskatos bij mūsu pilsonība līdz šim par

attiecībām pret Padomju Krieviju. Aiz bailēm no pēdē-
jās tā vēl tagad gatava, saistoties ar Paliju, vest politiku,

kura stāv nesamierināmā pretrunā ar Latvijas turpmā-

kās attīstības prasībām un kuru citādi, kā par katastrofas

politiku, nosaukt nevar. Tādu pat politiku aizstāv mūsu

s. d. mazinieki, ar M. Skujenieku priekšgalā.

Saprast, bet ne piekrist.

Ari s. d. starpā arvien bijuši novirzieni uz pilsonības

pusi, kuriem pilsoniskās revolūcijas ideoloģija atņēmusi

iespēju saskatīt šīs revolūcijas turpmākās attīstības dia-

lektiku. No kurienes šie novirzieni partijas biedru

starpā, tas ari nav noslēpums. Latvijas revolūcija uz-

varēja vācu muižniecību un vācu okupāciju, kā pilso-
niska revolūcija, tiesa — Krievijas proletāriskās revolū-

cijas aizvējā, bet ar zināmu fronti ari pret pēdējo. Lai

piedotu revolūcijai vairāk spara, pastāvošās zocialās

pretešķības tika ietērptas nacionālā tērpā un cīņa

par to norisinājās latviešu nacionālās patstāvī-
bas vārdā. Agrārā revolūcija bij latviešu bezzem-

nieku un zemnieku uzvara par cittautiešu (vācu un

polu) muižniecību. Latvijas demokrātiskā republika no-

dibinājās 1 a t v i c š v demokrātijas cīņā pret cittautiešu

reakciju šeit, latviešiem tā nodrošināja noteikšanu

par valsts pārvaldes aparātu un tamlīdz par valsts lī-
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dzekļu izlietošanu. Stipra nacionāla nokrāsa piemita ari

1920. gada 18. marta likumam (par agrāko parādu dzē-

šanu). Ja cīna pret sveštautiešiem par demokrātisko

Latviju un agrārreformu nodibinājās latviešu vairākumā

zināma kopības sajūta, tad praktiska līdzdarbība valsts

pārvaldē un izveidošanā šo kopsajūtu vēl nostiprināja.

Kas par to, ka lauvas tiesu ieguva latviešu pilsonība.

Ari strādniecība neizgāja gluži tukšā: 8 stundu darba

diena (kaut pa daļai tik uz papīra), politiskas brīvības

tiem, kuri bij gatavi atzīt pilsoniskās iekārtas status

quo un līdzdarboties viņas turpmākā nostiprināšanā,

slimo kases, arodu organizācijas v. t. t. — visas tās ir

lietas, kuras izkarotas nacionālā pilsoniskā revolū-

cijā. Vai* kāds brīnums, ka ari Latvijas strādniecības

vienā daļā nacionālas kopības apziņa sāka ņemt
virsroku par šķiras kopības apziņu? Sevišķi vēl, ja

ievēro, ka dažs labs no strādnieku kustības dalībniekiem

tādā ceļā ari personīgi stipri vien cēlies uz augšu.

Atvieglo šo uzskatu maiņu Vakar-Eiropas piemērs,
kur s. d. politikai, ar maz izņēmumiem, itin visur pēc

kara apstākļos piemīt stipri nacionāla nokrāsa, ar ne-

pārprotamiem centieniem kompromisa ceļā ar pilsonību
izvairīties no jaunām perturbācijām saimnieciskā laukā.

Šo centienu pamatos guļ apziņa par strādniecības inte-

rešu atkarību no attiecīgas valsts tautsaimniecības pa-

nākumiem, resp. stabilitātes, un uzskati, ka kompromisu

ceļā ar daļu no pilsonības esot iespējams, maz pa mazam,

pārveidot pilsoniskās valsts iekārtu strādniecībai vēlamā

virzienā un tā evolūcijas, ceļā ieaugt sociālismā. Vakar-

Eiropā, ar stipri attīstītu eksporta rūpniecību, strād-

niecībai ir tiesām ko padomāt, kas būs ar šīs rūpniecības
ražošanas un eksporta iespējām sociālas revolūcijas ga-

dījumā, sevišķi vēl, ja šī revolūcija saistīta ar tamlīdzī-

giem ražošanas sarežģījumiem, kā tas bij Krievijā. Cits

jautājums, vai šī strādniecības „pārdomāšana" ir pietiek-
ošs faktors sociālo pretešķību un revolūcijas novēr-

šanai. Angļu ogļraču piemērs par kaut ko tamlīdzīgu
neliecina.

