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Latvijas valsts budžets un strādneeciba.

Pasaules-«kara smagās sekas pamazām nolīdzinājis.

Saimnieciskā dzīve ievirzās normālās sliedēs: naudas

kurss stabilizējies, tirdzniecība nokārtojusies un tirgū

dabonāms viss vajadzīgais, satiksmes līdzekļi manāmi uz-

labojušies un apmierina visu prasības, attiecības starp

darbu un kapitālu zināmā mērā regulētas likumdošanas

ceļā, valsts izpildu varas darbība bez maz jau ievadīta

budžeta robežās. Tomēr saimnieciskās apmierinātības
nav. Zemes īpašnieki sūdzas par krīzi lauksaimniecībā,
rūpnieki par dārgām darba rokām un konkurences ne-

iespējamību, tirgoņi par pārmērīgām nodokļu nastām, bet

visu vērtību ražotāji — darba ļaudis par dzīves dārdzību,

bezdarbu un nepietiekošām algām. Visām šīm sūdzībām

lielākā vai mazākā mērā ir zināms pamats. Tiesa, mūsu

jaunā valsts atrodas vispārīgi grūtos apstākļos un iz ai

uz labāku nākotni jāmeklē vispārēji līdzekļi, tie nenāks

no ārienes, bet tie atrodas mūsu pašu rokās un varā. Un

tomēr pie Latviias valsts šaurajiem apstākļiem daudz kas

varētu būt un būtu bijis citādi, nekā tagad, ja valsts saim-

nieciskās izbūves darbs jau no paša sākuma nebūtu at-

radies kļūmīgās Ulmaņa valdības rokās un no paša valsts

sākuma būtu nosprausts noteikts valsts izbūves plāns.

Pirmās budžeta debates pag. gadā Satversmes Sa-

pulcē zem strādniecības priekšstāvju nesaudzīgās kriti-

kas, atsedza daudzas kļūdas, nolaidības un noziedzības,

kuras valstij maksāja miljardus un kuru sekas vēl vii-

rākus gadus būs jūtamas. Deviņus miljardus rubļu lieiais

budžets ekonomiski sagrautā valstī tika sabalansēts ar

netiešo nodokļu palīdzību un uz patērētāju — mazturīgās
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darba šķiras rēķina. Naudas kursa krišana savā laikā

ari bija vislielākais mazturīgās iedzīvotāju šķiras izsūk-

šanas ierocis. Valdošā pilsonība, uzturēdama valstī re-

presiju politiku, norganizēdama tīri birokrātisku pārvaldes

iekārtu, ievezdama dārgi izmaksājošu 2-gadīgu kara klau-

sību un atļaudamās mūsu apstākļiem nepiemērotas ērtī-

bas, valsts budžetu bij izveidojusi uz šķiru interešu pa-

matiem, pārceļot visu nodokļu nastas smagumu uz ne-

mantīgo darba laužu šķiru un piešķirot samērā lielas

priekšrocības un atvieglinājumus mantīgām aprindām.

Tekošā gada budžets stāvokli šaī ziņā nav uzlabojis,
bet gan pasliktinājis. Salīdzinot tekošā gada
budžetu ar pagājušā 1922./23. gada budžetu, iznāk, ka

budžets it kā samazinājies un sabalansēts ar apm. 500

miljonu lielu iztrūkumu.

Izdevumi leņēmumi Iztrūkums

milj. latu milj. latu milj. latu

1922/3. g. 179,8 168,8 11,0

1923/4. g. 172,4 162,4 10,0

1923/4. g. mazāk 7,4 m. latu 6,4 m. Utu 1,0 m. latu

Budžeta samazināšanās tek. gadā izskaidrojas ar to,

ka no budžeta šogad izslēgtas linu monopola operativās

zumas. Faktiski budžets samazinājies nav, bet gan pa-

lielinājies. Latvijas rubļos aprēķinot tek. gada budžets

kopzumā līdzinājās 8620 milj. rubļu, kas uz katru

valsts iedzīvotāju iztaisa 4700 rubļus,

resp. 94 lati vai zelta franki. Finansu ministrija

aprēķinājusi, ka priekš kara Latvijas iedzīvotāji maksāja

bij. Krievijas valdībai apm. 100 zelta frankus no galviņas.
Tā tad bez maz tagadējā nodokļu nasta sasniegusi priekš-

kara apmērus, kaut gan mūsu saimnieciskais stāvoklis vēl

nav sasniedzis priekškara līmeni.

Pēc atsevišķiem resoriem valsts ienākumi un izde-

vumi sadalās sekosi:
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Valsts kredita ienākumos 15.391.942 lati ietilpst ari

faktiskais iztrūkums, kopzumā 9.91L942 lati, ,kurš se-

dzams no kredita operācijām un ietaupījumiem. Iztrū-

kums 500 miljonu rubļu apmērā nav liels un izlīdzināsies

pie budžeta izpildīšanas, jo pieprasītie krediti arvienu iz-

rādās lielāki, nekā faktiskās vajadzības. Pagājušā gadā

dažos resoros neizlietotu kreditu palicis no 10—19 proc,

bet valsts ienākumi izrādījušies lielāki, nekā budžetā uz-

rādīti, caur ko tika segts budžeta pieņemtais iztrūkums

540 milj. rubli un vēl iegūts 14 miljonus latu liels pārpali-

kums, kurš izlietots agrāko gadu rēķinu nomaksai vai

ieguldīts valsts rezervēs. Tekošā gada budžeta noslē-

gumu tāpēc var atzīt par drošu un apmierinošu.
Valsts budžets atspoguļo vislabāk mūsu saimniecisko

stāvokli un norāda, kādā virzienā iet mūsu saimnieciskā

attīstība. Ari visas pilsoniskās partijas atzīst, ka mūsu

pārvaldības aparāts ir pārāk plašs un birokrātisks, bet

pilsonība nav spējīga šo aparātu pārkārtot. Visi zocial-

demokratu mēģinājumi samazināt lielo departamentu
skaitu, strīpot nevajadzīgos un pilnīgi pieciešamos dep.
direktoru palīgus un sākt reorganizāciju no augšas, vien-

Valsts prezidents un viņa sekretariāts

Saeima un Saeimas kanceleja . .

_.
Ministru kabinets un viņam padotās

iestādes

Statitiskā pārvalde
Ārlietu ministrija. . .'

Tieslietu

Iekšlietu

Izglītibas
Finansu

Zemkopības
Satiksmes

Darba

Apsardzibas
Valsts kontrole

Valsts kredits
_

. . .
Fondi ministru kabineta ricība

. .

Ieņēmumi
Lati

17.664

1.000

32.240

18.520

710.443

444.600

1.343.318

1.130.114

94.266.843

25.323.470

33.219.088

118.320

378.730

5.760

15.391.942

Izdevumi

Lati

196.708

852.327

406.648

257.646

1.784.330

4.114.540

8.851.520

11.838.742

16.184.501

9.961.493

40.528.828

3.570.240

29.501.923

602.183

31.800.420

11.727.132

Kopā Ls. .
.

172.402.049172-402.049 172.402.049172.402.049
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mēr atduras uz pilsoņu nevarību. Tie izrēķinājās gan ar

zunākiem ierēdņiem, bet augstākos aizstāv rokam un

kājām. Salīdzinot ar pag. gadu, ierēdņu skafts nav sa-

ni tzinājies, pārvaldes izdevumi sakarā ar algu paaugsti-

nājumu palielinājušies, bet operativie ražojošie krediti sa-

šaurinājušies.

