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Priekšvārdi

Par Kārli Ulmani ir daudz publikāciju — gan žurnālu raksti, gan noda-

ļas grāmatās, gan atsevišķi sējumi. Starp tiem ir divas pilna apmēra bio-

grāfijas: Edvarta Virzas monogrāfija Kārlis Ulmanis, kas trimdā pār-

spiesta 1955. gadā, un Alfrēda Bērziņa grāmata Kārlis Ulmanis, cilvēks un

valstsvīrs, kas iznāca divos iespiedumos (1973. un 1974. gadā). Sarakstīt

jaunu Ulmaņa biogrāfiju šīs grāmatas autoru ierosināja divi apsvērumi.

Pirmkārt, visas līdz šim publicētās Ulmaņa biogrāfijas sniegto faktu ziņā
ir ārkārtīgi kļūdainas. Otrkārt, biogrāfijās sniegto faktu interpretācija ir

līdz absurdam partejiska, tā ka publicētās biogrāfijas ir vai nu hagiogra-
fijas vai satanografijas.

Šai grāmatā sniegtie dati par Kārli Ulmani ļoti radikāli atšķiras no līdz-

šinējās publikācijās minētā. Lai lasītājam dotu iespēju pašam pārbaudīt
faktu pareizumu, ir norādīts uz to avotiem, kas līdz šim publicētajās bio-

grāfijās nekad nav darīts. Reizē ir arī norādīts uz līdzšinējo publikāciju

kļūdām, ja kļūdainie fakti bija pietiekami svarīgi (mazsvarīgās kļūdas pa-

liek neatzīmētas). Autors ir pārliecināts, ka par šai grāmatā sniegtajiem
faktiem domstarpību nebūs. Ir gan jāsaka, ka, rakstot šo grāmatu trimdā,

kur Latvijas avoti nebija pieejami, arī daudz faktu, ko autors būtu labprāt

noskaidrojis, palika nenoskaidroti. Šie nenoskaidrotie fakti visvairāk attie-

cas uz Ulmaņa personisko dzīvi, un tās tēlojums tad arī grāmatā ir nepil-

nīgs.

Attieksmē uz faktu interpretāciju autors ir mēģinājis pie jautājumiem,
kas vēl joprojām modina emocijas, pieiet ar aukstu prātu, izsakot savu

viedokli bez ienaida un bailēm. Lasītājiem, bez šaubām, daudzos grāmatā

skartajos jautājumos būs savs viedoklis un sava interpretācija. Kārlim Ul-

manim mūsu sabiedrībā ir apbrīnotāji un ienaidnieki. Autors nepieder ne

pie vieniem, ne otriem. Autors ir Kārli Ulmani personīgi sastapis un ar

viņu runājis tikai divi reizes, turklāt abas reizes mazsvarīgos gadījumos.
Kad notika 1934. gada 15. maija valsts apvērsums, autors atradās ārzemēs

un līdz ar to nepiedzīvoja personiski nedz šī apvērsuma izraisīto sajūsmu,
nedz tā radīto ienaidu. Šie apstākļi ļauj autoram vērot notikumus ar objek-

tīvāku skatu nekā tad, ja viņš būtu nonācis Ulmaņa personības magnē-

tiskajā ietekmē.

No otras puses, var sagaidīt, ka autora mēģinājums but objektīvam ra-

dīs iebildumus kā no Ulmaņa draugiem, tā no viņa pretiniekiem.
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Kad 1933/34. gadā autors Zviedrijā sagatavoja savas pirmās grāmatas

manuskriptu par Aksela Uksenšernas Vidzemes muižu grāmatām, viņš ļoti

sāpīgi izjuta to, ka zviedriem nebija nevienas plašākas šī lielā Zviedrijas

valstsvīra biogrāfijas. Apjautājoties zviedru vēsturniekiem par iemesliem,

kādēļ trīs simti gados nav uzrakstīta neviena pilnīgāka Aksela Uksenšer-

nas biogrāfija, atbilde bija, ka sarakstīt šādu biogrāfiju nozīmētu rakstīt

Zviedrijas spožākā laika vēsturi un uz šīs vēstures fona tad tēlot mijiedirbē

lielā Zviedrijas kanclera dzīvi. Rakstot Ulmaņa biogrāfiju, autors bija lī-

dzīga uzdevuma priekšā. Rakstīt Ulmaņa biogrāfiju nozīmē, ka reizē jā-
raksta arī Latvijas neatkarības gadu vēsture un uz šī fona jātēlo mijiedirbē

Ulmanis kā valstsvīrs. Kā autoram tas izdevies, ar šo grāmatu nodots lasī-

tāju spriedumam.
Autors ar pateicību piemin tos, kas ir atbildējuši uz viņa jautājumiem.

Diemžēl, to, kas neatbildēja, ir lielāks skaits. Lasītājus, bez šaubām, inte-

resētu ieskatīties to sarakstā, kas neatbildēja, tomēr nav pieņemts uz nepie-

klājību atbildēt ar nepieklājību, tādēļ tie paliek neminēti.

Autora pateicība par atbildēm un aizdotajiem materiāliem pienākas: Ar-

vīdam Bajinskim, Alfrēdam Bērziņam, Dr. R. Breieram (Dr. Richard

Breyer), Emīlam Dēliņam, Dr. Anatolam Dinbergam, Kārlim Draviņam,

Tedim Feiferam (Pfeifer), Jānim Filipam, Fricim Forstmanim, Valdonim

Frickausam, Miķelim Goperam, Visvaldim Gustam, Evai Kiršfelda kun-

dzei (Kirschfeld), Jānim Kūkumam, Ērikam Kviesim, Jānim Lejiņam, Jē-
kabam Mednim, pulkv.-leitn. Oskaram Neimanim, Teodotam Ozoliņam,
Džēmsam Poteram (James E. Potter), Jānim Ronim, Dr. Andrim Skreijam,
Ādolfam Šildem, Dagnijai Šleierei un Arno Teivenam.

Šai grāmatā lietoti populārie nosaukumi — Anglijas ārlietu ministrija,

Anglijas sūtniecība, angļu sūtniecība un tamlīdzīgi neatkarīgi no oficiālā

nosaukuma (Great Britain, British Commonwealth of Nations, United

Kingdom). Latviešu tekstu citātos pareizrakstība ir vienādota, pieskaņojot
to Daugavas apgāda lietotajai. Izņēmumi šai ziņā ir daži citēti dokumenti,
vēstules un Ulmaņa paša pareizrakstība, kas tādos gadījumos, kad auto-

ram bija piesniedzams vai nu oriģināls, vai iespiests faksimils, ir attēlota

negrozītā veidā.
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Pikšās

Dobeles apriņķa Udzes Pikšās 1877. gada 4. septembrī (23. augustā pēc

vecā stila) Lizetei Ulmanei (dzimušai Līnberģei) un Indriķim Ulmanim

piedzima trešais dēls, ko nokristīja par Kārli Augustu Vilhelmu. 1

Kārļa Ulmaņa raduraksti

Deportēto sarakstā (These Names Accuse, Stockholm 1951) minēti šādi

1941. gadā deportētie Ulmaņa dzimtas locekļi: no Šķibes Ezerkleišiem

Vilhelma Ulmaņa 37 gadus vecā sieva Elīze Ulmane ar 10 g. veco meitu

Maigu un 5 g. veco dēlu Gunāru; no Līvbērzes Brakšām 19 g. vecais Indri-

ķis Ulmanis. Ir ziņas, ka Vilhelms Ulmanis kritis partizānu cīņās. Par Ed-

vardu Ulmani ir ziņas, ka viņš deportēts (deportēto sarakstā ir 1912. gadā
dzimušais Eduards ar adresi: Rīgā, Āgenskalna ielā 25, bet neizdevās no-

skaidrot, vai tas ir augšā minētais Edvards Ulmanis); pavisam deportēto

sarakstā ir 35 personas ar Ulmaņa uzvārdu no kopskaitā sarakstā minē-

tajām 28 387 personām.

Ulmaņa piedzimšanas laikā Zemgalē un Kurzemē bija divējādi ļoti at-

šķirīgi pagasti — kroņa pagasti un muižnieku pagasti. Kārlis Ulmanis bija
dzimis kroņa pagastā. Viņa dzimšanas un agrās bērnības laikā notika ievē-

rojamas pārmaiņas šai kroņa un muižnieku pagastu atšķirībā. Lai gūtu

ieskatu par fonu, kas varēja ietekmēt Kārļa Ulmaņa raksturu kritiskajā
attīstības periodā, nepieciešams īsumā apskatīt atšķirību starp kroņa un

muižnieku pagastu un arī pārmaiņas šai atšķirībā.
Udzes kroņa pagasts bija ļoti mazs (mazos pagastus apvienojot, Udzes
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pagastu pievienoja Bērzmuižas pagastam). Udzes pagastā bija tikai deviņ-

padsmit lauku māju un bez tam krogs. Lauku mājām bija kopā 899 dese-

tinas (desetinā ir 1,09 ha) derīgas zemes un 43 desetinas nederīgas zemes.

Krogam bija 22 desetinas derīgas un viena desetina nederīgas zemes.
2 Pār-

lēšot hektāros, lauku mājas vidējo zemes platību var skaitīt ap 51 hektāru.

Tā kā Kārļa Ulmaņa dzimšanas laikā Kurzemes guberņā galvenā saimnie-

cības nozare bija graudkopība un turklāt valdīja trīslauku sistēma, tad

saprotams, ka mājām ar tādu vidēju lauku platību ienākumi bija mēreni.

Trīslauku sistēma nozīmēja, ka, piemēram, Dobeles apriņķa zemniekiem

no aramzemes 27,8 % bija papuve (muižām 22,8 %). Ražības ziņā gan

Dobeles apriņķis bija Kurzemes guberņā virs vidējās, bet tā nesasniedza

Bauskas un Tukuma apriņķa ražību. Gadu pirms Kārļa Ulmaņa piedzim-
šanas Kurzemi piemeklēja kārtējais neražas gads, tā ka Dobeles apriņķī

parastā septītā un astotā grauda vietā šai gadā raža bija tikai ceturtais

grauds.

Kārļa Ulmaņa piedzimšanas laikā bija liela starpība zemnieku turības

ziņā kroņa un privāto muižu pagastos. Kroņa pagastu zemnieki bija turī-

gāki, bet tieši šai laikā stāvoklis mainījās uz pretējo.
Kad 1795. gadā Kurzemes un Zemgales hercogiste pakļāvās Krievijai,

agrākās hercoga domēnes pārgāja kroņa īpašumā un tā apmēram trešā daļa

hercogistes zemnieku kļuva par kroņa zemniekiem. Kurzemes guberņā
vienīgie zemnieki, kam piederēja mājas par dzimtu, bija kuršu ķoniņi Kul-

dīgas apriņķī un daži zemnieki Tukuma apriņķī. Pārējo zemnieku mājas

pēc zemnieku brīvlaišanas 1817. gadā kļuva vai nu kroņa, vai muižnieku

īpašums. Zemnieki savas paaudžu paaudzēs mantotās mājas varēja nomāt

vai nu no valsts, vai arī no muižnieka, un noma bija jāmaksā graudā un

klaušās, pie kam klaušas bija galvenais.

Gadsimteņa vidū, laikā no 1845. līdz 1847. gadam Kurzemi un Zemgali

piemeklēja smaga neraža. Lai muižai nebūtu jāsniedz zemniekiem pabalsts,
muižas sāka pāriet no klaušu nomas uz naudas nomu. Šī pārvērtība kroņa
muižās norisinājās straujāk nekā privātajās muižās.

Ar valdības 1863. gada rīkojumu naudas nomu noteica par obligātu arī

privātajās muižās, un klaušu nomai bija jāizbeidzas četru gadu laikā. Tas

pats rīkojums noteica, ka privāto muižu zemniekiem ir atļauts pirkt īpa-
šumā zemnieku mājas. Rīkojumu pasludināja latviešu valodā ar nosau-

kumu: „Likkumi, pehz kurreem Kursemē semneekeem wehlets, muischnee-

ku muischu mahjas pirkt par dsimtahm un kuntraktes notaisiht par mahju
renteschanu". 3

Sagādāt iemaksu par iepērkamām mājām un ik gadus deldēt aizņēmumu
muižnieku kreditiestādēs bija smaga nasta privāto muižu zemniekiem un

vispār bija viņiem pa spēkam tikai izdevīgo augošo labības cenu dēļ. Pri-

vāto muižu māju iepirkšanas kustība sasniedza kulmināciju septiņdesmita-
jos gados.

Salīdzinot ar privāto muižu zemnieku smago financiālo stāvokli, kroņa
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muižās zemnieku apstākļi bija labāki. Oficiālajā 1900. gada Kurzemes

gubernātora ziņojumā ir sniegts vēsturisks atskats un salīdzinājums par

privāto un kroņa zemnieku likteņa pārmaiņām.4

Kamēr privāto muižu zemnieki nesa smagu slogu savas nākotnes labā,

iepērkot mājas, tikmēr kroņa muižu zemnieki maksāja mērenu nomu nau-

dā, turklāt bieži vien to paliekot parādā. Arī kroņa muižu zemniekiem bija

dota iespēja savas mājas iepirkt, bet zemās nomas un ar pirkšanu saistīto

nepatīkamo formālitāšu dēļ kroņa zemnieki kavējās mājas iepirkt. Sākot

ar 1887. gadu, valdība tomēr noteica, ka kroņa zemniekiem mājas obligāti

jāiepērk, un iepirkšanas maksai pielika 37 °/o pie līdzšinējās gada nomas.

Reizē ar to kronis sāka piedzīt iekrājušos nomasnaudas parādus.