Jau pirms Anglijas streika, pagājušā gada partijas

kongresā, aizrādīju, ka Anglijas strādnieku kustībā ir

faktori, kuri spiež šaubīties par priekšā stāvošās cīņas
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panākumiem priekš strādniecības. Pie šiem faktoriem

piederēja ari nepieciešamība rēķināties ar Anglijas rūp-

niecības un finansu kapitāla stāvokli pasaules tirgū un

Anglijas strādniecības bažas zaudēt šo tirgu un viņā in-

vestēto kapitālu ar pārāk revolucionāru taktiku. Par

savu uzņēmumu piepaturēšanu un uzturēšanu kārtībā pa

streika laiku angļu uzņēmējs varēja tādēļ būt drošs. Zau-

dējumus no streika tas cerēja atgūt ar uzviju uz algas un

ogļu cenas rēķina. Toties jo vairāk, ka vieni un tie paši

uzņēmēji bieži vien ir līdzdalībnieki vairāku zemju raktu-

vēs — ko no streika Anglijā zaudē, to uz ogļu cenām citur

atgūst. Ja turpretim Anglijas valdībai no sākta gala
būtu bijis jārēķinājas ar varbūtību, ka streiks uz ilgu var

paralizēt Anglijas ražošanas spējas un izvērsties par

cīņu dēļ varas, tad tā iepriekš būtu vēl un vēl reiz lietu

nopietni pārlikusi, pirms atklāti nostāties uzņēmēju
pusē. Tagad streiks, nelūkojoties uz ogļraču apbrīno-

jamo izturību, zaudēts. Bet vai ar Anglijas strādnieku

«korekto cīņu" sociālās revolūcijas iespējamība novērsta

vai mazināta? Nebūt nē, —jo šīs iespējamības cēloņi
atrodas pa daļai ārpus Anglijas, pasaules pēckara tirgus

apstākļos un austrumu tautu atmodas cīņās. Tie spiež

Anglijas tautsaimniecību, lai nezaudētu līdzšinējo stā-

vokli pasaules tirgū, meklēt jaunus ceļus, bet uz to acīm

redzot Anglijas rūpniecības karali nav spējīgi. Rezultātā
— konflikts starp Anglijas tautsaimniecības turpmākās
attīstības prasībām un vadošo pilsonību, līdz ar šķiras
cīņas paasināšanos. Ja šim konfliktam tiešām lemts iz-

beigties bez revolūcijas (par ko var stipri šaubīties), tad

vienīgi tai gadījumā, ja Anglijas strādniecība šo revolū-

ciju gatavos: strādniecības revolucionārā taktika galu

galā arvien izrādījusies par labāko līdzekli sasniegt evo-

lūcijas ceļā maksimumu no tā, kas tādā ceļā vispār sa-

sniedzams.

Vēl reiz — Vakar-Eiropas rūpniecības zemēs pilso-
niskās valsts nacionālā politika, veicinot rūpniecības
ekspanziju. paplašina vismaz līdz ar to bāzi strādniecī-
bas spēka pieaugumam. Mūsu mājās turpretim, kur

vadošā pilsonība (lielzemnieki) uzskata savu stāvokli no

rūpniecības attīstības par apdraudētu, pārāk riskanti

pieturēties pie pilsonības nacionālās politikas lozungiem,
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lai nenāktu konfliktā (ar Latvijas turpmākās attīstības