Latvijas valsts satversmi pieņemot, zoc.-demokrati

balsoja pret valsts prezidenta amatu, kā lieku un ne-

vajadzīgu. Tagad šis postenis izmaksā tuvu pie 10 m il-

joniem rubļu gadā, neskaitot vairāk nekā 3 mil-

jo ms vienreizēja asignējuma prezidenta mitekļa iekārto-

šanai. Uz priekšu, domājams, šis postenis prasīs vēl lie-

lākus izdevumus, jo pilsoņi cenšas ar šādiem amatiem

spīdēt. *)
Savā laikā zoc.-demokrati balsoja ari pret Lāč-

plēša kara ordeni un šī ordeņa domi, kurai šogad
budžetā paredzēti bezmaz 700.000 rubļu; no kuriem
350.000 rbļ. zīmēti ikgadīgai svētku sarīkošanai.

Ministru kabineta izdevumu budžets šogad mazliet

samazinājies, sakarā ar 6 min. beedru strīpošanu. Repre-
zentācijām atvēlēti 1.300.000 rubļu,, ministru prezidenta
dzīvokļa iekārtošanai 500.000 rbl. Bez tam vēl ministru

kabineta budžetā ietilpst pabalstu zumas: a) Latvijas

telegrāfa aģentūrai („Letai") 3,5 milj. rubļu, .«Latvijas
Sarkanam Krustam" 3 milj. rubļu (pag. gadā 7 miljoni
rubfu) un „Sieviešu palīdzības korpusam" 500.000 rubļu.
Abās pēdējās organizācijās patlaban Valsts kontrole iz-

dara reviziju, sakarā ar atklātām nekārtībām tanīs, kāpēc
ari Saeimai celta priekšā pieņemšanai pārejas formuļa,

pēc kuras šīs abas iestādes tiks nodotas pastāvīgai Valsis

kontroles pārraudzībai.
Latv. Sarkanais Krusts bez tam vēl saņem ikgadus

ienākumus apm. 1 milj. rubļu no tirgošanās ar spēļu kār-

*) Valsts prezidenta budžets sastādās: no prezidenta algas —

75,000 rbļ. mēnesī, 3 milj rbļ. reprezentācijas naudām, 13 ierēdņu un 11

apkalpotajā algām, pils uzturēšanas zumam — 1,9 milj. rbļ. un 3 milj. rbļ.

pils ēkas remontiem un telpu iekārtošanai, neieskaitot 1 milj. rbļ. no

pag. gada budžeta.
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tīm, kā ari zināmas piemaksas no pasažieriem pie katras

biļetes, kas iztaisa ap 6—7 milj. rubļus gadā. Tiklab

Sarkanais Krusts, kā Sieviešu palīdzības korpuss, pjrmais
ar savām vairāk klasīgām loterejām un otrs ar saviem

loto klubiem, kā ari citiem veikaliem un privilēģijām ir

izvērtušās idejiski par labās pilsonības patversmēm, kur

zem labdarības izkārtnes slēpjas daudzi personīgi veikali,
kā kontrabandas tirdzniecība vai bērniem dāvināto ap-

ģērbu izdalīšana savā starpā^
Valsts statistiskā pārvalde šogad bu-

džetā izdalīta no ministru kabineta budžeta. Šīs iestādes

ārkārtējos izdevumos uzņemti vairāk nekā 4 miljoni rubļu
lauksaimniecības skaitīšanas izvešanai. Tekošā gadā šī

iestāde turpinās izdot: statistisko gada grāmatu un adrešu

kalendāru, un no jauna izdos rokas grāmatu brīvprātīgiem

korespondentiem un franču valodā statistiskas ziņas par

Latviju. Vienreizējai tautas nobalsošanai (baznīcas lie-

tās) paredzēti 200.U00 rubļu, neieskaitot pašvaldību izde-

vumus.

Ārlietu ministrija līdzšinējo divu ministra

biedru vietā paliek ģenerālsekretāra postenis ar min.

biedra algu. Personāls skaita ziņā maz grozījies. Lie-

lākos izdevumus prasa mūsu priekšstāvniecības ārzemēs,

apm. 77 proc. no visa ministrijas budžeta. Piedalīšanas

Tautu savienībā izmaksā gadā pāri par 4 miljoniem rubļu,

priekšstāvju ceļa izdevumiem paredzēti bez maz 2 milj.
rubļu, pabalstiem trūcīgiem Latvijas pilsoņiem ārzemēs

150.000 rubļi un 2.750.000 rubļi ārzemju priekšstāvjiem
bez norēķināšanās. Ārkārtējā budžetā ārlietu ministrijai

paredzēti vairāk nekā 13 miljoni rubļu, no kuriem 4 mil-

joni propagandai. 1 milj. ārlietu ministra nama, resp. dzī-

vokļa remontam, 1.140.000 rbļ. mēbeļu iegādāšanai,
6.720.000 rubļu robežu izbūvei ar Igauniju un Lietavu.

Pagājušā gadā šim nolūkam bija paredzēti 5.774.969 rbļ.

Satiksmes uzturēšanai ar Maskavu — 500.000 rbl. Ar šo

gadu likvidēta Latvijas sūtniecība Zviedrijā. Sūtniecībām

gandrīz visās zemēs iegūti nami, tikai Berlinē un Var-

šavā, pateicoties tur pastāvošiem īrnieku aizsardzības
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likumiem, mūsu sūtniecībām nav iespējams iekravāties

savās telpās un tās spiestas mitināties pa dārgām vies-

nicām.

Tieslietu ministrijas izdevumu budžets pa-

lielinājies šogad par apm. 40 miljoniem rubļu. Tiesu per-

sonāls palielinājies, tiesas noorganizējušās stipri plašāki
nekā pag. gadā, bet tomēr galvenās cietumu valdes iz-

devumi, samērā ar visa resora izdevumiem, pieauguši no

40 proc. un 42 proc. Te bija jāgaida pretējais. Pēc

Galvenās cietumu valdes izdotā pārskata redzams, ka

mūsu cietumi netukšojas. Tā 1921. gadā caur Lat-

vijas cietumiem gājušas 17.559 personas,

t. i., no katriem 105 iedzīvotājiem viens.