Nelaimīgā kārtā šai laikā sāka krist labības cenas. Nāca klāt vēl kāds

apstāklis, kas krizi padarīja smagāku. Kurzemes kroņa muižu zemnieki, se-

višķi Dobeles apriņķī, bija aizrāvušies ar kuļammašīnu komplektu pirk-
šanu. Mašīnas varēja dabūt Rīgā pret samērā mazu iemaksu. Izkūluši pašu

labību, saimnieki apkalpoja arī kaimiņus, pelnot sezonas laikā līdz 25

rubļiem dienā (laikā, kad labības cenas Rīgā svārstījās ap 80 kapeikām par

pudu jeb 16,4 kg). Šīs lielās peļņas dēļ sākās īsts kuļammašīnu pirkšanas

drudzis, bet, pieaugot konkurencei, peļņa mazinājās. Krītošo labības cenu

dēļ saimnieki nespēja samaksāt par kuļammašīnu komplektiem, kas bija

pirkti uz nomaksu, un firmas, kas tos bija pārdevušas, griezās pie tiesas —

lauku mājās sāka klaudzēt ūtrupnieka veseris.

Avotu trūkuma dēļ nav iespējams pateikt, par cik iepriekšējais vispāri-

nājums attiecināms arī uz Pikšu saimnieku Indriķi Ulmani. Literātūrā mi-

nēts, ka Indriķis Ulmanis bija iepircis Pikšas par dzimtu. Tā kā viņš no-

mira 47 gadu vecumā ap 1883. gadu, tad viņš būs iepircis Pikšas par

dzimtu, vēl pirms iznāca rīkojums (1887. gadā), ka kroņa muižu mājas ob-

ligāti jāiepērk. Tas ir pilnīgi iespējams, jo oficiālā statistika rāda, ka Kur-

zemes guberņā kroņa muižu māju iepirkšana sākās tieši Dobeles apriņķī,

jau pirms iznāca rīkojums par obligāto māju pirkšanu. Tā 1881. gadā visā

guberņā bija iepirktas 81 kroņa muižu mājas (no šī skaita Dobeles apriņķī
vien 59 mājas, Bauskas apriņķī 11 mājas. Grobiņas apriņķī piecas, Kuldī-

gas apriņķī trīs, Jaunjelgavas apriņķī divas un Aizputes apriņķī vienas

mājas).5

Problēmatiskāks liekas literātūrā teiktais, ka Indriķis Ulmanis nopircis

pa lauku mājām arī visiem saviem trim dēliem.6 Tāda iespēja varēja rasties

tikai pēc Indriķa Ulmaņa nāves, kad iestājās saimnieciskā krize zemo la-

bības cenu dēļ. Ir zināms, ka Indriķa Ulmaņa vecākais dēls Jānis (dzimis

1865. gadā) valdīja Šķibes pagasta Ezerkleišus un vidējais dēls Indriķis

(dzimis 1868. gadā) Līvbērzes pagasta Brakšas. Tomēr nav droši zināms,

kad abi minētie dēli ieguva šīs mājas.7 Pilnīgi aplams tomēr ir spriedums,
it kā Indriķis Ulmanis būtu savam dēlam Kārlim nopircis un uzdāvinājis
Līvbērzes pagasta Gardas. 8 Pēc Jāņa Ulmaņa meitas Mirdzas Cābules zi-

ņām, Kārlim Ulmanim Gardas nekad nav piederējušas. Viņa sakars ar
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Gardām tomēr ir interesants citā ziņā — Gardu saimnieks esot adoptējis
Kārli Ulmani, lai viņam nebūtu jāiet karadienestā. Pēc Gardu saimnieka

nāves 1925. gadā Gardas pārdotas, un Gardu saimnieka atraitne pārcēlu-
sies uz Pikšām.9

Kad Indriķis Ulmanis nomira, Kārlis Ulmanis bija sešus gadus vecs.

Pikšu saimniece Lizete Ulmane māju apsaimniekošanai bija spiesta aicināt

palīgā savu vecāko dēlu Jani, kam bija jāpārtrauc izglītība Jelgavā. 10

Pikšas atradās samērā nomaļā vietā Zemgales līdzenumā. Nomaļā tādēļ,
ka tās bija neizdevīgi situētas starp Jelgavas-Tukuma un Jelgavas-Dobeles

lielceļu. Līdz toreizējai apriņķa pilsētai Dobelei Pikšas bija gaisa līnijā
13 km atstatu, bet līdz guberņas pilsētai Jelgavai (kur atradās arī dažas

Dobeles apriņķa iestādes) atstatums gaisa līnijā bija 14 km. Tomēr, brau-

cot pa zemesceļu, līdz Jelgavai bija 20 km. Satiksme uzlabojās 1873. gadā,

kad atklāja Jelgavas-Liepājas dzelzceļu. Tad līdz Glūdas dzelzceļa stacijai

bija 8 km, bet līdz Krimūnu stacijai 14 km, kaut zemesceļi bija ļoti sliktā

stāvoklī visu krievu valdīšanas laiku. 11

Ja runā par lauku mājām Zemgalē, lasītājam neviļus rodas priekšstats

par mājām, kādas tēlojis Virza savos Straumēnos. Pikšas tomēr bija pavi-

sam citādas. Pikšu māju attēls ir ievietots Latvju enciklopēdijā, 250. lpp.

Dzīvojamā māja ir gara vienstāva koka ēka ar skaidu jumtu, ar saimnieku

un kalpu galu, celta 19. gs. vidū un visumā atbilst Jāņa Sarmas Zemgales

lauku sētas aprakstam. 12

Tādas bija lauku mājas, kurās piedzima un agro bērnību pavadīja Kārlis

Ulmanis. Latvijas okupantu publicētajā Latvijas PSR Mazajā enciklopēdijā

teikts, ka Kārlis Ulmanis esot dzimis lielsaimnieku ģimenē.13 Pēc iepriekš
teiktā par Udzes Pikšām redzams, ka vajadzīga laba fantāzija, lai Pikšas

uzskatītu par lielsaimniecību. Turklāt Kārlim Ulmanim kā jaunākajam
dēlam nebija nekādu izredžu Pikšas mantot. Pēc Indriķa Ulmaņa nāves

mājas apsaimniekoja Lizete Ulmane kopā ar savu vecāko dēlu Jani. Kad

Jāņa vecākais dēls Vilis apprecējās, tas savukārt kļuva par Pikšu saimnie-

ku. 14 Tradicija noteica, ka mājas manto vecākais dēls un no viņa savukārt

tā vecākais dēls. Indriķim Ulmanim nomirstot, viņa vecākais dēls Jānis vēl

bija mazgadīgs, bet, sasniedzot pilngadību un apprecoties, viņa interese

dalījās starp tēva mājām un viņa paša mājām Ezerkleišiem. Tādēļ Pikšu

apsaimniekošanu viņš nodeva savam vecākajam dēlam Vilim.

Kārlim Ulmanim kā jaunākajam dēlam bija vai nu jāpaliek par kalpu
savam vecākajam brālim tēva mājās, vai arī jādodas pasaulē. Pagaidām
šādu izšķiršanos no viņa neprasīja, jo viņa dzīves nākošais etaps bija skola.

Pēc skolas gaitām Kārlis Ulmanis devās pasaulē. Vēlāk gan viņa dzīve sa-

režģījās tā, ka viņš kādu laiku strādāja pie sava vecākā brāļa par kalpu, bet

pēc tam atkal aizgāja pasaulē un turklāt ļoti tālu.



Bērzmuižas (Bērzes) pagastskolā — skolēns

Netālu no Bērzmuižas pagastvaldes ēkas, kādu piecu kilometru attālumā

no Udzes Pikšām atrodas Bērzmuižas pagastskola. Tā bija Kārļa Ulmaņa

pirmā skola. Ejot no Pikšām uz skolu pa lauku ceļiem, bija jākrusto Bēr-

zes upe. Tikpat tālu kā Bērzes upe no skolas pretējā virzienā atradās Pie-

navas upe. Abas šīs upes pieder pie Lielupes baseina, ietekot Lielupē no

kreisās puses. Kad Ulmanis kļuva par noteicēju Latvijā, viņš vēlējās Liel-

upi izveidot par kuģojamu upi arī jūras kuģiem un Jelgavu par jūrasostu.
Šai faktā saskatāmas zināmas sentimentālas atmiņas par viņa bērnības

laiku.

Pēc Kārļa Ulmaņa personiskās liecības, viņš Bērzmuižas pagastskolā
sāka mācīties 1886. gada pavasarī.

15 Reizē ar šo faktu Ulmanis vēl min,

ka nākošajā (1887.) gadā notikusi mācību valodas maiņa, pārejot uz krie-

vu mācību valodu. Tas, ka Kārlis Ulmanis savas skolas gaitas sāka pava-

sarī, vēsturniekam daudz ko izskaidro viņa turpmākajā izglītības gaitā.
No Krievijas senātora Nikolaja Manaseina ziņojuma par revīziju (revīziju

izdarīja Vidzemē un Kurzemē 1882. un 1883. gadā) redzams, ka saskaņā ar

1875. gada likumu Kurzemes guberņā pagastskolās bija divējādi mācību

kursi.10 Pirmkārt bija obligātās bezmaksas mācības trīs ziemas no 15. ok-

tobra līdz 15. aprīlim un otrkārt neobligātās mācības pret atlīdzību tiem,

kas to vēlējās, no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim. Obligātajā triju ziemu pro-

grammā bija paredzēti šādi priekšmeti: 1) ticības mācība, 2) latviešu va-

loda, 3) aritmētika, 4) elementārās zināšanas ģeogrāfijā un vēsturē, 5) kora

dziedāšana un 6) krievu valoda. Bez tam ar skolu pārvaldes atļauju varēja

mācīt vēl citus neobligātus priekšmetus. Mācību valoda bija latviešu va-

loda.

Manaseins savā ziņojumā raksta, ka vācu muižniecībai un garīdzniecī-
bai nav paticis, ka krievu valoda jāmācās obligāti, bet vācu valodas mā-

cība ir tikai fakultātīva. Tādēļ vasaras kursus par maksu viņi bija aiz-

stājuši ar gada kursiem par maksu, un šais gada kursos par mācību valodu

bija noteikta vācu valoda. Tā pagastskolās izveidojušies divi parallēli
kursi: gada kursi, kur visi priekšmeti, ieskaitot arī krievu valodu, mācīti

vācu valodā, un ziemas kursi, kur mācību valoda bijusi latviešu valoda.

Vairāk nekā pusē pagastskolu bijis tikai viens skolotājs, kas reizē ar gada
kursa skolniekiem mācījis arī ziemas kursa skolniekus tai pašā skolas telpā.
Tā kā skolotājs vairāk vērības veltījis tiem skolniekiem, kas par mācībām

maksājuši, bet pārējie atstāti lielā mērā savvaļā, tad arī tie, klausoties sko-

lotāja paskaidrojumus vācu valodā, pamazām sākuši saprast skolotāja vā-

ciskos paskaidrojumus un iemācījušies vāciski lasīt un rakstīt. Gada kursa

skolas visvairāk bijušas izplatītas Dobeles apriņķī un daļā Tukuma apriņ-

ķa, tādēļ tur, pēc Manaseina novērojuma, visspilgtāk vērojams, ka skolas

savus audzēkņus pārvāco. Tukuma un Dobeles apriņķa pārtikušo kārtu

jaunie zemnieki lielāko tiesu jau runājot vāciski, un visās turienes pagastu

17
2 — Ulmanis



18

valdēs varot sarunāties vāciski, nelietojot latviešu tulku starpniecību, „bez

kuriem nevar iztikt apriņķos ar trūcīgākiem iedzīvotājiem, kur gada skolu

skaits nav liels". 17 Pēc saglabātajām ziņām, Bērzmuižas skolā bez skolas

pārziņa Cīruļa (kas bija Kārļa Ulmaņa krusttēvs) vēl bijis palīgskolotājs
Štolcers. 18

Pēc tā, ka Kārlis Ulmanis pagastskolā uzsāka mācības pavasarī, var

spriest, ka māte Kārli sūtīja gada kursa skolā, par ko vai nu viņa maksāja

pati, vai arī izdevumus sedza krusttēvs — skolas pārzinis. Varam secināt

tālāk, ka šeit arī Ulmanis paplašināja savu ģimenē iegūto vācu valodas

leksiku, 19 kas viņam vēlāk atviegloja studijas Šveicē un Vācijā. Tāpat va-

ram secināt, ka pagastskolā viņa zināšanas krievu valodā bija trūcīgas. Pē-

dējo faktu apstiprina Ulmaņa biogrāfs Virza -ākstot par Ulmaņa tālāka-

jām skolas gaitām Jelgavā: „Te [Aleksandra skolā] valda pavisam cits

gars nekā pagasta skolā, un Ulmanim ir grūti no sākuma visu iemācīties

krievu valodā." 20

Kā šis spriedums saskaņojams ar Ulmaņa paša teikto, ka 1887. gadā pa-

gastskolās notikusi mācību valodas maiņa? Manaseina revīzijas rezultātā

Vidzemē un Kurzemē sākās pārkrievošanas polītikā, un 1887. g. 17. maija

pagaidu papildu noteikumos par pirmmācības skolām Baltijā 11. pantā bija

paredzēts: „Pagasta skolās un ministrijas skolu pirmā klasē visas mācības

notiek, skatoties pēc vajadzības, krievu, igauņu vai latviešu valodā, bet ar

nosacījumu, ka tur pēdējā gadā un draudzes skolu visās klasēs visi priekš-
meti mācāmi krieviski, izņemot reliģiju un baznīcas dziedāšanu." 21 Ulma-

nim tātad bija tiktāl taisnība, ka likums paredzēja, sākot ar otro mācību

gadu, pagastskolās pāreju uz krievu mācības valodu. Tomēr nebūt nav

teikts, ka šo likumu tūlīt uz pēdām izpildīja. Ka pagastskolā, kur mācījās

Ulmanis, to neizpildīja attieksmē uz gada kursa skolniekiem, kuru vidū

bija arī Ulmanis pats, izriet no citētās vietas Virzas rakstītajā biogrāfijā,
kaut gan, kā redzēsim, Virza nav visās lietās ticams liecinieks.