prasībām un strādniecību. Piemērs mums jau ir —

mūsu mazinieki, kuri Latvijas strādniecības šķiras inte-

reses mēģināja iežogot pilsoniskās valsts nacionālā ap-

lokā. Kas no strādniekiem viņus vairs pazīst? Uz tā

paša slidenā ceļa nostājās atkal dala partijas biedru,

'kuri pilsoniskās valsts politikai gatavi upurēt strādnie-

cības šķiras politiku. Kā redzējām — šai uzskatu mai-

ņai ir savi saprotami cēloņi, bet saprast zināmu parā-

dību politikā vēl nebūt nenozīmē, ka tā pieņemama un

attaisnojama. Cik patīkami dažreiz ari nav peldēt pa

straumi, bet priekš strādniecības tamlīdzīga korķu po-

litika ir tikai tik ilgi ciešama, kamēr šī straume nes

spēka pieaugumu s t r a d n i c c ī b a i cīņā pret pilsonību,
bet ne otrādi.

Pilsoniskā revolūcija nodibināja Latvijā jaunu ag-

rāru iekārtu, likvidēja pēckara apstākļiem nepiemērotās
kredita attiecības, radīja tautsaimniecībai ievērojamas

rezerves turpmākam uzbūves kreditam, ievadīja Lat-

vijas saimniecisko jaunuzbūvi un deva ari strādniecībai

zināmus panākumus politiskā, sociālā un kulturelā laukā.

Un tālāk? Strādniecības cīņa par status quo, bez iz-

redzēm iet par to tālāk vai pat paturēt iegūto. Kur

vaina? Tai pašā pilsoniskā revolūcijā, kuras lozungi
nav pietiekoši vairs Latvijas turpmākai attīstībai. Pē-

dējā iet savu gaitu, uzstādot strādniecības politikai jau-

nus dienas uzdevumus. Turpretim s. d. partijas politika
vēl dzīvo nacionālās pilsoniskās revolūcijas at-

miņās un gatava vai akceptēt pēdējās, pa daļai dzīvē

izvestos pa daļai no pilsonības profanetos lozungus par

strādniecības turpmākās politikas šķiras prasībām. Zūd

principiela starpība starp s. d. un progresivo pilsonību
un tā vietā, kur vajadzētu norisināties principielām cī-

flām un domu apmaiņai par Latvijas nākotnes politiku,
polemikā starp s. d. un pilsonību ieviešas linu markas

tonis, ar Bobčinska-Dobčinska motto — kam pie pat-

stāvīgās Latvijas atklāšanas lielākie nopelni. Šo strīdu

tie, kuri uz Latvijas pilsonisko revolūciju skatās no uti-

litāra viedokļa, var mierīgi atstāt saviem pretiniekiem,
pieliekot tā vietā vajadzīgo enerģiju masu uzmanības
saistīšanai pie politikas, no kuras rezultātiem atkarājas
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Latvijas nākotne. Ne tas bīstams, ka pašreiz pārdzī-

vojam smagu saimniecisku krīzi, bet gan tas, ka val-

došās pilsonības politikai nav priekš Latvijas nekādas

nākotnes attīstības perspektives un ka pa to pašu ceļu

gatavojas iet s. d. partijas pozīcija. Pamirusi Liepāja,
klusums Ventspilī, nemiers Latgalē, darba prieka atslā-

bums uz laukiem, bankroti un bezdarbs Rīgā un citur.

Tas ir parādības, kuras spiež uz pārdomām. .Io dienas

vairāk briest apzina, ka lauksaimniecība vien nodroši-

nāt Latvijas labklājību nespēj, ka Latvijas stāvoklis (uz

lielceļa starp Rietumiem un Austrumiem) uzspiež viņai

uzdevumus, kuru apmierināšana lauksaimniecībai nav

pa spēkam. Un izeja? — Pēc pilsonības uzskatiem —

vēžu gaitā politiskā un sociālā laukā un strausa taktika

saimnieciskā. Tikai.laiks negaida: spiediens no mūsu

aizmugures — Krievijas, kļūs jo dienas lielāks un pašu

mājās tas saplūdīs ar nepieciešamību nodrošināt izeju uz

šo aizmuguri. Process, uz kuru, kā nākotnes perspek-

tivi, partija norādīja Satversmes Sapulcē, ar Krievijas
saimnicc. un politisku nostiprināšanos un Latvijas revo-