Cietumā pavadītas 1.041.552 dienas = 3000 gadi. Katrs

pieaudzis pilsonis caurmērā pavadījis cietumā vismaz

vienu veselu dienu gadā. 1921. gadā cietumnieku caur-

mēra skaits bijis par 985 lielāks nekā 1920. gadā. Ne-

pilngadīgo un bērnu starp iztiesājamiem
biji s_ 28 proc. no visa iztiesāto skaita. Tas

ir ārkārtīgi augsts procents. Galvenai cietumu valdei

skaitās ap 600 pastāvīgu darbinieku uz caurmērā 3000

cietumniekiem. Kautgan tiesas instances izveidojas un

paplašinājās, cietumi tukšāki nepaliek. No ieslodzītiem

vairāk nekā 60 proc. atrodas izmeklēšanā. Par nožēlo-

šanu, cietumu valde nepieved datus par to, cik ir tādu,

kuri atstāj ceetumu kā nepamatoti arestēti. Cietumu uz-

turēšana valstij izmaksā ap 90 miljoneem rubļu, viss ties-

lietu resors 205 miljonus rbļ. Nav paredzams, ka tuvāka

nākotnē tieslietu resora darbība pamazināsies, jo par

klientiem tam gādā bezdarbs valstī, nenokārtotās zocia-

lās attiecības un iekšlietu ministrija ar savām represijām
un režimu.

lekšlietu ministrijas izdevumi šogad pie-
auguši par 44 milj. rubļu, samērā ar pag. gadu. Atkri-

tušas šogad lielās piemaksas Amerikas Sarkanam Kru-

stam par bērnu ēdināšanu, iešaurinājies pašvaldības de-

partaments, bet policijas d-ts atjaunojis dzelzsceļu poli-

ciju un pārrjēmis robežu apsardzību. Veselības departa-
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menta un pašvaldības d-ta kopizdevumi, ieskaitot bēgļu

un kara gūstekņu kreditus, iztaisa tikai 28 proc. no iekš-

lietu ministrijas budžeta, 72 proc. aiziet policijai, politiskai

apsardzībai v. t. t. Kaut gan pēc iekšlietu ministrijas

publicētiem pārskatiem redzams, ka visāda veida nozie-

dzības iet pakāpeniski mazumā un samērā ar 1920. gadu

tās lielā mērā mazinājušās, policijas aparāts paplašināts.
Politiskai apsardzei ierēdņu skaits no 1920. gada pavai-

rojies 4-kārtīgi (no 38 uz 150) un izdevumu budžets pie-
audzis no 4 miljoniem uz 15,6 miljoniem rubļu, bet ofi-

cielie pārskati uzrāda, ka lietu skaits ir ārkārtīgi mazi-

nājies. Šī gada pirmajos 3 mēnešos nodotas prokuratūrai
tikai 44 lietas, no kurām politisks raksturs bijis tikai 22,

no kurām vēl 7 attiecas uz lielinieku valdīšanas laikiem.

Vispār šīs iestādes darbības pārskati norāda uz to, ka šī

iestāde no visām uzsāktām lietām un arestētiem nodod

tiesai loti niecīgu skaitu — 15—16 proc. Starp pēdējiem,

protams, ir daudz tādu, kurus tiesa attaisno. Politiskās

apsardzes aparāts jau sen ir par lielu un daudzreiz no-

darbojas ar jaunu lietu inscenēšanu un darba meklēšanu.

Tomēr nauda še netop žēlota. 60 darbiniekiem nopirkts
vesels nams no 91 istabas, nodots viņas rīcībā sevišķs

automobils, kura uzturēšana izmaksā 50—60 proc. dārgāk

nekā autogaražā, atvēlēta apsardzes priekšnieka bezkon-

troles rīcībā 2.400.000 rubļu aģentūras naudas. Šīs iestā-

des ierēdņi, brīvprātīgi, studenti, ir darbinieki bez vaja-

dzīgās izglītības un gatavības objektivi orientēties sarež-

ģītās politiskās lietās. Ari tāda avize, kā „Latvis", pē-
dējā laikā atzīst, ka šī iestāde nestāv savu uzdevumu

augstumos un pielaižot kļūdas.
Priekšlikumi šo iestādi likvidēt, samazināt,

nizēt no pilsoņiem tika atraidīti un zumas piešķirtas bez
kritikas un strīpojumiem. Politiskā apsardze, piekopdama
agrākās Krievijas žandarmērijas metodes, sēj visdīgsto-
šāko nemiera sēklu un audzina nākošos revolucionārus.

Uz šķiras pamatiem organizētā policija, sevišķi uz lau-

kiem, līdz ar uz politiskas izlases principa organizētām
aizsardzībnieku nodalām, ne mazāk «ekmīgi kultivē ne-
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mieru un arda iedzīvotāju pilsonisko apzinu un patstā-
vību.

Bauskas apriņķa policijas moku kambari vēl nav aiz-

mirsti. Jelgavas apriņķa priekšnieks nevai ēja apkarot

laupītājus savā apriņķī tāpēc, ka tie atradušies tiešās at-

tiecībās ar policijas aparātu. Ministru kabinets bija

spiests izdot 1,5 milj. rubļu gratifikācijas no Rīgas koman-

dētiem policistiem, lai veiktu to, ko vietējais apr. priekš-
nieks nevarēja. Talsu apriņķa priekšnieks organizēja

aizsargu pulkus pret lielās koaliciias kabinetu. Ventspils

apr. priekšnieks strostē pagastus, kur vairākums bezzem-

niekiem, Liepājas prefekts braukā uz valsts rēķina auto-

mobilī no Liepājas uz Ventspili izdzīvoties, Latgales ap-

riņķa priekšnieki vadā uz valsts rēķina vēlēšanās savu

agrāko šefu, reakcionāru Bergu. Ar lielām grūtībām
budžeta komisijai izdevies nostrīpot automobiļus tikai 2

apriņķu priekšniekiem. Citi visi priekšlikumi, attiecībā

uz pieciešamā štata samazināšanu, lauku aizsargu nodalu

reorganizēšanu tika ari plenārsēdē atraidīti, jo zocialisti-

mazinieki uz tagadējās koalicijas nolīguma pamata šo

priekšlikumu neatbalstīs.

Kāpēc lauku aizsargu nodaļas jālikvidē vai jāpār-
organizē? Sastādīdamās no vietējiem iedzīvotājiem, gal-

venām kārtām no vaļīgākiem saimniekdēliem, šīs nodaļas
loti daudzos gadījumos ir ierocis turīgās lauku šķiras --

Zemnieku Savienības — rokās. Šo nodalu priekšnieki
netiek vēlēti, bet gan iecelti no apriņķu priekšniekiem,

kuri savukārt izlasa nodaļas dalībniekus pēc savas gribas

un ieskatiem. Vietējai pagasta padomei nedz valdei par

tiem nav nekādas noteikšanas. Katram lauku strādnie-

kam un iedzīvotājam, kurš negrib būt pakalpīgs, izticīgs

un pazemīgs šo vietējo varas vīru priekšā, it labi zināms,
ko nozīmē šķēršļi, kādi šādos gadījumos ceļas kaut tās

pašas ieroču atļaujas dabūšanai. Personīga izrēķināša-
nās, iedomība, uzpūtība, godkārība un citas īpašības vis-

biežāk gan izsauc, bet nenovērš sadursmes, kuras parasti

beidzas ne tikai ar protokolu, bet ari vēl sliktāki. Par
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šīm nodaļām var būt runa tikai tad, kad tās tiks vēlētas

un būs atbildīgas vietējās pašvaldības orgāniem.
lekšlietu ministrijai piekrīt vēl ļoti svarīgs uzdevums

— gādāt par tautas veselības aizsardzību. Tautas vese-

lības stāvoklis, pateicoties kara apstākļiem, tiešām nav

apskaužams, bet ārsta palīdzība daudzos apvidos uz lau-

kiem — tikpat kā nepieejama. Pēc Statistiskās pārval-
des publicētiem datiem 1921. gadā bijis:

Viens ārsts uz 5674 iedzīv. Kuldīgas apr.

„
6400

„ Aizputes
3600

„ Jaunjelgavas „

„ „
5000

„
Valmieras

„

M 12,000
„

Ilūkstes

„ „ „
11,500 „

Ludzas

780
„

Rīgā.