Ka vēl 1911. gadā visur Latvijā nebija iedzīvināts likums par obligāto
krievu mācības valodu, redzams no rakstiem latviešu skolotāju žurnālā

Izglītība. Kāda autore, kas lieto pseudonimu „Vecā", raksta: pagastsko-
las..

.
bez bībeles stāstiem, katķisma tekstiem, pantiem un dziesmām

sniedz tikai lasīt un rakstīt prašanu, rēķināšanas pamatveidus, mazu drus-

ciņu no ģeogrāfijas un vairāk nekā. Lasīt un rakstīt prašana jāsaprot pa

galvenai tiesai mātes valodā un vairāk vai mazāk mechaniska . .
."22

Apmēram to pašu tieši par Bērzmuižas skolā mācīto ir ietērpis dzejiskā
valodā Kārļa Ulmaņa biogrāfs Virza: „Bērzmuižas pagasta skolotājs Cīru-

lis ir tiešs turpinātājs tam garam, kas valda Pikšu māju ģimenē. Kad des-

mit gadus vecais Kārlis Ulmanis [sic! viņa vecums bija nepilni deviņi gadi]
še tiek nodots skolā, viņš no katedra dzird tās pašas mācības kā mājā,
tikai daudz gaišāki un valdonīgāki izteiktas. Ko māca Mārtiņa Lutera lie-

lais un mazais kaķisms, bībele un dziesmu grāmata, tas spīd kā lampa sko-

lotāja galvā un dara tam visu gaišu . . ."23
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Tomer, runājot par ģeogrāfijas macibam, Virza ļauj pilnu vaļu savai

dzejnieka fantāzijai:

„Kad ir ģeogrāfijas stunda, no skolotāja istabas iznes latviešu apdzīvo-

tas zemes karti un pakar uz lielās tāfeles. Kārlim Ulmanim tā visvairāk

patīk, un viņš lasa latviešu valodā nodrukātos pilsētu apzīmējumus —

Jelgavu, Rīgu, Valmieru, Valku. Debeszilā krāsā krāsotas, pa karti aizlo-

kās latviešu upes, līkumaini tecēdamas uz jūru. Skolotājs stundā par lat-

viešu zemi un latviešiem iepin stāstus par viņu vēsturi un stāsta par Kur-

zemi un Kurzemes hercogu Jēkabu un tautām, kas nodibinājušas valstis.

'Bet kāpēc latvieši nevar nodibināt savu valsti?' piepeši iejautājas Kārlis

Ulmanis. Skolotājs viņu aprāj un saka, ka latvieši piederot krievu ķeiza-
ram un esot viņa pavalstnieki. Skolnieks nokaunējies apsēžas un ilgi skatās

uz kartes, kur aizlokās Lielupe daudz zilāka nekā patiesībā."
Virza neko nemin par četrām aritmētiskām darbībām, ko mācīja pa-

gastskolā. Ja Virzām matēmatika būtu bijusi tikpat patīkama kā ģeogrā-

fija, viņš būtu varējis Ulmaņa pirmajos skolas soļos saskatīt nākošo skait-

ļiem pieblīvēto grāmatu autoru, tāpat kā viņš savā fantāzijas lidojumā Ul-

manim jau pagastskolas solā desmit gadu vecumā piedēvē domu par Latvi-

jas valsts dibināšanu.

Kārļa Ulmaņa pirmais skolotājs Kristaps Cīrulis nomira pirmdienā,
1940. g. 20. maijā. Ar tā laika satraukumu izskaidrojams, ka oficiozā Rītā

tikai pēc trim dienām par to parādījās atzīme ar Kristapa Cīruļa por-

tretu un it kā Kārļa Ulmaņa vārdiem: ~Mēs visi jutām lielu cienību pret

šo skolotāju, pat bijību, lai gan viņš nekad netika uz mums dusmās bļāvis
vai arī kādu bargi nosodījis. Viņa vārdi nekad nebija skarbi, bet pamā-

coši, glāstoši."24 Rīta redakcija satraukuma dēļ arī bija kļūdījusies ar Ul-

maņa citātu. Tie nebija Kārļa Ulmaņa, bet gan viņa brāļasievas Vilhelmī-

nes vārdi, publicēti 1937. gadā žurnālā Aizsargs. 25
Nekrologā nebija

teikts, ka Kristaps Cīrulis būtu bijis Kārļa Ulmaņa krusttēvs, kā minēts

latviešu biogrāfiskajā vārdnīcā Es viņu pazīstu 26
un J. Lapiņa rakstītajā

biogrāfijā.

Pagastskolās skolotājs, kas skolu vadīja, nebija noteicējs. Par to atkal

Vecā raksta: ~Raiba ir mūsu pirmmācības skolu pārvaldes iekārta. Visba-

gātākā ar valdniekiem ir pagastskola: pagastvecākais ar vietnieku pulka

locekļiem skaitās par skolas uzturētājiem un skolotāja maizes tēviem; viens

no pagasta saimniekiem, kā skolas vecākais, bieži vien tur sevi par skolas

priekšnieku; mācītājs ar lielkungu sastāda augstāko instanci, un tautskolu

inspektors ir valdības priekšstāvis, kura varā pilnīgi nodots skolotājs."27

Teiktais jāpapildina tā, ka kroņa muižas lielkunga vietā jālasa: šo muižu

nomnieki.

Ļoti pamācīgs ir arī šīs kompetentās vērotājas paskaidrojums par pa-

gastskolotāju izglītību: ~Komisijās 'pirmmācības skolotāja' eksāmenu var

nolikt kurš katrs, kas pats pabeidzis augstāka tipa pirmmācības skolu; jo
šinī eksāmenā prasa tikai krievu valodas prašanu, rēķināšanu, ģeogrāfiju
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un Krievijas vēsturi pilsētas skolas (tātad augstāka tipa elementārskolu)
kursa apmērā. Par pedagoģiju nemaz nerunājot, eksāmenu programmās velti

meklēt pat tik nepieciešamu vispārizglītojošu priekšmetu, kā dabas zinātne,

vispārējā vēsture un mātes valoda. Par to tad jo stingra programma reliģijā.
Pēc ministra rīkojuma no 29. aug. 1899. g. . . .

eksāmenā no luterāņiem

prasa bībeles zinātni, bībelstāstus, kateķismu, baznīcas vēsturi, baznīcas

dziesmas un baznīcas dziedāšanu
.

. .',2€

Ar 1887. gadu pagastskolas skolotājs bija visvairāk atkarīgs no skolu

inspektora. Pēdējam bija tiesības „pagaidām" pieņemt vai atlaist skolo-

tāju, un parasti pagaidām pieņemtais palika par pastāvīgu skolotāju, bet

pagaidām atlaistajam bija maz izredžu kļūt par skolotāju citā skolā. No šī

viedokļa Virzas rakstītais par to, ka Kristaps Cīrulis būtu sabāris Kārli

Ulmani par viņa ieminēšanos, ka būtu iespējams dibināt Latvijas valsti, ja
arī neatbilst faktiem, tomēr trāpīgi raksturo šausmas, ko šāda doma varēja
radīt skolotājā.

Kamēr pagastskolas skolotājs paidagoģiskā ziņā bija atkarīgs no skolu

inspektora, tikmēr saimnieciskā ziņā viņš bija lielā mērā atkarīgs no pa-

gastvaldes. Precīzas ziņas gan pieejamas tikai par 1869. gadu, bet desmit

gadus vēlāk stāvoklis šai ziņā nebija mainījies.29 Skolotājam pagastvalde

maksāja algu naudā un graudā. Iztiku viņam deva arī skolas zeme, par ko

pagasts kronim maksāja nomu. Dobeles apriņķī skolotājam bija ap 80 pūr-
vietu zemes (ap 29 ha). Tādējādi skolotāja interese bija sadalīta starp uz-

devumu mācīt bērnus un saimniekot paša lauku saimniecībā.

Dosim vārdu atkal dzejniekam: „Caur skolas logiem var tālu raudzīties,

un, kad ir vasaras mācības, Ulmanis raugās, kā pa laukiem iet arāji, sējēji
un ecētāji un kā pēcpusdienās viņu ēnas, viena ar otru jaukdamās, piepilda
visu lauku." 30 Te gan jāpiezīmē, ka skolās parasti logu apakšējās rūtis bija
aizkrāsotas, un tādēļ dzejnieka teiktais būs jāsaprot tā, ka Ulmanis arāju,
sējēju un ecētāju ēnās būs raudzījies ar savu garīgo aci.

Pēc jau pieminēta konstatējuma Manaseina revīzija, tieši Dobeles apriņ-
ķa pagastskolās un neapšaubāmi arī Bērzmuižas pagastskolā svarīgs sko-

lotāja ienākumu postenis bija vecāku maksājumi par tā saucamajiem gada
skolēniem, pie kuriem piederēja arī Kārlis Ulmanis. Ka Ulmanis bija gada
kursa skolnieks, lieku reizi apstiprina augšējais dzejiskais Virzas citāts, kad

viņš runā par Ulmaņa vasaras mācībām.

Kā Ulmanis pats raksturoja savas skolas gaitas Bērzmuižas pagastskolā,
lasāms viņa Bērzmuižas skolā teiktajā runā 1937. g. 12. septembrī: „Taisni
šinīs dienās visspilgtāk atmiņā es atgriežos pie pirmās skolas dienām, kuras

sākās 1886. gada pavasarī. Ar skolu man saistās tikai labas, mīļas atmiņas.

Atmiņas no šīm siltuma un aizrautības pilnajām pirmajām skolas dienām,
kuras toreiz dažkārt likās arī savu nastu un smaguma pilnas. Man toreiz

likās, ka mums par daudz liek mācīties, lai gan tagad vēl vairāk liek mā-

cīties, un daži uzdevumi man likās ļoti grūti. Jūs atceraties, ka 1887. gadā
notika mācības valodas maiņa mūsu skolās visā Latvijā, un tas stāvokli pa-
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darīja vēl grūtāku. Bet skola deva lielu prieku, jo mums bija skolotāji,

vīri, kas bija pieķērušies savam skolotāja uzdevumam. levērojat, es neteicu

— amatam, es teicu — uzdevumam, un tāpēc viņiem nekad nepietrūka mī-

lestības un sirsnības, kad viņi ieradās klasē vai arī kad viņiem gadījās ru-

nāt ārpus mācības stundām. Mēs pieķērāmies mūsu skolotājiem ar cienību,

un viņi patiesi to bija pelnījuši. Viņi mums bija paraugs un priekšzīme.
Es atceros, ka, dažu brīdi klasē klausoties, kā mums skolotājs skaidroja
daudz un dažādas lietas, kas mums bija svešas, es domāju: Kaut jel kād-

reiz tā diena pienāktu, kad es tik daudz zinātu kā mūsu skolmeisters. Tā

bija svēta vēlēšanās. Ciešās attiecības starp skolotājiem un skolniekiem ra-

dīja mūsos tādu apņemšanos, ka nu nedrīkst atlaisties, katram jāzina un

jāpadara savs darbs vislabāk, visi uzdevumi jāsagatavo labi, lai skolotājam
būtu prieks.

Ja jums, jaunie puiši un meitenes, liktu klases izslaucīt un ūdeni sanest

un visus citus darbus padarīt! Jūs domājat, ka mums kāds bija, kas pienes

ūdeni, ko muti nomazgāt, vai bija kāds, kas to aiznesa. Pašiem uz dīķi bija

jāiet. Tagad jau ir citi laiki, citas parašas. Bet tam bija arī savs labums.

Par sliktu nebija ne tā muguras izlocīšana, ne tā roku pastaipīšana. Tā iz-

audzināja atziņu, ka pašam par sevi jāgādā, ka nevar gaidīt uz citiem, ne

arī prasīt, lai citi tevi apkalpo. Pienāca skolas beigšanas gads, aizgājām uz

Jelgavas un citām skolām. Pēc skolas nobeigšanas nāca pati dzīve. Un tad

pēc dažādiem mēģinājumiem un dažādiem dzīves raibumiem toreiz dzir-

dēja skumjas nopūtas no draugiem un labvēļiem, kad es pabeidzu Jelgavas
skolu un atgriezos atpakaļ pie vienkārša melnā darba vai nu tēva mājās,
vai arī pie svešiem ļaudīm, kaut gan šis darbs bija tas pats zemnieku darbs

vai šī darba turpinājums un papildinājums ārpus saimniecībām." 31

Pēc šī Ulmaņa stāsta varētu domāt, ka skolas laikā viņš dzīvojis pašā
Bērzmuižas skolā. Viņa biogrāfs Žanis Unāms tomēr raksta, ka Kārlis Ul-

manis bijis nodots pansijā pie tēva brālēna Udzes muižā. 32 To arī atkārto

savā grāmatā Alfrēds Bērziņš.33

Jelgavā — vidusskolnieks

Par Kārļa Ulmaņa pamatizglītības laiku droši zināms tikai sākuma gads.