lūcijas izvešanu, jāpārvērš reālās tieksmēs. Bet izrādās,

ka ir s. d. politiķi, kuriem partijas agrākie uzskati par

Latvijas strādniecības politikas uzdevumiem un iespē-

jamībām ir sveši ; sveši pat'tiktāl, ka tie gatavi akceptēt
A. Berga uzskatus pa/r Latvijas tautsaimniecības turp-

mākās attīstības politiku (dibinātu uz Krievijas jēlvielu
teoriju). Nav ko brīnīties pēc tam, ka ari Latvijas dro-

šību šie politiķi nemeklē saimnieciskas kopdar-
bības reālajās garantijās, bet škīrējkomisiju vien-

vīra vai trīsvīru spriedumu spēkā. Komiķi!
Strādniecība pašreiz ved asu cīņu par savu revolū-

cijas ieguvumu status quo Latvijā. Pāri iet pastāvo-
šām un pat paturēt esošo, strādniecībai izredzes vie-

nīgi tad, ja ar rūpniecības attīstību būs nodrošināts viņai
pastāvīgs spēka pieplūdums. To pašu attīstības gaitu

prasa ari Latvijas vispārējā labklājība. Bet tā nav do-

tfnajama bez attiecīgām, saistībām ar Latvijas aizmuguri
— Krieviju, nodrošinot Latvijai pie tam nepieciešamo
patstāvību viņas saimnieciskam un kulturelam progre-

sam. Pie šiem uzskatiem turējās Latvijas s. d. pirms

kara, tie. izpaudās partijas politikā Satversmes Sapulcē
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un naiv iemesla atteikties no tiem ari tagad, kad jāsāk
tos izvest praktiski dzīvē. Zīlēt var daudz, bet celi

Latvijas nākotnei tikai divi: 1) pilsonības ieteiktais ceļš
— revolūcijā iegūto rezervu izsaimniekošana bez sistē-

mas un plāna, agnarā nomaļu valsts bez nākotnes per-

spektivēm, regress zocialā un reakcija politiskā laukā,
a,r kliķu politiku valsts pārvaldē un šīs politikas ban-

krotu, pretim katastrofai un Latvijas likteņa izšķiršanai
bez Latvijas līdzdalības; 2) strādniecības nospraustais

ceļš — caur augošu saimniecisku kopdarbību starp

Latviju un Krieviju uz saimniecisku vienību, no

drošības pakta uz Austrum-Eiropas Savienotām Valstīm,

no agrārās nomaļu valsts mierīgas attīstības ceļā par

vienu no Eiropas rūpniecības un tirdzniecības centriem,

ar neaprobežotām iespējamibām nākotnē.

Rīgā, 15. janv. 1927.

P. S. Izbraucot janvārī uz ārzemēm, atstāju aug-

šējo rakstu nodrukāšanai. Pēdējā novilcinājusies, kādēļ

izlietoju gadījumu papildināt agrāk uzrakstīto vēl ar da-

žiem vārdiem par partijas politikas pēdējā laika pār-
vērtībām.

Divu mēnešu laikā» kopš partijas priekišstāvji iegā-

juši Skujenieka valdībā, notikumi tiktāl pavirzījušies uz

priekšu, ka partijas tagadējās politikas sabrukums izpau-

žas jau uz ārieni. Nav vairs noslēpums, ka partijas

ieiešana valdībā partijas stāvokli strādniecībā nav stip-

rinājusi, aiz tā vienkāršā iemesla, ka 102. panta piemē-
rošana pret strādniecību pilsoniskās iekārtas aizstāvē-