Visa Latvija caurmēra viens ārsts nācis uz 2650 iedzī-

votājiem. Kuldīgas apriņķī viens ārsts caurmērā nāk uz

327 kv. kilometru lielu platību. Ņemot vērā to, ka lielākā

daļa ārstu parasti dzīvo pilsētās, ir daudz tādu apvidu,

kuros līdz ārstam jāmēro vismaz 30—40 un vairāk ver-

stis. Protams, ka pie šādiem apstākļiem vienkāršam

strādnieka cilvēkam atliek tikai nomirt, nedomājot par

ārsta palīdzību, vai ari apmierināties ar pūšļotājiem. Vēl

sliktāk stāv ar slimnicām, kuras atrodas tikai apriņķa

pilsētās un pieejamas tikai turīgākiem iedzīvotājiem. Aiz-

putes apriņķī nav pat neviena zobu ārsta, neskaitot 3

dantistus, kuri praktizē Aizputes pilsētiņā. Ilūkstes ap-

riņķī viens zobu ārsts nāk uz 51.062 iedzīvotājiem. Visā

Ilūkstes apriņķī ir tikai 4 vecmātes, t. i. viena uz 12.000

iedzīvotājiem, kamēr Rīgā viena vecmāte nāk uz 900

iedzīvotājiem. Veselības departaments līdz šim nav stā-

jies pie ārstniecības noorganizēšanas uz laukiem un ap-
mierinās tikai ar neizārstējamo slimnieku (lepras, garā
vājo) apgādību. Apriņķa ārstu atalgošanai, valsts ārstnie-

cības iestāžu uzturēšanai kopā ar visiem lopārstniecības
izdevumiem tekošā gadā paredzēti apm. 75 miljoni rubļu.
Kopā ar darba ministrijas izdevumiem valsts ierēdņu
ārstēšanai un zīdaiņu patversmes uzturēšanai no valsts
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līdzekļiem veselības aizsardzībai paredzēti 2,0 miljoni latu,
r es p. 200 miljoni rubļu, kas no visa valsts

budžeta iztaisa tikai 1,1 proc. Pieskaitot ari

dzelzscelnieku ārstēšanai paredzētās zumas, šis procents

daudz negrozās. Valsts ienākumi no slimnicu maksām

un no augstās muitas uz ārstniecības līdzekļiem pilnīgi

sedz visus dzelzsceļmeku ārstēšanas izdevumus.

lekšlietu ministrijas pārziņā atrodas ari visu konfe-

siju lietas. Neskatoties uz to, ka pēc mūsu konstitūcijas

jāsaprot, ka baznīca uzskatāma par privātu, bet ne valsts

lietu, tomēr līdz šim pie iekšlietu ministrijas pastāvēja

sevišķs garīgu lietu departaments, kaut gan tikai ar 5

darbiniekiem. Budžeta komisija departamentu pārdēvē-
jusi par garīgo lietu pārvaldi, atstājot tomēr šīs pārvaldes
budžetu nesamazinātu ar vairāk nekā 14 milj. lielu izde-

vumu budžetu, no kuras zumas 97 proc. aiziet neatmak-

sājamos pabalstos dažādām konfesijām: luterāņu baznīca

saņem 5,3 miljonus, katoļu baznīca 7,5 miljonus, pareiz-

ticīgie V2miljonu un vecticībnieki 400.000 rubļus. Vai šīs

zumas saņem draudzes? Nē, tās aiziet augstākās garīdz-
niecības uzturēšanai. Arķibīskapa algai, kura vēl mums

nemaz nav, paredzēti 40,000 rbļ. mēnesī, bīskapam -

„sufragan'am" — 30.000 rbļ. (ko tas dara?) Bīskapam
vēl jāalgo sekretārs un kapelars, tāpat bīskapam — „su-

fragan'am". Paredzētas algas „kurijas" locekļiem — 7

senāta locekļiem, kancleram un diviem notāriem, kop-
zumā 1.240.000 rbļ. (kādas gudras, augstas lietas tie

spriež!) Paredzēti līdzekli ari vienas iestādes uzturēša-

nai, kura apzīmēta ar nosaukumu „Deocezes tribunāls"

ar štatu: oficiāls, vice-oficials, promotor-iustitiae de-

fernsor matrimonia, examinator prosinodalis un aktu-

arius, kopzumā vairāk nekā 600.000 rubli. Vienkāršam

mirstīgam tiešām nav saprotams, ko šie vīri dara. Vai

tiešām nebij iespējams šai augstai iestādei pat latviskus

nosaukumus atrast? Protams, tam visam nāk klāt vēl

telpu uzturēšana, šveicari, kurjeri, ekonomi, kalpones etc.

Apkurināšanai vien atvēlēti 250.000 rubli.

Katoļu garīgā zeminara uzturēšanai 40 audzēkņiem
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atvēlēti 3.725.000 rubļu. Viens audzēknis izmaksā gadā
93.250 rubļus. Tik dārgu skolu bij ierīkojis ari lauksaim-

niecības departaments Smiltenē un Malnovā. Budžeta

komisija pēdējos izdarīja lielus strīpojumus, bet katoļu

garīgo zeminaru atstāja neaizkārtu. Šaī zeminarā skaitās

rektors, prorektors un direktors spiritualis, — vairāk

nekā augstskolā pie 6000 studentu. Šie trīs administra-

tori vien izmaksā 405.000 rubļus gadā. Pie 40 audzēk-

ņiem darbojas 7 profesori, 4 lektori, 1 docents, 1 proku-
rators, kuru atalgojums — 1.150.000 rubļu, neieskaitot

virstundas. Par virstundām profesoriem maksā 600 rbļ.
un docentiem 500 rbl. stundā, kas ir divkārt tik daudz,
kā Latvijas augstskolā. Katoļu zeminars ir vienīgā skola,
kur audzēkņus māca un uztura pilnīgi par brīvu.

Pievestie dati un darbinieku skaitļi jau norāda, ka

mūsu baznīca atjaunojas un top par īstu kungu baznīcu.

No visa 14 milj. rubļu lielā budžeta, kā pabalsti izpostī-
tām draudzēm paredzēti nepilni 4 miljoni. Vai tāds var

būt dieva prāts mūsu izpostītā zemē? Balsot par šīm

zumām, kā to darīja zocialisti - mazinieki — ir demokrā-

tiskās Latvijas nodeviba. Bezmaz visi garīdznieki iet

kristīgo nacionālistu vierzienā, valsts nodevēju Niedras,
Vankina un citu pavadā. Tagadējā Latvija tiem par sar-

kanu un tie cīnās dēj agrākās iekārtas, kur muižniecībai

vienai būtu noteikšana un baznīckungiem, protams, mui-

žas un ērtāka iztiksme.

Kādu saimniecisku vai kulturelu darbu dara iekš-

lietu ministrijas aparāts ar tuvu pie 5000 ierēdņiem, ap-

mēram pāri par 2000 viņas aizbildniecībā esošiem garīdz-

niekiem un vairāk desmitu tūkstošiem aizsardzībnieku?

Pēc pēdējā laika laikrakstu ziņām aizsardzībnieku rīkotās

zalumballles parasti beidzas ar žūpošanu un kaušanos.