Turpretim nobeigšanas resp. mācību pārtraukšanas gads ir problēmatisks.
Skolas gaitas Bērzmuižā viņš iesāka 1886. gada pavasarī. Autorizētajā Ul-

maņa biogrāfijā Es viņu pazīstu teikts, ka Ulmanis beidzis Jelgavas reāl-

skolu 1894. gadā. Bērzmuižas pagastskolā viņš iestājās kā gada kursa skol-

nieks astoņu gadu astoņu mēnešu vecumā. Pēc Aleksandra Jansona da-

tiem,34 Ulmanis pagastskolu beidzis 1889. gadā un tai pašā gadā (tātad

divpadsmit gadu vecumā) iestājies Jelgavas t.s. Aleksandra skolā. Pēc vi-

sām pazīmēm spriežot, Aleksandra skola bija ar pilsētas skolas program-
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mu. Tā sauktās pilsētas skolas toreiz bija ar sešgadīgu mācību programmu,

un no tām pēc četru gadu mācīšanās varēja bez pārbaudījuma iestāties

ģimnāzijā vai reālskolā. 35 No Aleksandra skolas Kārlis Ulmanis pārgāja

uz Jelgavas reālskolu. Par to, kādā reālskolas klasē viņš iestājās, literātūrā

ir pretrunīgas ziņas. Pēc Virzas Ulmaņa biogrāfijas, Ulmanis iestājās sesta-

jā klasē, 36 bet pēc Unāma Ulmaņa biogrāfijas — ceturtajā klasē. 37 Saju-

kumu padara vēl lielāku Alfrēds Bērziņš, atsaucoties uz kādu citu Unāma

rakstu un minot sesto klasi. 38

Minimālais vecums, ar kādu skolēnus uzņēma pilsētas skolā, bija sep-

tiņi gadi. Minimālais vecums, ar kādu skolēni varēja iestāties reālskolā,

tātad bija 11 gadi, un to varēja nobeigt 17 gadu vecumā. Tā kā Ulmanis

skolas gaitas pagastskolā sāka nepilnu deviņu gadu vecumā, viņš, teorē-

tiski spriežot, varēja beigt reālskolu 1896. gadā nepilnu 19 gadu vecumā.

Viņa biogrāfijās tad arī parasti rakstīts, ka viņš tiešām Jelgavas reālskolu

beidzis 1896. gadā.39 No turpmākā tomēr izriet, ka Kārlis Ulmanis nav

beidzis reālskolu ar gatavības apliecību, un līdz ar to teorētiskais aplē-

sums kaut kā neatbilst īstenībai. Interesantā kārtā par Ulmaņa gaitām
Aleksandra pilsētas skolā ir saglabājušās vairākas liecības, bet par viņa

gaitām Jelgavas reālskolā maz šādu konkrētu liecību. Ir saglabātas ziņas,

ka viņa sekmes mācībās esot bijušas viduvējas, un sevišķi uzcītīgs viņš mā-

cībās neesot bijis. Skolotāji viņu tomēr esot lutinājuši, par ko viņa skolas-

biedri bijuši tā kā ļauni, kā greizsirdīgi.40 Tā kā Ulmanis dzīvoja pansijā

pie matēmatikas skolotāja Bochonko, 41 tad varbūt šādu lutināšanu varēja

saprast. Skolas inspektors Aleksandra pilsētas skolā esot bijis kāds Ro-

dženko, kas bijis pazīstams kā cītīgs pārkrievotājs. Ir iespējams, ka grūtības
ar krievu valodu kavēja Ulmani parādīt sevišķi labas sekmes mācībās.

Varētu arī domāt, ka pārējo skolēnu nelabvēlība būs ietekmējusi Ulmaņa

raksturu, kāpēc viņš kļuva noslēgts un savrupnieks, kā to konstatē visi

viņa biogrāfi. Virza gan šo introverto raksturu novērtē pozitīvi kā visu, ko

viņš raksta par Ulmani.42

Klāra Kalniņa savās atmiņās (Liesmainie gadi, 26. lpp.) min, ka Ulmanis

reālskolas laikā pansijā dzīvojis kopā ar viņas brāli vienā istabā. Ulmanis

bijis bikls, vairījies no meitenēm, un viņam neveicies ar aritmētiku, tā ka

Klāras brālim bijis jāpalīdz uzdevumu risināšanā.

Jelgavas reālskolā Ulmaņa mācības būs notikušas pēc parastā reālskolas

mācību plāna. Reālskolas toreizējā Krievijā, tāpat kā Rietumeiropā, bija

paredzētas kā vidējās skolas tiem skolēniem, kas neparedzēja studēt humā-

nitārās zinātnes un tādēļ negāja klasiskajā ģimnāzijā, kur mācīja latīņu un

grieķu valodu. No reālskolas tālākais izglītības ceļš tiem, kas izglītību gri-
bēja turpināt, gāja tikai uz techniskajām augstskolām. Lai pēc reālskolas

beigšanas varētu studēt humānitārās zinātnes, skolēniem vajadzēja nolikt

klasiskās ģimnāzijas programmas apmērā eksterņu pārbaudījumu latīņu
un grieķu valodā. Cik tas bija grūti, spilgti aprakstījis Arnolds Speke sa-

vās atmiņās, kad viņš 1906. gadā bija beidzis Jelgavas reālskolu un pēc
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nepareiza starta Rīgas politechniskaja institūta bija nodomājis studēt fi-

loloģiju.43

Pieņemot, ka Kārlis Ulmanis iestājās Jelgavas reālskolā 1895. gadā sestā

(pēdējā) klasē — no 30 nedēļas stundām, pēc skolas mācību plāna, 6 stun-

das bija veltītas matēmatikai, 4 stundas vēsturei, 4 stundas fizikai, 3 stun-

das krievu valodai, 3 stundas vācu valodai un pa divi stundām franču vai

kādai citai svešvalodai, ģeogrāfijai, zīmēšanai, rasēšanai un ticības mā-

cībām. 44

Noteikumi paredzēja, ka reālskolas klasē nevar būt vairāk par 40 sko-

lēniem. Skolasnauda pēdējā klasē bija 70 rubļi gadā. Par dažiem Jelgavas
reālskolas skolotājiem ir biogrāfiskas ziņas, bet nevaram būt pārliecināti,
ka tie bija arī Kārļa Ulmaņa skolotāji. Varētu domāt, ka Ulmaņa ticības

mācības skolotājs bija Tērbatas universitāti beigušais teologs Fricis Mīlen-

bachs (1863 —1933), ievērojamā valodnieka Kārļa Mīlenbacha brālis. Fri-

cis Mīlenbachs bija ticības mācības skolotājs vairākās Jelgavas vidusskolās

laikā no 1892. līdz 1915. gadam, un Speke viņu piemin kā savu skolotāju

Jelgavas reālskolā. Laikā no 1887. līdz 1906. gadam Jelgavas reālskolā

valodas mācīja Tērbatas un Freiburgas universitātē studējušais Kārlis Ar-

nolds (Cari Arnold, 1863—?) ar grādu salīdzināmā valodniecībā (cand.

gram, comp.). 45

Kādu laiku posmā starp 1895. un 1915. gadu Jelgavas reālskolā mācīja
vācu valodu Rīgas politechniskā institūtā studējušais un Tērbatas universi-

tāti ar vēstures kandidāta grādu beigušais Viktors Vilperts (Victor Wilpert,

1861—1936).46

Spekes skolasgaitu laikā skolas direktors bija krievs, bet viņa vārdu

Speke savās atmiņās nemin. Reālskolas daudzstāvu ēka atradās Svētes ielā,

un 1919. gadā to nodedzināja bermontieši.

Aprakstot Ulmaņa skolnieka gaitas Jelgavā, Virza min, ka Ulmanis tur

iepazinies ar jaunās strāvas idejām, bet tās viņu sevišķi nav valdzinājušas.
Totiesu skolas bibliotēkā viņš esot lasījis Māteru Jura rakstus par zem-

kopību un zemkopju tiesībām. Nav šaubu par to, ka Ulmanis Jelgavā sa-

runās ar citiem skolēniem būs iepazinies ar jaunās strāvas idejām. Gan ne-

zinām, vai viņš tās akceptēja vai noraidīja, jo pēc tā, ka viņš vēlāk vīra

gados jaunās strāvas sociālistiskās idejas nosodīja (un Virza tās domā, ru-

nājot par jauno strāvu), nekā nevar spriest par Ulmani skolas gados. To-

mēr ir zināms, ka vēlāk, dzīvojot Amerikā, viņam bija radikāla jaunekļa
slava. Kā dzejnieka fantāzijas produkts tomēr katrā ziņā jākvalificē Vir-

zas spriedums, ka krieviskās Jelgavas skolas bibliotēkā būtu bijusi atro-

dama kāda latviešu grāmata, kaut vai krieviski orientētā Māteru Jura

raksti. Ja Ulmanis šos rakstus vispār lasījis, tad tos viņš būs dabūjis no ci-

tiem skolēniem, bet nekādā ziņā skolas bibliotēkā.

Rodas arī jautājums, cik uzmanīgi Virza pats ir lasījis Māteru Jura
rakstus ar viņa uzbrukumiem Rīgas latviešu biedrībai, rusifikācijas aizstā-

vēšanu un vispārējo servilismu. Ja Virza raksta, ka Māteru Jura dedzīgais
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gars pamazam ieiet Ulmani, 47 tad gribētos redzēt, ar kadu seju šos „galma

dzejnieka" vārdus lasīja galma kungs Rīgas pilī.

Ir tiesa, ka, Ulmanim mācoties Jelgavā, astoņdesmito gadu beigās vidus-

skolnieki lasīja laikrakstu Dienas lapa un nodibināja pulciņu, ko varētu

saukt par jaunās strāvas pulciņu. No 1887. līdz 1891. gadam Jelgavas

reālskolā mācījās Kārlis Viļķeris (1873—ap 1910). Viņš piedalījās jaun-

strāvniekos, ar vārdu Zvanpūtis rakstīja dzejoļus, imitējot Veidenbaumu,

un 1894. gadā aizgāja uz Rīgu par Dienas lapas korrektoru.48

Dienas lapa bija dienas laikraksts, kas iznāca Rīgā no 1886. līdz 1905.

gadam. Šis laikraksts bija opozicijā pret Baltijas vēstnesi un Balsi un ap-

karoja Rīgas latviešu biedrību. Kad 1888. gadā par redaktoru kļuva Pē-

teris Stučka un 1891. gadā viņa svainis Rainis (Jānis Pliekšāns), avīze

zaudēja savu pilsonisko raksturu un sāka paust no Vācijas importētās

marksistiskās idejas, kuras aizplīvuroja ar terminu „jaunā strāva". Te vietā

atgādināt, ko par jauno strāvu 1934. gadā rakstīja E. Arnis: „Mūsu rakst-

niecībā diezgan izplatīts uzsākts, ka tā sauktā 'jaunā strāva' 90. gados ie-

pludinājusi latviešu sabiedriskā ideoloģijā daudz jaunu domu un ideju. No

tā laika latviešu rakstniecības šauriem apstākļiem skatoties, tas tā arī va-

rētu likties. Patiesībā lieta grozījās nevis ap jaunu, bet no ārienes, galve-
nām kārtām Vācijas, aizgūtu ideju tulkošanu latvju valodā. Pie tam

'jaunā strāva' izrādījās garīgi tik nepatstāvīga, ka pārnesa uz Latviju
daudz tādu ideju, kas mūsu apstākļiem nemaz nebija piemērotas. Notika

uzskatu kopēšana, kas bieži vien kopētājus noveda smieklīgā stāvoklī. No

dzīves atrautiem, šauros apstākļos iekļautiem intelliģentiem tas nedūrās

acīs. Bet citādi bija ar tiem, kas nāca no tautas masām."49 Un vēl: „Kaut

gan gandrīz visi 'jaunstrāvnieki' nāca no laukiem, viņu sociālisms bija tīri

industriāls; te atkal darīšana ar vācu marksisma kopiju."50

Varētu vēl Arņa teikto papildināt, ka marksisms, pārāk vienkāršojot
sabiedriskās parādības, gan liekas pārliecinošs tiem, kas vai nu nespēj, vai

ir par kūtriem lietas būtībā iedziļināties. Turpretim domājošais cilvēks ļoti
ātri atskārst marksistiskā pasaules uzskata seklumu. Ko, piemēram, lat-

viešu lasītājs ar veselīgu saprātu lai saka, kad viņš kādā tā saucamā zi-

nātniskā grāmatā izlasa šādu teikumu: „Vieni strādā asins sviedros, citi ne-

dara nekā; vieni cieš badu un mirst kā mušas no dažādām slimībām, —

citi dzīvo lepnās pilīs un mielojas no zelta un sudraba traukiem; vieni

pavada mūžu ciešanās un asarās, citi dzīvo kā pa kāzām." 51 Saprotams,
dzīvošana lepnās pilīs un ēšana no zelta un sudraba traukiem gadsimteņa
sākumā latvietim bija labi pazīstama no tautas pasakām, un varbūt sāku-

mā tas viņam nekas neparasts nelikās un viņa kritiskos iebildumus nemo-

dināja. Turpretim, Latvijas labajā maizē savu mūžu necietušām badu un ne-

taisoties mirt kā mušai, kritiskajam lasītājam bija jāsāk domāt, vai tikai

tā marksistiskā sociālistiskā mācība nav pārāk tālu no reālitātes.
Ko Ulmanis, Jelgavas skolnieka gaitās iedams, par šīm lietām domāja,

to nezinām, un tikai dzejnieks to var iztēlot savā fantāzijā. Ja konstatē-
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jams, ka Jelgavas reālskolā astoņdesmitajos gados bija jaunstrāvnieku pul-

ciņi, kas bija aizrāvušies ar marksismu, tad ar to nebūt nav teikts, ka tādi

pulciņi bija arī Jelgavas Aleksandra skolā. Ļoti neticami arī būtu, ka šādā

no skolas viedokļa nelegālā pulciņā būtu piedalījušies skolēni no vairākām

skolām. Varam arī iedomāties, ka Jelgavas reālskolnieki uz Aleksandra

skolas skolniekiem skatījās no augšas un vienīgā kontakta iespēja starp

abu skolu skolniekiem labākā gadījumā bija kautiņš ārpus Jelgavas pilsētas.
Bez tam, kā redzēsim vēlāk, apskatot izcilās Ulmaņa sekmes Cīriches

politechnikumā, varētu domāt, ka Kārlis Ulmanis, mācoties Aleksandra

skolā un pēc tam Jelgavas reālskolā, būs bijis, runājot toreizējā skolnieku

žargonā, ~zubrītājs" jeb, izsakoties bez ironiskas piekrāsas, čakls mācībās.