šanas vārdā palikusi tā pati agrākā. Vēl vairāk — krei-

sās valdības darbībā noskaidrojas, ka šai vaMībā pastāv
vienota ideoloģija par to, ka politiski spaidi piemē-

rojami vienādi tiklab pret labā spārna pučistiem, kuri
apkaro tagadējo satversmi reakcijas vārdā, kā pret re-

volucionāro strādniecību, kuru neapmierina tagadējā
satversme tādēļ, ka tā top pārvērsta par pilso-

niskās iekārtas aizstāvi pret strādniecības cīnu par

zocialismu. Praksē turpretim tiesa, aizstāvot tagadējo
pilsonisko iekārtu, itin dabīgi visu 102. v. c. Soda

likumu pantu bārdzību vērš gan pret -šīs iekārtas apdrau-
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detaju-stradniecību, bet ne pret pilsoniskiem pučistiem,

kuri uzstājās šis iekārtas aizstāvju lomā.

Aizmirstot pilsoniskās demokrātijas utilitāro

nozīmi priekš strādniecības partijas ideoloģija no taga-

dējiem runas vīriem jau tik tāl novesta bezprincipu

dumbrajā, ka s. d. frakcija, atmetot partijas programā iz-

teiktos principus, iestājās par lauku kara tiesām pilso-
niskās iekārtas status quo (ar 102. v. t. t. Sodu lik. p.)
uzturēšanai, pat neatkarīgi no tā, kā rokās šis ierocis

atradīsies. Ka pilsoniskā valstī tas atradīsies pilso-
nības rokās, tas ir skaidrs: tāpat ari konzekvences,
kas no tā izriet. Ja tā, tad kā varēja s. d. kaut ko tam-

līdzīgu Saeimā aizstāvēt? Atbilde uz to jāmeklē pilso-

niskās revolūcijas ideoloģijā, kura tālāk par notikušo ne-

sniedzas un iedomājas, ka ar lauku kara tiesu palīdzību

pilsonība, nākusi pie vara's, aizstāvēs demokrātiju ari

priekš strādniecības.

Ne daudz labāk, kā iekšējā politikā, partijai klājies

pa koalicijais laiku saimnieciskā un ārpolitikas laukā. Tas

ari saprotams — kas Latvijas ārpolitikas status quo aiz-

stāv kā nākotnes prasību, tas nevar iestāties par

saimniecisku politiku, kuras perspektivē ir šā status quo

negācija. Tamdāl nav ko brīnīties, ka sarunas par ga-

rantijas līgumu ar Krieviju stipri vien ievelkas garumā
un kā līdz ar to izredzes uz mums vēlamo saimnie-

cisko līgumu ari draud palikt problemātiskas. Ne-

var vest politiku, kuras konzekvences ved pie saimnie-

cisku vienību, un tai pašā laikā meklēt valsts drošību

kombinācijās, kuras taml. saimnieciskās attiecības iz-

slēdz. Tamlīdzīga bezprincipu politika ārpolitikas un

saimnieciskā laukā var novest partiju tik pie tiem pašiem
rezultātiem, kā iekšējā politikā, proti — Zemnieku Sa-

vienības pavadā. r

Strādniecība var aizstāvēt vienīgi politiku, kura vei-

cina viņas spēku pieaugumu. Ar nostāšanos pilsoniskās
Latvijas status quo aizstāves lomā par katru cenu

— partijas politika nāk pretrunā ar strādniecības šķiras
cīņas turpmākas attīstības prasībām, kļūst nepieņemama
i strādniecībai i tiem partijas darbiniekiem, kuros vēl

dzīva s, d. apziņa par strādniecības cīņas uzdevumiem

un metodēm. Apslēpt aiz revolucionārās frāzes atteik-
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šanos no s. d. principiem uz ilgu nevar: akceptējot īnazi-

nieku politiku, partijai draud ari mazinieku liktens — at-

rasties ārpus strādniecības. Lai to novērstu un pasar-

gātu partiju no sabrukuma, nākošam partijas kongresam

jāsper radikāli soli partijas pašreizējās politikas atgrie-
šanai pie s. d. šķiru cīņas principiem, uzturot ieskatus,
ka kopēja fronte nepieciešama gan strādniecībai pret pil-
sonību, bet ne s. d. ar pilsonību pret revoluc. strādniecību.

Rīga, 1927. z. 2i). febniarī. A. B.
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