Ar varu, preti pašvaldību lēmumiem, iekšlietu ministrija
aizstāv krodziniekus, atbalsta visādus azarta spēļu klu-

bus, „fox-trott-dieles", kino izrādes ar demoralizējošu

programu v. t. t. Šī ministrija i nedomā par šo demora-

lizējošo institūtu darbības ierobežošanu, un viņas aparāts

noskaņots tikai vienam — meklēt un ķert noziedzniekus,
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iešaurināt un kontrolēt katru sabiedrisku strādnieciski

noskaņotu organizāciju. Šī režima rezultāti - ir poli-

tiska neapmierinātība valstī, kas savukārt saistās ar pro-

tokolu sastādīšanu un tiesu procesu pieaugšanu. Lai at-

stātu sev plašākas pilnvaras un rīcības brīvību, iekšlietu

ministrija ar visiem līdzekļiem cenšās panākt izņēmuma

un pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšanu.
Tautas izglītības budžets šogad pārsniedz iekšlietu

ministrijas budžetu, pag. gadā bija otrādi. Kopzumā iz-

glītības ministrijas budžets tekošā gadā pieaudzis par 195

miljoniem rubļu, vaj iztaisa 590 miljonus rubļu, kurš sa-

dalās sekoši:

mākslas un zinātnes iestādēm
. . . 44,500.000

augstākai izgītībai 128,500.000

vidējai un arodu izglītībai
....

124,000.000

obligatoriskai (piemaks. skolot, alg.) 159,000.000

cittautību izglītībai 19,760.000

pārvaldei 5,600.000
Vairāk nekā 50 proc. no visa izglītības ministrijas

budžeta aiziet vidus, aroda un augstākai izglītībai. Ār-

pus izgl. ministrijas budžeta izglītības nolūkiem vēl pa-
redzētas sekošas zumas: aizdevumi pašvaldībām skolu

blīvēm 40 miljoni un pabalsti Latgales skolu būvēm 17

milj. un izpostītiem apgabaliem 15 milj. rubli, kopā — 72

miljoni rubļu. Privātu skolu pabalstiem paredzēti 3 milj.

rubļu un 4,2 milj. rubli kā rīcības kapitāli dažādām izglī-
tības iestādēm. Citos resoros izglītības vajadzībām vēl

paredzētas sekošas zumas: a) jūrnieku izglītībai —

1.765.000 rubļu, mežkopju izglītībai 2,5 milj. rubļu, kara

izglītībai 5 milj. rubļu un laukaimniecības izglītībai līdz ar

ē)"i būvēm 40 milj. rubļu, kopā 49,3 milj. rubļu. Tādā

kārtā ārpus izglītības ministrijas budžeta izglītības vaja-

dzībām paredzēti vēl 128,5 mii. rubļu. Kopzumā izglītībai
visā visumā budžetā paredzēti 718,5 miljoni rubļu,

resp. 8,3 proc. no visa kopbudžeta. Samērā ar

pagājušo gadu izglītības ministrijas budžets stipri pie-

audzis, tik pieaugums, par nožēlošanu, mazāk nācis par

labu pamatskolai, kur joprojām trūkuma un mazturības
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dēļ izpaliek no skolas desmitiem tūkstošu bērnu, bet gan

novirzījies un sastādīts par labu augstākai izglītībai un

kultūras iestādēm. Latvijas univerzitates budžets pieau-
dzis par 40 milj. rubļu, Nacionālā opera šogad prasa 16

milj. piemaksas pret 9 milj. pag. gadā. Katram operas ap-

meklētājam, — kuri nāk galvenām kārtām no turīgās

šķiras un iet drīzāk sevi parādīt vai veicināt gremošanu

Dēc labām pusdienām, valsts piemaksā klāt uz

katru biļeti ap 60 rubļu. Vai tas nav savādi!?

Tagad opera ar sevišķu likumu padarīta autonoma. Daži

direkcijas locekli saņem līdz 40.000 rbl algas mēnesī, la-

bākie spēki — piem. Kaktiņš 7000 rbl. par katru uzstā-

šanos, resp. 52.000 rbl. mēnesī. Nenoliedzot operas dar-

binieku labo gribu strādāt, kā ari labās sekmes, tomēr

jāsaka, ka tik plašas ērtības atļauties nevar, kamēr maz-

turīgās aprindas smok tumsībā un postā. Māksla ne-

drīkst palikt tikai mākslinieku Dersonīga lieta vai kalpot
tikai tam. kas labi samaksā. Tai jādzīvo līdz visas tau-

tas apstākļos. Apsveicama ir šī gada budžetā tā parā-

dība, ka provinces teātriem, kuri veic lielu kultūras dar-

bu, paredzētas plašākas zumas: ceļojošam teātrim 1 milj..
provinces teātru savienībai 3,5 milj.. Dailes teātrim — 3

milj.. Liepājas operai 2 milj. rubļu. Bet kamēr pilsonība
atrod par iespējamu strīpot vienīgo miljonu rubļu trūcīgo

skolēnu apgādāšanai ar mācības līdzekļiem obligatoriskas

skolās, kamēr tā atrod par nepieciešamāku piešķirt bīska"

pam un reakcionāriem gruntniekiem desmitiem miljonus,
tikmēr strādniecība nevar balsot par pārmērīgām zumām

mākslai, resp. Dar 60 rubļu piemaksām buržujiem par

katru Nacionālās operas apmeklēšanu. Citiem ārpus-

skolas izglītības veidiem, kā tautas namu ierīkošanai,

lekcijām, kursiem, šī gada budžetā nav nekādu zumu. Tas

liels trūkums. Atliek vienīgi Kultūras fonds", kuram

valsts budžetā uzņemti ārpus viņa parastaiiem ienāku-

miem, vēl 10 milj. rubļu no traktieru aogrozības nodokļa.

Patlaban Kultūras fonds veic lielu darbu, nokārtojot bib-

liotēku tīklu.

Visa skolu lieta valstī jāatzīst vēl par nenokārtotu.
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Obligatoriskā skola nav vēl izvesta. Starp atsevišķu re-

soru skolām nav vajadzīga budžeta samēra. Viena au-

dzēkņa skološana dažādās iestādēs izmaksā nesamērīgi.
Piemēram: katoļu zeminarā 93.000 rubļi, Smiltenes pien-

saimniecības skolā 40.000, Malnovas lauksaimniecības

skolā 25—30.000 rubļu. Valmieras kurlmēmo skolā 15.000,

Latvijas univerzitatē, pag. gada 13,600, šogad 17—20.000

rbl., Mākslas akadēmijā 28.000 rbl. pag. gadā, bet Rīgas
vidus skolās tikai 5—7000 un pamatskolās 3.000 rbl. Visu

mācības iestāžu pārzināšana un vadība jānodod viena

resora rokās, šo prasību uztur strādniecības priekšstāvji,
jo citādi minētās nebūšanas valsts budžetā netiks no-

vērstas.

Zocialā aizsardzība, resp. darba ministrija šogad

savu kārtējo budžetu palielinājusi par 23 milj. rubļu. Pa-

lielinājums nāk galvenām kārtām uz kara invalidu pen-

zijas un pabalstu rēķina (9,5 milj. rbl.), piemaksām strād-

nieku apdrošināšanai (7,5 milj. rbl.). Izsniedzamās pen-

zijas kara invalidiem svārstās no 360 rbl. V. kategorijā,
līdz 2700 rbl. 1- kategorijā mēnesī. Kara invalidu ģime-
nes saņem 375 rbl. mēnesī, kritušo kara vīru ģimenes
1050 rbl. mēnesī. Specieli pabalsti tiek izsniegti ārstēša-

nās nolūkā 3000 rbl. un apbedīšanai — 2000 rbl. katrā

gadījumā. Darba nespējīgo skolotāju un viņu piederīero,
kā ari mākslinieku, zinātnieku pabalstiem paredzēti 12,5

milj. rubļu. Karavīru un valsts ierēdņu penzijām 9 milj.

rubļu. Viens miljons rubļu paredzēts dažāda veida pa-

balstiem, sevišķi trūcīgām personām viņu ārstēšanai vai

novietošanai patversmēs.