Ar trīsdesmit stundām klasē un toreizējās skolas lielo mājasdarbu slodzi,

kaut vai tādā priekšmetā, kāds bija rasēšana, ir maz ticams, ka Ulmanim

būtu bijusi patapa blaku interesēm.

Tiesa, Ulmanim viņa Amerikas periodā bija radikāla jaunekļa slava,

bet, pirmkārt, tas bija daudz gadu vēlāk, kad Ulmanis jau bija pieaudzis,
un nebūt nav teikts, ka viņŠ savu pasaules uzskatu nebija starplaikā mai-

nījis. Otrkārt, vai kādu uzskata par radikālu, vai ne, atkarājas no to uz-

skatiem, kas spriedumu izsaka. Citiem vārdiem, trūkstot paša Ulmaņa
vēstulēm par viņa Jelgavas skolas periodu un trūkstot arī citām liecībām,

ir veltīgi nodoties spekulācijām par to, vai Ulmanis jaunstrāvnieku uz-

skatus pieņēma vai noraidīja.
Nekādā ziņā par avotu Ulmaņa Jelgavas gadu uzskatiem nevar uz-

skatīt, ko viņš par šo posmu teica 1937. gada runā Bērzmuižā, kad viņš

atcerējās savu jaunību. 1937. gadā Ulmaņa uzskati bija mainījušies, un

arī laikmets bija cits. Tomēr ir sava nozīme citēt šos 1937. gada uzskatus

par to, kas norisinājās viņa jaunībā.

„Toreiz deviņdesmito gadu otrā pusē un šī gadu simteņa pirmos gados,
sešdesmito un septiņdesmito gadu brīnišķīgais atmodas laikmets bija tik-

pat kā aizmirsies. Astoņdesmitos gados bija sākusies mums labi pazīstamā
seklība un nevienprātība. Nāca klāt vēl svešais krievu iespaids agrākā vācu

iespaida vietā. Bez tam vēl deviņdesmitos gados uzpeldēja svešu zemju

vienpusīgās mācības par šķiru pretešķībām, par šķiru cīņām un par šķiru

kariem. Jūs, kas tai laikā jau lasījāt laikrakstus un grāmatas, gan atminē-

saties, ka krietni liels skaits mūsu darbinieku kā visaugstāko sasniegumu,
kā vislabāko varenības pierādījumu saskatīja to, ka varēja stāties pie tā

ārdīšanas, kas agrāk bija celts. Deviņdesmitie gadi un šī gadu simteņa
sākums bija mūsu nacionālisma atplūdums, kad notika tautiskās sajūsmas
ārdīšana. Tam visam vēl klāt deviņdesmitos gados iestājās saimnieciskā

krize lauksaimniecībā. Protams, tas nevarēja nekādu pacilātību nekur

radīt. Mēs novērojām, ka toreiz jaunatnē, sevišķi augstāk skolotās lauku

un pilsētas jaunatnes vidū, auga un izplatījās uzkrītoša vienaldzība pret

visu to, kas sešdesmitos, septiņdesmitos gados bija gājis visaugstākos viļ-

ņos. Un kur tādas vienaldzības nebija, tur radās piegriešanās svešām,
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nacionālismu, tautību, vienprātību un vienību ārdošām mācībām. Nebija
vairs augstākais uzdevums celt un radīt, bet nu bija laiks atnācis, kad

vislielākās varonības pierādījums bija visskaļākā ārdīšana. Un arvien

dziļākas saknes sāka laist no ārzemēm atvestās mācības — tikai vienas

šķiras, pilsētas fabriku strādnieku atbalstīšana, bet citiem nedot neko."52

Pēc Ulmaņa Jelgavas reālskolā mācījās virkne latviešu, kas dažādās no-

zarēs, sevišķi grāmatniecībā un literātūrā, ieguva zināmu slavu. Jau minē-

ju Arnoldu Speķi. Jelgavas reālskolā mācījās arī Valdemārs Dambergs,
Eduards Vulfs, Jānis Bokalders un Jānis Rapa. Tā tomēr bija cita skolē-

nu paaudze, kaut vēlāk, sastopoties dzīvē, šie pieci toreizējie skolēni skai-

tāmi pie tās pašas paaudzes, pie kuras piederēja Ulmanis. Bokalders un

Rapa abi dzimuši 1885. gadā, Dambergs un Vulfs 1886., Speke 1887. ga-

dā. Viņi iestājās Jelgavas reālskolā tad, kad Ulmaņa tur vairs nebija, un

viņi beidza šo skolu, kad Ulmanis jau bija stājies dzīvē.

Rīgā (?) — pārdevējs pienaveikalā

Jānis Lapiņš savā Ulmaņa biogrāfijā par to, kas notika pēc Jelgavas
reālskolas eventuālās beigšanas, raksta sekojošo: „Pēc reālskolas beigšanas
Kārlim Ulmanim stāvēja priekšā studijas, kuras tas varētu labi veikt Rī-

gas politechniskā institūtā. Viņš varēja arī iet par ierēdni guberņas valdē,

tāpat kā tur gāja daudzi latviešu jaunekļi. Tur būtu diezgan silta vieta

un mirdzošas uniformas, ko Jelgavā visi cienītu un sveicinātu. Bet Kārlis

Ulmanis aizgāja pavisam citu ceļu.
Tēvam sāka grūti iet. Ja Kārlim būtu jāsaņem tēva palīdzība studijām,

tad tēvs to nevarēja dot. Viņš bija savu naudu atdevis, iepērkot mājas un

inventāru diviem citiem dēliem. Brālim Indriķim arī negāja ar muižas ren-

tēsanu, tādēļ viņš atvēra Rīgā piena veikalu, un viņam vajadzēja uztica-

mas personas, kam nodot veikala vadību. Kārlis Ulmanis ar brāļa mīles-

tību un laipnību gāja brālim palīgā, nometa zemē visus studiju sapņus un

ilgus gadus nostrādāja piena veikalā, lai palīdzētu brālim. Vēlāk tas da-

būja atbildīgu vietu kopmoderniecībā Liepājā, kur pagāja viņa jaunības
otrais posms."53

Nevar būt šaubu, ka Ulmanis pats ir cenzējis savu Lapiņa sarakstīto

biogrāfiju un līdz ar to arī šo posmu. Tomēr Lapiņa rakstītajā biogrāfijā
teiktais grūti ierindojams Ulmaņa dzīves chronoloģijā. Pirmkārt, Ulmaņa
tēvs bija miris, pirms Kārlis vispār uzsāka skolas gaitas. Otrkārt, grūti
ietilpināms biogrāfijā teiktais, ka viņš ilgus gadus būtu nostrādājis brāļa
pienaveikalā Rīgā. Lapiņa rakstītā biogrāfija šai ziņā ir spilgtā pretrunā
ar otru Ulmaņa paša autorizētu biogrāfiju izdevumā Es viņu pazīstu, kur

lasām, ka: „Tā paša gada [1896. g.] rudenī [Ulmanis] devās uz Austrum-

prūsiju un nākošā gadā tur beidz piensaimniecības kursus." Ja Kārlis Ul-

manis pēc reālskolas beigšanas būtu kādu laiku strādājis brāļa veikalā Rī-



27

ga un pec tam ari vel Liepāja, tad ši darbošanās varēja ilgt nevis vairā-

kus gadus, bet tikai dažus mēnešus.

Chronoloģiskā pretruna Lapiņa sarakstītajā Ulmaņa biogrāfijā (kas pēc

apvērsuma bija cītīgi jāmācās visiem Latvijas pamatskolēniem) atrisinās

tā, ka Rīgas posms Ulmaņa dzīvē pārceļams uz vēlāku laiku.

Pretruna pieminētajās biogrāfijās tomēr ir daudz svarīgāka ne tikai sa-

jauktās chronoloģijas dēļ. Kaut gan bez izņēmuma visās Ulmaņa biogrā-

fijās rakstīts, ka viņš beidzis Jelgavas reālskolu, ir dokumentārs pierādī-

jums, ka tas nav tiesa. Vācot materiālus Ulmaņa biogrāfijai, šīs grāmatas

autors starp citu griezās arī pie Leipcigas universitātes, kur Ulmanis stu-

dēja no 1903. līdz 1905. gadam. No universitātes archīva saņemtajā iz-

ziņā teikts, ka Ulmanis studējis Leipcigā kā „Immaturer", t. i., kā persona,

kas nav beigusi vidusskolu.

Fakts, ka Ulmanim nebija gatavības apliecības, daudz ko izskaidro no

psīcholoģiskā viedokļa viņa vēlākajā dzīvē. Šo faktu viņš rūpīgi slēpa, un

tas vēl vairāk padziļināja viņa introverto raksturu. No otras puses, šī ne-

veiksme (kāda bija šī neveiksme un kādēļ īsti Ulmanis neieguva gatavī-
bas apliecību Jelgavas reālskolā, to nezinām) varēja tikai izraisīt viņa ap-

ņemšanos visiem spēkiem mēģināt tikt dzīvē uz augšu. Šis centiens jo

spilgti redzams Ulmaņa dzīves gaitā, un tas arī vainagojās ar panāku-
miem.

Biogrāfiska romāna autoram šeit būtu plašas iespējas un brīvība uz-

rakstīt veselu nodaļu par iemesliem, kādēļ Ulmanis atstāja Jelgavas reāl-

skolu, to nepabeidzis. Vēsturnieka iespējas šai ziņā ir daudz vairāk ie-

robežotas, jo viņam jāpamatojas uz avotiem. Vēsturnieks var izteikt tikai

virkni darba hipotēžu par to, kādi šie iemesli varētu būt bijuši. Tie va-

rētu būt psīcholoģiskas dabas, piemēram, ka Ulmanim bija apnikusi krie-

viskā skola. lemesls varētu būt arī kāds dabisks vai nedabisks romantisks

sarežģījums pusaudža dzīvē vai kāds cits dvēseles konflikts. lemesls varē-

ja būt arī apstākļi, kas neatkarājās no Ulmaņa paša, piemēram, apsīkstot

līdzekļu avotam, kāpēc nebija vairs iespējas mācīties reālskolā. Šādas

darba hipotēzes būtu noderīgas, lai meklētu avotos, kura no tām atmetama,

lai tad koncentrētos, apstrādājot atlikušās. Tā kā mums tomēr par Ulmaņa

mācību posmu Jelgavas reālskolā nav nedz avotu, nedz dokumentu (ir

jautājums, vai tie vispār Latvijā saglabājušies) un nav arī viņa klasesbied-

ru atmiņu, tad šādu darba hipotēžu kataloga sastādīšana būtu veltīgs as-

prātības vingrinājums.

Tapiavā — piensaimniecības māceklis

Vairums Ulmaņa biogrāfu min, ka viņš ir piedalījies piensaimniecības
kursos Austrumprūsijā. Alfrēds Bērziņš raksta, ka pēc Jelgavas reālskolas

beigšanas Ulmanis 1896. gada vasarā esot strādājis Pikšās. Liekas, ka tas
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ir paticams minējums. Tālāk Bērziņš, balstoties uz Jansona chronoloģiju,

raksta, ka 1896. gada rudenī Ulmanis devies uz Austrumprūsiju, lai mā-

cītos piensaimniecības kursos. 54 Virza turpretim savā biogrāfijā šos Aus-

trumprūsijas piensaimniecības kursus nemaz nepiemin, rakstot, ka pēc

reālskolas beigšanas Ulmanis esot ilgāku laiku nodzīvojis Pikšās pie tēva.55

Tā ne vien Lapiņš, bet arī Virza atdzīvina sen mirušo Kārļa Ulmaņa

tēvu! Arī turpinājumā Virzas grāmatā dzejnieks uzvar vēsturnieku. Viņš

izplūst gleznainos tēlojumos — par miglu ap Pikšām, par griezi, par to,

ka Ulmanis glauž rudzu vārpas un ka viņa rokas aplīp ar medu un rasu.

Kulmināciju savā tēlojumā Virza sasniedz, rakstot, ka Ulmaņa miesa

smaržo pēc saules un graudiem. Patiesība bija pavisam citāda — Ulmanis

tai laikā sviedriem vaigā cilāja smagās piena kannas kādā Austrumprūsi-

jas pilsētiņā.