Valsts piemaksām slimo kasēm paredzēti 45 miljoni

rubļu, no kuriem 10.5 miljona krīt uz valsts darbinie-

kiem, bez maz 7 miljoni uz pašvaldību iestāžu darbinie-

kiem un atlikušie 27,5 miljoni uz 40.000 privātos uzņēmu-

mos nodarbinātiem strādniekiem. Šogad apdrošināšana
attiecināta ari uz apm. 1000 mājkalpotājiem. 1000 zvej-

niekiem un 1500 transporta strādniekiem. Tā tad ne-

skaitot pašvaldību iestāžu un valsts darbiniekus, Lat-

vijas strādniecība saņem no valsts kases
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tikai 27,5 miljonus rubļus. Par to, cik viņa sa-

maksā valsts kasē, būs runa vēlāk. Uzņēmējam nekrīt

svarā tas, ka strādnieks no viņa ražotās vērtības saņem

tikai 10—20 proc, bet pārējo patur uzņēmējs; kapitālists

negrib dzirdēt par nodokļu nastu, kuru uz saviem ple-
ciem nes strādnieks. Mūsu topošā pilsonība un viņu „la-

pas" būtu ar mieru apēst Latvijas strādniecību, kā saka

bez sāls, ja vien to varētu. Ikgadīgās augsto vīru repre-

zentācijas un automobiļos nobrauktās zumas vien atsver
šos apskaustos grašus, ko Latvijas strādniecība saņem

no valsts kases.

Visai pilsonībai par piedauzīšanās akmeni ir tā apzī-

mētās sabiedrisko darbu zumas, kādiem nolūkiem tekošā

gadā paredzēti 72 milj. rubļu, kura zuma tiek izlietota

sekošām vajadzībām, tranšeju nolīdzināšanai, ostas

krastu nostiprināšanai, dzelzsceļu dambju uzvīiēšanai un

citiem nepieciešamiem un lietderīgiem meliorācijas dar-

biem. Sabiedriskā kārtā organizēta tranšeju nolīdzinā-
šana izmaksā lētāk, nekā vietējie zemes īpašnieki to

spētu izdarīt, jo ievestais akorda darbs piespiež strād-

niekus, galvenam kārtām kara invalidu atraitnes strādāt

12—15 stundas dienā, lai varētu izkalpot puslīdz pienā-

cīgu dienas algu. Sabiedriskos darbos nodarbina tikai tos

bezdarbniekus, kuirem lielās ģimenes dēļ nav iespējams

atrast darbu pie lauksaimniekiem: Tomēr pilsonība ne-

kaunas pret bezdarbniekiem un šo briesmīgāko zocialo

postu izgāst savu žulti un dzīt visnekaunīgāko dema-

goģiju.
Visu minēto neražojošo iestāžu izdevumi vel jāpapil-

dina ar apsardzības ministrijas tuvu pie IV2 miljarda lielo

izdevumu budžetu. Pieaugums 250 milj. rubļu pret pag.

gadu. Pie neražīgiem izdevumiem jāpieskaita ari zumas,

kuras paredzētas Norvēģijas siļķu un linu panamas pa-

rādu un % nomaksai, kopzumā 243 miljoni rubļu.
Cik plaši agrāk bija saimniekojis bij. Ulmaņa kabi-

nets, redzams no tā, ka šogad budžetā uzņemti 475 m i I-

joni agrāko gadu nesa mļa k ēķi nu n9-
kārtošanai, pie kuras zumas vēl jāpieskaita tīk pat
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liela zuma, kuru uzņēma šī gada marta mēnesī otrajā pa-

pildu budžetā. Zocialistiem ieejot valdībā, bija jāuzņe-

mas segt šīs tuvu pie viena miljarda lielās zumas. 375

miljoni rubļu paredzēti ari pag. gada nesamaksāto rēķinu
nokārtošanai. No visa izdevumu budžeta jāizslēdz vai-

rāk kā viens miljards rubļu, t. i.
1

/8 dala, kā zumas, ku-

rām ar tekošo šī gada saimniecību nekā kopīga nav. No

visa valsts izdevumu budžeta neražīgiem izdevu-
miem iet 48%, bet saimnieciskiem reso-

riem paliek tikai 52 proc.

Valsts saimnieciskā izbūve.

Galvenais saimnieciskās dzīves veids — mūsu sa-

tiksmes līdzekli manāmi uzlabojas un uzlabojas galvenām
kārtām ar saviem līdzekļiem, pateicoties augstajām

dzēlzscela un pasta-telegrasa taksēm. Šī resora kārtējie

ieņērņumi sedz visus kārtējos izdevumus ar pārpali-
kumu 35 milj. rubļu. Šī gada budžets pieaudzis par 350

milj. rubļu pret pag. gadu un satiksmes līdzekļu uzlabo-

šanai valsts piemaksā no citiem ienākumu avotiem vai-

rāk nekā 300 miljonus rubļu. Ceļu būvēm un tiltu atjau-

nošanai vien paredzēti 105 milj. rubļu, darbniču ietaisu

paplašināšanai, ritošā materiāla iegādāšanai un kapitā-
liem remontiem — tuvū pie 150 milj. rubļu. Daugavpils
lokomotivu remonta darbnicām 30 milj. Pagājuša gada

papildu budžetā šīm darbnicām atvēlēja ari 45 milj. rbļ.

Galīga šo darbnicu izbūve, paredzams, izmaksās ap 100

miljonus rubļu. Telegrāfa un telefonu liniju izbūvēm pa-

redzēti 55 milj. rubļi, 6 miljoni radiostacijas izbūvei un

33 miljoni lauku ceļu un tiltu būvēm. Tomēr līdzekļu
trūkuma dēļ samazināti krediti telefonu tīkla ierīkošanai

visos pagastu namos un automātiskas centrāles ierīko-

šanai. „Sāpju bērns" satiksmes resorā ir_ auto-garaža,

kurai rīcības kapitāls ikgadus tiek paplašināts un ari šo-

gad izsniegti 4 milj., neskaitot apmēram 3 milj. rubļu ik-

gadējas piemaksas par valdības braucieniem. Jūrniecī-

bas departaments tekošai ostu izbūvei šogad paredz ap
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100 miljonu un ārkārtējām būvēm 55 miljonus, no kurām
lielākās zumas krīt uz bākām, krastu nostiprināšanu, lie-

lāka tipa ledlauža iegūšanu. Paredzēti ari krediti zvej-
nieku ostu izbūvei dažādās vietās, vētras brīdināšanas

zignala ierīkošanai, jūras gultnes pētīšanai v. t. t. Sa-

mērā ar pag. gadu šī gada operativie izdevumi palieli-
nāti par apm. 100 miljoniem rubļu. Doles spēka stacijas
izbūves projekta nobeigšanai zumas atvēlētas un cerams,

ka jaunanis finansu ministrs uzsākto darbu turpinās.. Ka

noskaidrojas, šī grandiozā darba izvešana ir mūsu spē-

kos, prasīs vairāk nekā vienu miljardu rubļu, kāda zuma

šogad mums aiziet agrāko gadu rēķinu samaksai un

budžetu sevišķi neapgrūtinās. Tik pat lielu zumu prasa

ari agrākās meža eksploatacijas pārvaldes nenomaksāto

rēķinu nokārtošana. Mežu saimniecībai šogad piegriesta
daudz lielāka vērība, mežu atjaunošanai paredzēti 10

milj., mežu kopšanai un aizsardzībai 5,5 milj rubļu. Sa-

mērā lielas zumas — 36 milj. rubļi paredzēti šogad jaunu
ēku un namu pirkšanai dažādu iestāžu vajadzībām. Šaī

zinā valdības politika uzskatama par nepareizu, pirm-

kārt, pārāk liela iestāžu ērtība prasa ārkārtīgi lielas zu-

mas. Pēc zemkopības ministrijas datiem valsts centrālo

iestāžu vajadzībām vien 1921./2. gadā izlietoti no visa

meža cirtuma 24 proc, 31,500.000 kub. pēdas koku, bet

eksportam tikai 14 milj. kub. pēdas. Otrkārt, valstij pir-

mai jāķeras pie jaunbūvēm, lai veicinātu materiālu rūp-

niecības attīstību. Šaī ziņā lielākas būves tiek izvestas

apsardzības resorā, kurš atjauno un saved kārtībā visas

agrākā laika kazarmes, kā ari izglītības un zemkopības

ministrijas, kur skolu un citāda veida būvēm atvēlēti

stipri plaši krediti. Izpostīto apgabalu un jaunsaimnieku
būves prasa no mūsu mežiem vairāk, nekā tie spēj dot,

tāpēc līdzšinējā politika — lauku būvniecība riav pareiza.

Nepieciešams grozīt noteikumus par būvmateriāla iz-

sniegšanu par pazeminātu taksi un uguns drošu būvju iz-

vešanu padarīt par obligatorisku visiem bez izņēmuma

un visur, kur tas nebūtu pārāk apgrūtinoši.
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Valsts ieņēmumi.

Pirmās koalicijas valdības sastādīšanās ar zociali-

stiem „maziniekiem" 1921. gadā, deva mūsu pilsonībai

iespēju izvest R. Kalninga sanimniecisko politiku, ko viņš

panāca sabalansējot valsts budžetu uz šķiras interešu pa-

matiem. Visa nodokļu smaguma nasta tika novelta uz

patērētāju, mazturīgo iedzīvotāju masu. Šī gada 8,6 mil-

jardi rubļu lielais ienākumu budžets sastādās sekoši:

tiešie nodokļi 640 miljoni rbl.
netiešie 3.880

..

linu monopols 225
„

meži 1.165

valsts zemes 51

dzelzsceļš un pasts-telegrafs ....
1.600

dažādi ieņēmumi 540

faktiskais iztrūkums, resp. ietaupījumi
no kredita operācijām ....

500
„

Kopā 8.600 miljoni rbļ.

53 proc. no visiem kārtējiem ienākumiem krīt uz ne-

tiešiem nodokļiem, no visa valsts ienākumu budžeta ne-

tiešie nodokli iztaisa 45 proc, pagājušā gada nepilnus 40

proc. Pagājušā gadā uz katru pilsoni netiešie nodokli

gulās ar nastu vairāk nekā 1000 rubļu, šogad, dalot

3.880 miljonus rubļu uz 1,8 milj. iedzīvotājiem šī netiešo

nodokļu nasta caurmērā uz ikkatru iedzīvotāju līdzinājās
2000 rubļiem. Samērā ar pag. gadu, tiešie nodokli palie-

linājušies tikai par kādiem 20 miljoniem un šī palielinā-
šanās krīt uz nekustamo īpašumu nodokli pilsētās, kas

par šo zumu pieaudzis. Turpretīm šis nodoklis uz lauku

nekustamiem īpašumiem pamazināts. Vislielākās na-

cionālās bagātības (60 proc.) atrodas zemes īpašnieku-
lauksaimnieku rokās, tomēr valsts kasei mūsu lauksaim-

niecība dod samēra pārāk maz. Lauki dod sekošus ienā-

Kumus:
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no nekustamiem īpašumiem. ... 50 miljoni rbl.

pelna no linu monopola 225

no valsts zemju iznomāšanas
...

44
„

no valsts zemes izmantošanas
. .

3

no zemju izpirkšanas 7,5
„

Kopā 329,5 milj. rbl.

Citus netiešos nodokļus, kā akcizes, muitas, nevar

rēķināt, jo tos samaksā turīgie tik pat daudz cik maztu-

rīgie. Lauksaimniecībai vajadzīgie importa priekšmeti
brīvi no muitas, izņemot sāli un naglas. Pilsētu iedzīvo-

tājiem, rūpniekiem tomēr jāsamaksā viss lielais vairums

no stempelnodokla, progresivā ienākuma nodokļa, no

kura tagad grib zemes īpašniekus atsvabināt v. t. t. Ari

pārtiku pilsētniekiem mūsu lauksaimniecība nespēj dot.

Pagājušā gadā Latvijā ievests vairāk nekā 2 milj. pudu
labības, tas ir bez maz tāds daudzums, kuru pētērē pilsētu

iedzīvotāji.
Lauksaimniecība no valsts kases ņem

daudz vairāk, nekā tā tai dod. Zemju un lauk-

saimniecības departamentu izdevumi iet tieši lauku vaja-

dzībām. Lauku dzīves vajadzībām aiziet sekošas

zumas:

Caur zemju departamentu
....

145 miljoni rbl.
Caur lauksaimn. departamentu

. .
120

Neatmaksājami pabalsti 20

Aizdevumi caur Zemes banku
. .

525

Citāda veida aizdevumi
....

16

Kopā 826 miljoni rbl.

Šī zuma jāpapildina vēl ar apmēram 60—70 miljo-
niem rubļu, kuri paredzēti gan aizdevumu, gan pabalstu
veidā lauku pašvaldību vajadzībām galvenām kārtām

skolu un citu ēku būvēm. Ari pastāvošā ievedmuita ar

kviešiem indirekti nāk par labu kveešu ražotājiem ar ap-

mēram kādiem 200 milj. gadā. Šo zumu samaksā kurš
katrs maizes patērētājs musu gruntniekiem par labu.
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Zemnieku savienība, zemes īpašnieku vārdā, prasa

atlīdzību par kara zaudējumiem tikai savai šķirai, prasa

ne aizdevumus, bet pabalstus lauksaimniecības pacelša-
nai. Lauksaimniecība viena pretendē uz mūsu valsts

vienīgā pamata kapitāla — zaļā zelta — mežu iztērēšanu
— lauksaimniecības pabalstīšanas nolūkos. Citu ienā-

kuma avotu Latvijas valstij nav, ne ārzemju aizņēmumu,
ne atlīdzības no ārienes par kara zaudējumiem saņēmuši

neesam un nesaņemsim. Uz mūsu valsts pamata kapi-
tālu —mežiem — visām iedzīvotāju šķirām ir vien-

līdzīgas tiesības. Šīs rezerves izšķiest nevar pielaist.
Pilsētu dzīve nav mazāk izpostīta, ari katrs strādnieks