Nevienā autoram zināmā Ulmaņa biogrāfijā nav minēts, kā šo Austrum-

prūsijas vietu
sauc. Piemēram, anonimajā Ulmaņa biogrāfijā, ko Latviešu

zemnieku savienības darbinieki publicēja trimdā 1952. gadā, lasām: ~1897.

gadā viņš dodas uz Austrumprūsiju, kur ir labi izkopta lopkopība, lai pa-

pildinātu mājās un grāmatās iegūtās zināšanas piensaimniecībā."56 Fēlikss

Lūkins, rakstot par Ulmani, min: ~Lai iegūtu šai laukā [piensaimniecībā]
pirmās zināšanas, viņš [Kārlis Ulmanis] no 1896. līdz 1897. gadam ap-

meklēja piensaimniecības kursus Austrumprūsijā."57

Kur īsti Austrumprūsijā Ulmanis pavadīja gadu no savas dzīves, uz-

zinām tikai pēc viņa matrikulas Cīriches politechniskajā institūtā, kur

lasāms: „[2eugnis der] Lehranstalt f. Molkereiwesen in Tapiau." Ka Ul-

maņa biogrāfijās šī vieta nav minēta, ir pilnīgi saprotams, jo tā bija ne-

cils miests ar 5000 iedzīvotājiem pie Karaļauču (Kēnigsbergas, tagad Ka-

ļiņingradas) un Insterburgas (tagad Čerņachovskas) dzelzceļa. Kas tā bija

par „Lehranstalt fiir Molkereiwesen", ko Ulmanis tur beidzis, ir pavisam
neskaidrs, jo Vācijas vissīkākajos ģeogrāfiskajos aprakstos gadsimteņu

maiņā gan minēts, ka Tapiavā (Tapiau) atrodas „Provinzial-Gārtner-
lehranstalt", bet nav nekādu norādījumu par piensaimniecības skolu.

Fakts tomēr ir, ka Ulmanis Tapiavā ir beidzis kādu piensaimniecības sko-

lu, jo citādi viņš nebūtu pievienojis apliecību saviem iesniegumiem Cī-

riches politechniskajā institūtā. Diemžēl, mūsu avotā nav minēts Tapia-
vas apliecības datums. Līdz ar to arī nevar pārbaudīt, vai Ulmaņa bio-

grāfijās parasti minētais, ka viņš bijis Austrumprūsijā no 1896. līdz 1897.

gadam, atbilst īstenībai. Tas būtu svarīgi, lai galīgi izšķirtu jautājumu,
vai Ulmanis strādāja Rīgā pirms vai pēc Austrumprūsijas gada.

Dažus norādījumus par Tapiavas piensaimniecības skolu iegūstam no

kāda Ulmaņa tulkota un komentēta raksta Lauksaimnieka 7. un 8. numu-

rā (1905. g. 29. martā un 15. aprīlī), kas parakstīts ar „v". Raksta virs-

raksts ir „No kādiem apstākļiem atkarājas piena daudzums un viņa tau-

ku saturs?", apakštituls: „Kleinhof-Tapijavas piensaimniecības institūta

direktora K. Hittchera priekšnesums jūnijā, 1901. gadā." Rakstā starp
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citu minēts, ka institūta govju ikdienas izslaukuma un piena tauku pro-

centa pārbaudi sācis šī institūta dibinātājs profesors Fleišmanis.

Hitchera biogrāfiju autoram neizdevās sameklēt, bet totiesu Gustavs

Frīdrichs Vilhelms Fleišmanis (dz. 1837. gadā) bijis pietiekami pazīstams,

lai viņa biogrāfiju uzņemtu attiecīgā laikmeta enciklopēdijās (sk.: Brock-

baus' Konversations-Lexikon, Leipcigā 1908). 1886. gadā Fleišmani aici-

nāja par Karaļauču lauksaimniecības institūta profesoru un vadītāju, un

no 1896. gada viņš bija profesors Getingenas universitātē. Starp viņa dar-

biem ir arī Dancigā 1889. gadā publicētais raksts „Izmēģinājumu pieno-

tavas darbība Maztapiavā, Austrumprūsijā no 1877. līdz 1888. gadam"

(Die Wirksamkeit der Versuchsmolkerei zu Klein-Tapiau in Ostpreussen

pro 1877/88).
No šiem datiem izriet, ka Tapiavas piensaimniecības institūts bija iz-

mēģinājumu pienotava. 19. gs. pēdējā ceturksnī to bija nodibinājis
Gustavs Fleišmanis, kas pēc tam kļuva profesors Karaļaučos un vēlāk

Getingenā, un 20. gs. sākumā Tapiavas piensaimniecības institūta direk-

tors bija kāds K. Hitchers. lespējams, ka Hitchers bija direktors jau tad,

kad Ulmanis mācījās šai institūtā.

Tagad Tapiavā saucas ~Gvardejsk", un tā ietilpst Padomju Savienības

Kaļiņingradas apgabalā. Tas pietiekami izskaidro, kāpēc vairāk ziņu par

Ulmaņa mācekļa laiku šai izmēģinājumu pienotavā autoram neizdevās

iegūt.

Rīgā un Liepājā — pienotavas darbinieks

Saskaņā ar Aleksandra Jansona chronoloģiju 58 Ulmanis pēc Austrum-

prūsijā pavadītā gada, sākot ar 1897. gadu, bija brāļa pienotavas vadī-

tājs. Šī koppienotava esot nodibināta pēc Ulmaņa ierosinājuma. Alfrēds

Bērziņš raksta, ka Indriķa Ulmaņa pienotava (tātad ne koppienotava!)

esot bijusi iekārtota Rīgā, Krāsotāju ielā. Neko vairāk par šo Ulmaņa

darbības posmu neuzzinām.

Alfrēds Bērziņš tālāk raksta: „No Rīgas viņš [Kārlis Ulmanis] pārceļas

uz Liepāju par vadītāju turienes lielākajā piensaimniecības uzņēmu-

mā."59 Par Ulmaņa darbošanos Liepājā ir vēl otrs avots. Ādolfs Klīve

savos memuāros pastāsta, ka Kārlis Ulmanis, atgriezies no sava 1919. gada

ārzemju ceļojuma, uz kāda ielas stūra Liepājā sarunājies ar Klīvi par J.

Goldmaņa radītajiem sarežģījumiem un tad pastāstījis Klīvem, ka viņš

(Ulmanis) pēc izstāšanās no skolas, strādādams X moderniecībā, esot uz

šī ielas stūra tirgojies ar piena pudelēm.60

Te nu starp Bērziņa un Klīves stāstu ir pretruna, kas pētnieku var tikai

sajūsmināt. Pēc Bērziņa teiktā, Ulmanis bijis vadītājs lielākajā Liepājas

piensaimniecības uzņēmumā. Pēc Klīves atstāstītiem Ulmaņa vārdiem —

Ulmanis uz ielas stūra tirgojies ar piena pudelēm. Šo pretrunu izlīdzināt
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nav iespējams. Ja uzņēmuma vadītājam pašam jātirgojas ar piena pude-

lēm, tad tas nevar būt lielākais uzņēmums. Ja tas bija lielākais uzņēmums,

tad Ulmanis nevarēja būt vadītājs. Liekas, ka Bērziņš gribējis mazliet pa-

pušķot Aleksandra Jansona chronoloģijā teikto, ka Ulmanis darbojies at-

bildīgā amatā lielākajā Liepājas piensaimniecības uzņēmumā — piena

pudeļu pārdošana taču ir atbildīgs darbs (katrā ziņā tas tāds bija 1937.

gadā, kad publicēti Ulmaņa biogrāfiskie dati).
Mūsu uzmanību vēl saista Klīves memuāros minētais, ka pēc izstāša-

nās no skolas Ulmanis esot uzturējies Liepājā. Kas tā par skolu? Tapia-

vas piensaimniecības skola vai Jelgavas reālskola? Ko nozīmē izstāša-

nās" — nepabeigta vai pabeigta skola? Uz šiem jautājumiem nav atbildes.

Nākošās drošās ziņas par Ulmaņa dzīvi attiecas uz 1899. gadu. Viņu

tad aicina referēt lauksaimniecības kongresā Rīgā. Šo kongresu 17. un

18. decembrī rīkoja Rīgas latviešu biedrība ar valdības atļauju. Kongresā

piedalījās ap 1200 lauksaimnieku no visas Latvijas. Ulmaņa referāts ar

nosaukumu „Piena ražojumi un viņu izlietošana" vispirms iespiests 1900.

gadā žurnāla Zemkopja 5. numurā un pēc tam 1901. gadā izdevumā Vis-

pārīgā latviešu lauksaimnieku sapulce 17. un 18. dec. 1899. g. (73
— 76. lpp.). 61

Piensaimniecība Latvijā sāka iekarot savu vietu lauksaimniecībā, piena

separātoriem un sviesta kuļamām mucām arvien vairāk stājoties agrākās
nostādināšanas un bļodas un koka mentes vietā. Ar šo racionālizāciju lop-

kopība kļuva ienesīga, sekmīgi atbalstot graudkopību, kas līdz tam bija

dominējusi. Kārlis Ulmanis ar vērīgu skatu bija pamanījis latviešu lauk-

saimniecībā notiekošās pārmaiņas un saskatīja te savu dzīves uzdevumu.

Uzstāšanās tūkstošgalvainās auditorijas priekšā Kārlim Ulmanim bija

ne vien pirmais solis piensaimniecības instruktora amatā, bet arī pirmais

un, liekas, izšķīrējs solis publiska runātāja un līdz ar to nākošā politiķa
darbā. Atsauksmes par Šo pirmo Ulmaņa uzstāšanos liela klausītāju pulka

priekšā esot bijušas atzinīgas. Baltijas vēstneša redaktors Juris Kalniņš
Ulmani pēc referāta esot novērtējis vārdiem: „Tas ir jauns, daudzsološs

spēks latviešu tautai."62

E. Virzām, rakstot Ulmaņa biogrāfiju, kaut kā bija kļūmējies, un viņš
šo Ulmaņa lielo triumfu nebija pamanījis. Tai vietā Virza raksta, ka Ul-

maņa pirmā uzstāšanās lielas publikas priekšā notikusi 1902. gadā Bērz-

muižā rīkotajos piensaimniecības kursos (sk. nākošo nodaļu). Šai ziņā Vir-

zām seko arī otrs Ulmaņa biogrāfs Žanis Unāms.63

Acīm redzot, lai labotu Virzas kļūdu un norādītu, ka Ulmaņa uzstā-

šanās plašākas publikas priekšā nenotika vis pirmo reizi 1902., bet gan

1899. gadā, Valdības vēstneša 1939. gada 15. decembra (285.) numura

ievietots garāks apcerējums, ko parakstījis kāds „0.". Rakstā teikts, ka

Rīgas latviešu biedrībā 1899. gada 17—18. decembrī izsludinātajā sapul-
cē piedalījies tuvu pie 1300 dalībnieku, un pēc tam:

„... starp citiem

priekšlasījumiem tur bija arī kāds ļoti praktisks, ļoti skaidrs, visiem sa-
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protams, īss un kodolīgs priekšlasījums par piena ražojumiem un to izlieto-

šanu. Šo referātu nolasīja 22 gadus vecs jauneklis, kas toreiz nāca jau ar

veselu, pavisam gatavu un pārliecinošu programmu, kā ražot vairāk un

labāk sviestu, iegādājoties centrifūgas un sviesta kuļamās mucas, ar to

stipri pavairojot ienākumus, un kā ražotos piensaimniecības produktus

labāk un augstāk izvērtēt, ieteicot dibināt kopmoderniecības. Lielās sa-

pulces dalībnieku uzmanību saistīja ne vien šī priekšlasījuma saturs, bet

arī tā autors, jaunais zemgalietis Kārlis Ulmanis un pats priekšnesuma

veids. Ar visu to jaunais runātājs bija guvis tik nedalītu piekrišanu, ka

nākamā 1900. gadā viņa referātu nodrukāja Zemkopī. . .
" Patlaban nav

iespējams pārbaudīt, vai Zemkopī 1900. gadā publicēja konspektīvu Ul-

maņa referātu un 1901. gadā to pašu visā pilnībā, vai arī pēc Virzas kļū-

dīšanās te atkal ir jauna kļūda attieksmē uz šo referātu un tā publicējumu.
Interesanti konstatēt, ka Aleksandra Jansona datos Ceļu VIII burtnī-

cā (1937) ir teikts, ka Ulmanis esot palīdzējis noorganizēt pirmo lauk-

saimniecības kongresu 1899. g. 17. un 18. decembrī. Turpretim citētajā
rakstā Valdības vēstnesī šis fakts nav pieminēts. Bērziņš un citi Ulmaņa

biogrāfi uzskata, ka uz Jansona datiem var paļauties. No šeit, kā arī ie-

priekš un turpmāk teiktā izriet, ka arī A. Jansona pārskats ir ierindo-

jams turpat, kur citas Ulmaņa biogrāfijas — tas ir problēmatisks.
Pēc uzstāšanās lielajā zemnieku sanāksmē Rīgā 1899. gadā Ulmanis

redzams kā lauksaimniecības rakstu autors žurnālā Zemkopī un Mājas

viesa zemkopības pielikumā. Krišjāņa Ancīša bibliogrāfijā 1900. gadā
ir minēti četri raksti Zemkopī un viens raksts Mājas viesa pielikumā.64

Šie raksti ir par piensaimniecību. Arī nākošajā (1901.) gadā bez jau pie-
minētā referāta 1899. gada lauksaimniecības kongresā, kas ievietots šīs

sanāksmes referātu krājumā, Ulmanis Zemkopī publicē sešus rakstus.

Tagad temati bez piensaimniecības ir arī par lopkopību. 1902. gadā Ul-

maņa publikācijas bibliogrāfijā nav minētas. Pēc turpmākā redzēsim, ka

tā ir kļūda, jo Zemkopī publicēja Ulmaņa Bērzmuižas referātus.

Bērzmuižā — piensaimniecības kursu vadītājs

Ļoti rosīgu darbību attīstīja 1893. gadā dibinātā Jelgavas lauksaim-

nieku biedrība. Tā nomāja no valsts Bērzmuižu un 1901. gadā tur iekār-

toja izmēģinājumu saimniecību, reizē dodot iespēju praktizēties jaunajiem

lauksaimniekiem, kamēr Latvijā vēl nebija savu lauksaimniecības skolu.

Šai Jelgavas lauksaimnieku biedrības izmēģinājumu saimniecībā pieņēma

praktikantus uz divi gadiem, ne jaunākus par 16 gadiem. Vasarā bija jā-
strādā visi praktiskie darbi, bet ziemā darbi lopkopībā un piensaimnie-
cībā. Ik dienas bija paredzētas 2—3 teorētisko mācību stundas. Mācību

nauda bija noteikta 50 rubļi gadā ~pie brīva dzīvokļa, ēdiena un apmaz-

gāšanas".6s
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Bērzmuižas lauku platība bija 420 ha derīgas un 21 ha nederīgas zemes,

kopā 441 ha. Bez tam pie muižas piederēja krogs, bet nav zināms, vai arī

to iznomāja Jelgavas lauksaimnieku biedrībai.66

Izmēģinājumu saimniecībai nepieciešamo sākuma kapitālu Jelgavas

lauksaimnieku biedrība daļēji sagādāja, izsūtot ziedojumu vākšanas listes

lauksaimnieku biedrībām un organizējot atpirkšanos no Jaungada apsvei-
kumiem un vizītēm. 67 Saimniecības vadītājs bija agronoms Jānis Bergs

(1863 —1927), kas bija arī žurnāla Zemkopja redaktors. No 1919. gada

Bergs bija Latvijas universitātes lauksaimniecības fakultātes profesors,
vadot Vecauces farmu no 1920. līdz 1926. gadam.

Ar Jelgavas lauksaimnieku biedrību sadarbojās 1892. gadā dibinātā

Bērzmuižas lauksaimnieku biedrība „Druva". Šī biedrība 1902. gadā sa-

rīkoja Bērzmuižā piensaimniecības kursus, ko vadīja Kārlis Ulmanis un

Jānis Bergs. Edvarts Virza apraksta kursu rīkotāju šādiem vārdiem: „Te

viņš [Ulmanis] pirmo reizi nostājas lielākas auditorijas priekšā, un tie,

kas viņu tuvāki novēro, ir sajūsmināti par viņa dzīvības pilno priekš-

nesumu un pareģo lektoram spožu nākotni."68 Saprotams, ka šais kursos

dalībnieku skaits nevarēja mēroties ar Rīgas lauksaimniecības kongresa
dalībnieku skaitu, un tā, kā jau minēju, 1902. gadā Ulmanis nebūt ne-

nostājās pirmo reizi „lielākas auditorijas priekšā".
Ulmanis pats par šiem 1902. gada piensaimniecības kursiem izteicās

1937. gadā pie Bērzmuižas pamatskolas teiktajā runā: „Un tad kā izmē-

ģinājums, pārbaudījums tam, vai es esmu pareizi izšķīries un pareizi iz-

vēlējies [kļūt par agronomu], nāca 1902. gada vasarā pirmie piensaim-
niecības kursi tepat Bērzmuižas 'Druvā.

. .
Par kursiem tika teikts, ka

jau toreizējos pirmos mūsu tāda veida kursos pirms 35 gadiem klausītāji
tomēr esot varējuši šo to mācīties; es ceru, ka tas tā būs bijis. Skaidri es

to nezinu, bet skaidri zinu ko citu — es pats tajos kursos mācījos ļoti
daudz, jo kamēr jūs, bijušie kursisti, kas esat še, un citi, kas nav tagad še,

skatījāties un klausījāties mani, arī es skatījos uz jums un redzēju, kas at-

spoguļojas jūsu acīs, dzirdēju jūsu piezīmes, jautājumus un vērtējumus
un tos visus sev pierakstīju, kā vērtējumu un apsvērumu par šiem pir-
majiem kursiem."69

Ulmaņa kursos teiktos referātus publicēja Jelgavas lauksaimnieku žur-

nāls Zemkopis 1902. g. 36—41. numurā (Virza atkal kļūdās, rakstot, ka

referāti publicēti 36. un 37. numurā, un to atkal atkārto Ž. Unāms). Pa-

plašinātā veidā tos publicēja Hermaņa Enzeliņa vadītais Valmieras lauk-

saimnieks, ko pārdēvēja par Lauksaimnieku un izdeva Kauguru lauksaim-
nieku biedrība.
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Cīrichē — students

~1902. gadā es jau sāku skaidrāk redzēt savu dzīvi un skaidrāk sa-

skatīt savas dzīves darbus, protams, ne sīkumos, bet galvenā virzienā.

Man bija iespējams jau toreiz izšķirties par to, kas būs manas dzīves ceļš,

un nākt skaidrībā par to, kādam tam jābūt, ja arī gala mērķis toreiz vēl

nebija saredzams. Vismaz viņš atradās tādā tālumā, ka teikt nevienam

par to es nedrīkstēju, jo kad es būtu sācis par to runāt, tad visi mani drau-

gi un labvēļi būtu centušies mani atrunāt, lai gan to nebūtu varējuši!" 70

Šādi piešķirot mazliet mistisku saturu saviem vārdiem, Kārlis Ulmanis

1937. gadā raksturoja savu izšķiršanos doties uz Šveici, lai studētu Cī-

richē Šveices politechnikumā (Eidgenossisches Polytechnikum). 1902. gada
oktobrī viņu bez pārbaudījumiem uzņēma VB nodaļā. Viņu uzņēma, pa-

matojoties uz šādiem iesniegtiem dokumentiem: dzimšanas apliecības,

Jelgavas reālskolas liecības, Tapiavas piensaimniecības skolas liecības un

apliecības par praksi. Politechnikumā matrikulā viņu ierakstīja ar vārdu:

Ulmann, Kari, von Bershof (Russland), geb. 23 August 1877. Dzimšanas

datums ir pēc vecā stila, kāds toreiz bija spēkā Krievijā.

Studiju ilgums bija paredzēts trīs gadi, bet Ulmanis studēja Cīrichē

tikai vienu akadēmisko gadu. Ar 1903. gada 4. novembri ir datēta aplie-
cība par studiju sekmēm divos sēmestros. Viņa sekmes pārbaudījumos kā

pirmajā, tā otrā sēmestrī ir ļoti labas. Ar augstāko punktu skaitu (seši)

viņš pirmajā sēmestrī izturēja pārbaudījumus matēmatikā (mācībspēks

J. Kellers), vispārējā botānikā (Šellenbergs) un vispārējās lauksaimniecī-

bas (saimniekošanas) mācības I daļā (Krēmers). Ar punktu zemāku atzīmi

(pieci) viņš nolika pārbaudījumus neorganiskajā ķīmijā (Šulce), vispārējā

zooloģijā (C. Kellers) un ievadā tautsaimniecībā (Platers).
Otrā sēmestrī augstāko punktu skaitu viņš ieguva pārbaudījumos vis-

pārējās lauksaimniecības (saimniekošanas) mācības I daļā (Krēmers),

speciālā botānikā lauksaimniekiem un mežkopjiem (Šrēters), augu fiziolo-

ģijā ar praktiskiem darbiem (Jakards) un petrografijā (Grūbenmans).

Piecus ar pus punkta viņš ieguva mikroskopēšanas vingrinājumos (Ja-

kards), bet piecus punktus — organiskajā ķīmijā (Šulce), fizikas I daļā

(Veiss), botāniskās ekskursijās (Šrēters), mājlopu anatomijā un fizioloģijā
(C. Kellers) un lauksaimniecības vēsturē (Novackis).

Bez šiem obligātajiem priekšmetiem Ulmanis klausījās virkni neobligātu

priekšmetu, kuros pārbaudījumi nebija jāliek. Pirmajā sēmestrī tādi bija:

agrārpolītika (Laurs), ūdens novērtējums un tīrīšana techniskiem nolū-

kiem (Boshards), zooloģijas prakse lauksaimniekiem, cilvēku rašu vēsture,

mājlopu cilmes un izplatības vēsture (C. Kellers), lauksaimniecības semi-

nāra vingrinājumi (Moss), mājlopu audzēšanas vēsturiskā attīstība

(Dirsts), augu apaugļošana un ģenētika (Ernsts), jaunākie sasniegumi zoo-

loģiskā pētniecībā (Langs), loģika (Štadlers), lauksaimniecības rēķini

(Krēmers).
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Otrā sēmestrī viņš turpināja klausīties agrārpolītiku (Laurs) un vēl šā-

dus neobligātus priekšmetus: tautsaimniecības kollokviju, bankas un bir-

žas, sociālās teorijas un kustības (visus trīs priekšmetus pie Platera),

mājlopu attīstības vēsturi un rases un individu nozīmi lopkopībā (abus

priekšmetus pie Dirsta).
Kaut arī bez lekciju saraksta nezinām, cik stundas nedēļā katram no

šiem priekšmetiem bija paredzētas, tomēr var teikt, ka Ulmanis visu stu-

diju gadu bija ļoti nodarbināts. Ir tādēļ ļoti problēmatiski, vai viņam

atlika daudz laika satikties ar citiem latviešiem, kas tai laikā dzīvoja un

studēja Cīrichē. Neapšaubāmi viņš satikās ar Miķeli Valteru, kas arī to-

reiz studēja Cīrichē, bet jāšaubās, vai ir taisnība Virzām, kas raksta (pēc

tam, kad samērā īsajā Ulmaņa biogrāfijā domu apmaiņai ar Valteru ir

vairāk nekā lappuse): ~Tā viņi abi runā garas runas, sēdēdami pie galdi-

ņiem vientulīgos kalnu restorānos: Ulmanis dzerdams glāzi piena, bet Val-

ters glāzi vīna." Zināmā mērā pareizs gan ir Virzas apraksta turpinājums:

„Tad viņi izšķiras, ejot katrs savu ceļu, bet Ulmanis šo noslēgto tuvību

atminējās pēc sešpadsmit gariem gadiem un brīnišķīgā kārtā atkal pēc

sešpadsmit gadiem."
Ir jāievēro, ka Ulmanis un Valters studēja divās dažādās augstskolās,

kas gan bija tuvos kaimiņos, bet tomēr atsevišķas. Ulmanis studēja poli-

technikumā, bet Valters universitātē. Savās atmiņās, kas šī manuskripta
rakstīšanas laikā vēl nebija publicētas, Valters raksta, ka viņi dienu dienā

tikušies un viņš vairākkārt aicinājis Ulmani pāriet pāri ielai un noklau-

sīties starptautisko tiesību profesora Hūbera lekciju. Viņi satikušies uz

ielas, notikusi īsa saruna, bet Ulmaņa atbilde bijusi, ka neesot laika, jo

esot jāiet uz politechnisko institūtu noklausīties tādu un tādu lekciju.71

Šīs Valtera atmiņas saskan ar to, ko viņŠ 1957. gadā par to pašu tematu

rakstīja avīzei: „Zemnieks, lopkopis un agronoms, dedzīgs agronoms —

tādu redzēju vienu Baltijas Zemkopja līdzstrādnieku, nemitīgu strādnie-

ku, dalībnieku lopkopju ekskursijās Šveicē, par kurām varēja stāstīt, prie-
cāties. Tā viņu redzu, bez kādām citām interesēm. Nedaudzie latviešu

studenti Cīrichē viņu neinteresēja, viņš bija, dzīvojis savā studiju darbā.

Latvija? Latvija bija zemkopju zeme, tai vajadzēja audzēt, uzbarot labus

lopus, gādāt par labu sviesta eksportu un tā t."72

Ja paskatāmies uz Ulmaņa Cīriches gadā izturēto pārbaudījumu sa-

rakstu, tad šis Valtera raksturojums ir atzīstams par pareizu, un Virza

būs pārspīlējis, rakstot par Ulmaņa un Valtera garu garām sarunām vien-

tulīgos kalnu restorānos. No otras puses, Ulmanis tomēr, nākot Valtera

interesēm pretim, bija devis viņa rediģētajam sociālistiskajam laikrakstam

vismaz vienu rakstu (sk. turpmāk).
Problēma ir, kādēļ Ulmanis pārtrauca savas tik sekmīgās studijas Cī-

richē pēc pirmā studiju gada. Virza, varbūt saņēmis atbildi uz šādu jau-
tājumu no Ulmaņa paša, raksta, ka Ulmanim šveiciešu dzīves stils ir licies

pārāk šaurs, pie tam izsakot to atkal pārlieku dzejiski: „Un viņš [Ulma-
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nis] redz, ka šveiciešu prāts ir pieblīvēts ar ne visai labu garšu taisītām

uzskatu mēbelēm. Šīs sniegainās kalnu rindas, ar ko Šveice ieslēgta, ir krāš-

ņa ārēja dekorācija viņu dzīvei. Un, skatoties uz šo dekorāciju, viņi paši
ir palikuši dekorātīvi, pastāvīgā saulgozī un aizvējā dzīvojoši cilvēki.