kara laikā cietis ne mazāk. Tāpēc par kara zaudējumu
atlīdzību varēs būt runa tikai tad. kad tas būs iespējams
no citiem avotiem un visām iedzīvotāju šķirām puslīdz

vienlīdzīgi.
Nevar piemirst, ka pateicoties 18. marta likumam par

veco paradu dzēšanu, zemes īpašnieki jau saņēmuši 6—7

miljardus rnblu lielu ieguvumu — parādi uz viņu mājām

dzēsti. Mežu materiālu izsniegšana par pazeminātu taksi

izpostīto un jauno saimniecību būvēm prasīs no mūsu

mežiem apm. 700 milj. kub. pēdas būvkoku. Izsniedzot

šos būvkokus, valsts sniedz neatmaksājamu atbalstu uz

katru saimniecību So—-100.000 rubļu, kas iztaisīs kopzumā
vismaz 7—B miljardus rubļu. 2,8 milj. hektāru fonda ze-

mes nodošana jaunsaimniecībām ari ir lielas valsts vēr-

tības uzdāvināšana nākamiem īpašniekiem Savelkot

visu šo, dabonam zumu no kādiem 15 miljardiem rubbi.

kuru jau saņēmusi vai saņems mūsu. lauksaimniecība. Šī

zuma ir stipri lielāka, nekā faktiskie lauksaimnieku kara

zaudējumi. Vai pie šādiem anstākliem var vēl būt runa

par jaunām pabalstu izsniegšanām no valsts

kases? Jau tagad plašās patērētāju masas ar netiešiem

nodokļiem, ar nodokļiem uz sāli. maizi, cukuru, apģērbu,

gaismu etc. uztur visu valdības aparātu. Lauksaim-

nieki taču negribēs, ka no strādnieku al-

gām tiktu izsniegti zemes īpašniekiem ne

aizdevumi, bet pabalsti.

Lauku dzīves atjaunošanas darbs ievirzīts caur vidū-
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tājām organizācijām, kuras negrib vairs apmierināties ar

vienkāršu, samērā labvēlīgu kreditu, bet prasa pabalstus.

Dzīves atjaunošana uz laukiem ir kļuvusi daudziem par

ienesīgu veikalu un tāpēc zemes gruntnieku partija, sa-

grābdama saimnieciskās dzīves atjaunošanas darbu sa-

vās rokās, brēc pēc pabalstiem.

Lauksaimniecība, kura ir valsts plašākā dala, ņem no

valsts kases daudz vairāk nekā tai dod, resp. uzsūc sevī

citu šķiru pelnu vaj dzīvo no valsts rezervēm. Fiskalā

politika pēc 3 gadiem, kad dzīvei vajadzēja uzlaboties,
lauksaimniecību novedusi kļūmīgā stāvoklī, tā vairs nav

konkurences spējīga pat ar mūsu tuvākiem kaimiņiem.
Ari rūpniecības .nav un zemē nav novēršams bezdarbs.

Vai viss tas nenorāda uz to, ka līdzšinējā pilsonības vadītā

politika ir nepareiza. Neražīgie izdevumi budžetā pieaug

līdz ar politiskā režima un neipemēroti plašās apsardzī-

bas zistemas un nepiemērotās reprezentēšanās pieaug-

šanu. Turpinot šo polituvaram būt droši, ka mēs varam

nonākt vēl pie daudz kļūmīgāka stāvokļa, kurš var būt

gan izdevīgs nelielai ierāvēju grupai, bet reizē padarīt
tiklab lauksaimniecību, kā katru ražošanu valstī starp-

tautiski konkurences nespējīgu un līdz ar to npve** valsti

pie vispārējas labklājības un starptautiskā tirtrū dominē-

joša stāvokļa, bet gan ar aizsargu muitām un ierobežo-

jošo režīmu radīt nospiedošu atmosfēru, kura i sainmnie-

ciski. i kultureli mazinās jaunās valsts iedzīvotāju spirg-

tās darba spējas un iesnējamo strauio attļstību.

Apliekot ar projektēto ievedmuitu 16 rub. no puda

rudzu miltus un 48 rub. no puda visādu galu, speķi un

taukus, strādniecībai tiktu uzvelta jauna netiešo nodokļu
nasta vairāku simts miljonu rubļu apmērā. Tam sekotu

dzīves dārdzības pieaugšana un jaunas cīnās no strād-

niecības dēļ algu paaugstināšanas. Ražošanas procesa

sadārdzināšanās padarītu Latvijas rūpniecību un ražo-

šanu vispāri. ari lauksaimniecībā par vēl vairāk konku-

rences nespējīgu starptautiskā tirgū. Tā nav izeia no

tagadēiā sastrēguma. Strādniecībai pret šādu valdošās

pilsonības saimnieciskās diktatūras ievešanu savai šķirai

par labu, varbūt tikai noraidošas attiecības.
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Miljardiem lielās zumas agrāko gadu nesamaksāto

rēķinu nokārtošanai, simtiem miljonu lielās zumas neat-

tais ojamo parādu dzēšanai un proc. nomaksai, simtiem

miljonu lielie aizdevumi un desmitiem miljonu lielie pa-

balsti lauksaimniecības kapitālam, miljoniem un desmit

miljoniem lielās zumas reprezentacijām, automobiļu brau-

cieniem, pilsonisko organizāciju zubsidijām, dažādu kon-

fesiju virskundzībai un tikpat lielas zumas iekšlietu mini-

strijai politisko spaidu pastiprināšanai pret darba šķiru,

liecina, ka ir iespējams iet pretējā virzienā:

uz netiešo nodokļu samazināšanu, dzīves

dārdzības palētināšanu un ražošanas

procesa atvieglošanu.
3 galvenie pārtikas priekšmeti: kvieši un kviešu

milti, cukurs un sāls gada laikā dod 500 miljonus rubļu
ievedmuitas. Šo 500 miljonu ietaupīšana uz neproduktivo
izdevumu rēķina ir iespējama bez kaut kāda satricinā-

juma valsts budžetā. Kaut minēto priekšmetu atbrīvo-

šana no ievedmuitas jau ierautu jaunu virzienu un ceļu
uz ražošanas procesa un dzīves atvieglošanu. Šo vir-

zienu uztur strādniecības priekšstāvji.
Vēl vairāk, augšminētie izšķērdīgie izdevumi norāda

uz vieglo iespējamību izvest visu strādnieku kategoriju
ievešanu slimo kasēs un stāties pie pārejas uz plašāku
strādnieku šķiras zocialo nodrošināšanu.

Beidzot, miljardiem lielo valsts vērtību nodošana tu-

rīgās šķiras rokās, pabalstu izsniegšanas zistemas ieve-

šana kapitālam par labu un politiskā režima stiprināšana

ar apspiestās tautas grašiem pret darba tautu visā pla-
šumā, atkārtoti liecina, ka jaunās demokrāti-
skās" republikas budžets sabalansēts ne

tautas labklājībai, bet uz viņas posta un

trūkuma rēķina.
Blakus politiskai cīņai ne mazāk grūti iet strādnie-

cības saimnieciskā cīņā par labāku nākotni, labāku

iekārtu. Arodu biedrību uzdevums ir šo cīņu sekmēt,

audzināt organizāciju zolidaritati uz noteiktiem šķiru cī-

ņas pamatiem.
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