Viņš tos nevar salīdzināt ar līdzenumā mītošiem latviešu zemniekiem,

kas pazīstami ar visiem četriem vējiem, kas ir tik dziļi pratuši lasīt lie-

lajā dabas grāmatā kā neviena cita tauta, kam nav pagājusi garām nevie-

na dabas kustība, sākot ar visvarenākām un beidzot ar saules staru

mirdzēšanu labības vārpās." 73

Šīs patosā uzrakstītās Virzas rindas neko nepasaka par īstajiem iemes-

liem, kādēļ Ulmanis, ieguvis labas sekmes un līdz ar to arī laba studenta

reputāciju, tomēr pārtrauc studēt Cīrichē. Ja tiešām Ulmanim nesās prāts

studēt zemē, kur nav kalnu, kādēļ viņš nestudēja kādā Vācijas augstsko-
lā? Daudzmaz loģiski spriežot, Virzām vajadzēja apcerēt, kādēļ Ulmanis

nestudēja pavisam tuvajā Rīgas politechniskajā institūtā — Rīgā taču

kalnu nebija. Kā redzējām, Jānis Lapiņš, iztirzājot jautājumu, kādēļ Ul-

manis nestudēja Rīgā, raksta, ka viņa tēvs nevarēja studijas atbalstīt.

Tēvs gan bija miris, bet, arī ja mēs to nezinātu, spriedumā atkal ir loģi-
kas kļūda — studijas Cīrichē taču bija dārgākas nekā Rīgā. Lai neno-

nāktu pretrunās, Lapiņš tad arī raksta, ka studiju vietā Ulmanis sācis

Rīgā strādāt brāļa Indriķa pienaveikalā.

Virzas spriedums, ka Ulmanis Šveicē neko nevarēja mācīties tādēļ, ka

šveiciešu skats ir ierobežots, nav pareizs. Ar savu šveiciešu raksturojumu
Virza nodara lielu netaisnību Ulmaņa skolotājiem. Agrārpolītiķis profe-

sors Ernests Laurs kļuva slavens, visā pasaulē pazīstams zinātnieks. Viņa

grāmata Landwirtschaftliche Betriehslehre fiir h'duerliche Verhaltnisse

1898. gadā iznāca pirmā izdevumā, bet 1946. gadā divpadsmitā izdevu-

mā. No 1898. līdz 1939. gadam viņš bija Šveices zemnieku savienības

direktors — atbilstošā amatā kā vēlāk Ulmanis Latviešu zemnieku sa-

vienībā, kaut gan Šveices zemnieku savienība nebija politiska partija.
Nav arī pareizs Virzas teiciens: ~Piesavinājies visu, ko viņam varēja

dot Cīriches krietnā lauksaimniecības fakultāte.
..

" Ulmanis Cīrichē

nolika tikai ceturto daļu no paredzētajiem pārbaudījumiem, un līdz ar

to varētu teikt, ka viņš bija piesavinājies ceturto daļu no tā, ko viņam

varēja dot krietnā Cīriches lauksaimniecības fakultāte. Saprotams, teik-

tais zīmējas tikai uz obligātajiem priekšmetiem, jo, kā redzējām, Ulmanis

savā vienīgajā studiju gadā klausījās arī lielu skaitu, var pat teikt, pārāk
lielu skaitu neobligāto priekšmetu.

Zināmu atbildi uz jautājumu, kādēļ Ulmanis pārtrauca studijas Švei-

ces politechnikumā pēc pirmā gada, varētu dot otrā gada kursa priekš-

metu saraksts. Kamēr pirmajā gadā bija tikai 15 obligāto priekšmetu,

otrajā gadā obligāto priekšmetu skaits bija 39, un, kaut gan viens priekš-
mets Caugļkopība) mācībspēku trūkuma dēļ bija svītrots, tomēr gada kur-

sā vēl palika trīsdesmit astoņi priekšmeti. Trešajā gadā bija vēl 18 priekš-
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meti. Ulmanis gan sava pirmā gada studiju priekšmetu skaitu bija div-

kāršojis, klausoties neobligātos priekšmetus, tomēr, studējot otro gadu,

viņam būtu bijis jāatsakās no neobligāto priekšmetu klausīšanās un visa

sava jaunības enerģija jāveltī, gatavojoties sēmestru pārbaudījumiem. Viņa

godkārība prasīja, lai viņš šos pārbaudījumus izturētu ar augstākajām

sekmēm, un, vērtējot savus spēkus, viņš būs atzinis, ka viņa plašo un

daudzpusīgo interešu dēļ kursu sistēma studijās viņam nav piemērota. Tā-

dēļ pēc pirmā studiju gada Šveicē Ulmanis būs nolēmis pāriet uz kādu

augstāko mācību iestādi Vācijā, kur valdīja studiju brīvība un katrs stu-

dents varēja izvēlēties pats savu studiju tempu un interešu loku.

lespējams vēl cits minējums, kādēļ Ulmanis pārtrauca studijas Šveices

politechnikumā. Kā redzējām, viņam nebija gatavības apliecības par vidus-

skolas nobeigšanu. Ir iespējams, ka viņu uzņēma Šveices politechnikumā

gan bez pārbaudījumiem, bet ar noteikumu, ka viņš zināmā laikā noliek

pārbaudījumus ģimnāzijas abitūrija kursa apmērā. Tā kā viņš bija aizrā-

vies ar neobligātajiem priekšmetiem un veltīja daudz darba, lai iegūtu labu

atzīmi obligātajos priekšmetos, tad varēja gadīties, ka viņš prasītos iestāju

pārbaudījumus nenolika. Šī iemesla dēļ tad viņš būs pārgājis studēt uz

Leipcigu, kur studēšana bija iespējama arī bez gatavības apliecības. Sapro-

tams, jāpasvītro, ka abi šeit minētie iespējamie izskaidrojumi, kādēļ Ul-

manis pārtrauca studijas Cīrichē, ir tikai minējumi.
Paliek vēl jautājums, kādēļ Ulmanis vispār devās uz Šveici. Aplams,

protams, ir Žaņa Unāma spriedums, ka Kārlis Ulmanis uz Šveici būtu

devies kā polītisks emigrants.74 Ulmanis toreiz vēl polītisks emigrants ne-

bija, bet varbūt ziņas par polītisko emigrantu došanos uz Šveici ierosināja
arī viņu turp doties? Par iespējām studēt Šveicē Ulmanis varēja uzzināt,

kad viņš strādāja Liepājā. Polītiskais emigrants Jānis Kļava, kas devās

studēt uz Šveici tieši tai pašā gadā, kad Ulmanis strādāja Liepājā, savās

atmiņās raksta: „Daudzajās sanāksmēs satiekoties ar bijušiem biedriem,

es bieži dzirdēju par krievu bēgļiem ārzemēs un par brīvajām augstsko-
lām Šveicē. Ļoti daudz šo bēgļu mācās Šveices augstskolās. .

.

"75 Ir arī

interesanti konstatēt, ka ne vien liepājnieks Valters, bet arī kāds cits lat-

vietis no tā paša apriņķa, kur bija dzimis Ulmanis, studēja Cīrichē. Tas

bija Ludvigs Pauls, dzimis 1882. g. 30. jūlijā Jēkabnieku Daukšās. Pauls

bija studējis Cīrichē ķīmiju, iegūstot ķīmijas doktora grādu 1903. gadā.76

Tai pašā laikā Cīrichē studēja sociālrevolūcionārs Emīls Skubiķis. Val-

ters piemin vēl arī kādu Ķeparu.

Neatkarīgi no tā, kas ierosināja Ulmani doties studēt uz Šveici, pa-

gaidām nav atrisināta mīkla, kādēļ viņš tūlīt nedevās studēt lauksaimnie-

cību uz kādu no daudz tuvākajām Vācijas augstskolām, bet darīja to ti-

kai pēc viena gada studijām Šveicē. Lauksaimniecību varēja studēt arī bez

vidusskolas beigšanas apliecības (ja vien nevēlējās iegūt akadēmisku grā-

du) ne vien Leipciga, kurp Ulmanis pārgāja pec Cīriches, bet ari Berlīne,

Breslavā, Gīsenē, Getingenā, Hallē, Ķīlē, Rostokā un pavisam tuvajos
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Karaļaučos (Kenigsberga). Karaļaučus Ulmanis, bez šaubām, bija apmek-

lējis jau 1897. gadā, kad viņš devās uz Tapiavu.
Kaut gan Ulmaņu studiju laiks Cīrichē ir pareizi dokumentēts visās

viņa biogrāfijās, sajukums rodas, lasot Alfrēda Bērziņa grāmatā, ka Ul-

manis iestājies Cīriches politechniskajā augstskolā 1902. gadā (kas ir pa-

reizi), bet pēc aizbraukšanas 1901. gadā (kas nevar būt pareizi) ievietojis

Zemkopja 45. numurā (1901. g.) sludinājumu. Ja šis sludinājums ir auten-

tisks, tad tas ir interesants Ulmaņa raksturojums: ~Bezmaksas padomi

piensaimniecības un lopkopības jautājumos (kopmoderniecību ierīkošanā)
K. Ulmanis, lauk- un piensaimniecības students. Adrese: Zurich, Burg-

lichstrasse 25, Schweiz."77

Katrā ziņā, Alfrēda Bērziņa minētā iela ir rakstīta kļūdaini. Cīrichē

nekad nav bijusi iela ar tādu nosaukumu. Ulmanis dzīvoja gan „Būrgli-

strasse", un ir iespējams, ka Bērziņa grāmatā mums ir darīšana ar vienu no

daudzajām grāmatas iespiedumkļūdām. „Biirglistrasse" atrodas t. s. Ma-

zajā Cīrichē, uz rietumiem no Cīriches ezera. Dodoties no sava dzīvokļa

uz Šveices politechnikumu Lielajā Cīrichē, Ulmanim bija jāšķērso Limata

pa vienu no septiņiem tiltiem un tad jākāpj kalnā vai jābrauc ar kalna-

dzelzceļu. Kad Ulmanis studēja Cīrichē, tur bija ap 151 tūkstotis iedzī-

votāju. Viņa laikā Šveices politechnikumā, ko tagad sauc par Šveices

technisko augstskolu (Eidgenossische Technische Hochschule Zurich), bija
131 profesors un 1065 studenti, no tiem 358 ārzemnieki.

Miķeļa Valtera ierosmē Kārlis Ulmanis Cīrichē esot sarakstījis apce-

rējumu „Piezīmes par Baltijas laukstrādnieku jautājumu", kas iespiests
Cīriches latviešu žurnālā Proletāriets.78 Pēc Ancīša bibliogrāfijas, šis

raksts iespiests Proletārieša 9. numurā (1903. g.). Šīs grāmatas autoram

neizdevās iepazīties ar šo rakstu oriģinālā izdevumā. Tomēr fakti, ka Ul-

manis blakus savām intensīvajām studijām atrada vēl laiku rakstīt atbil-

des lauksaimniekiem Latvijā un sacerēt polītisku rakstu, liecina par lielu

enerģiju un uzņēmību.
Zināmu neskaidrību par Ulmaņa studiju posmu Cīrichē rada apstāklis,

ka viņa atlaišanas apliecība ir datēta ar 1903. gada 4. novembri. Vai Ul-

manis tad vēl bija Cīrichē, vai arī viņš apliecību saņēma pa pastu un Cī-

richi tad jau bija atstājis? Ulmaņa biogrāfiskajos datos ir mazliet atšķi-

rīgas ziņas par 1903. gada vasaru un rudeni. Ir ziņas, ka viņš 1903. gada
vasarā sarīkojis piensaimniecības kursus Valmierā un Allažos, bet rudenī

piedalījies Rīgas latviešu biedrības lauksaimniecības nodaļas pārraudzī-
bas biedrību (t. i., lopkopības pārraudzības biedrību) dibināšanā un darba

ievadīšanā. 79 Otrkārt, pēc Hermaņa Enzeliņa atmiņām, 1903. gada ru-

denī Kārlis Ulmanis vadījis divu nedēļu ilgus piensaimniecības kursus un

piedalījies ar priekšlasījumiem divās Kauguru lauksaimniecības biedrības

sapulcēs.Bo Enzeliņa atmiņas šai jautājumā dara nedrošas tālāk teiktais,

ka Kārlis Ulmanis pēc kursiem un priekšlasījumiem atgriezies (pasvītro-

jums mans) Leipcigā, lai turpinātu studijas. Leipcigas universitātē Ulmanis
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sāka studēt tikai 1903. gada rudenī, tātad uz Leipcigu viņš neatgriezās,

bet aizbrauca. Vienalga, vai 1903. gada vasarā vai rudenī, Ulmaņa pie-

dalīšanos Valmieras piensaimniecības kursos ir apliecinājuši arī citi. Pie-

mēram, redaktors Roberts Dēliņš savās atmiņās raksta, ka kursu prak-

tiskajos darbos piedalījušies sešdesmit dalībnieki.81 Tālāk viņa raksta bib-

liogrāfijā ir minēts Rīgas avīzē 1903. gadā iespiestais priekšlasījuma at-

stāstījums „lenesīgā piensaimniecība". 82 Pēc teiktā iznāk, ka Ulmanis Cī-

richē būs nodzīvojis vismaz septiņus, bet ne ilgāk kā deviņus mēnešus,

guvis studijās ļoti labas sekmes, bet tad nezināmu iemeslu dēļ studijas

pārtraucis.

Ķēčos — piensaimniecības un lopkopības kursu instruktors

Līdzšinējā literātūrā pilnīgi nepamanīta palikusi Kārļa Ulmaņa dar-

bība 1903. gadā Ķēčos. 83 Ķēču pagasts atradās Rīgas apriņķī starp Nī-

taures, Drabešu, Zaubes un Kosas pagastu, 24 km no Līgatnes, 30 km

no Cēsīm. Ķēču muižas īpašnieks bija zvērinātais advokāts J. Reinfelds.

Kā latviešu muižnieku Rīgas latviešu biedrība viņu ievēlēja par lauk-

saimniecības nodaļas priekšnieku. 1903. gadā Rīgas latviešu biedrība sarī-

koja piensaimniecības un lauksaimniecības kursus trijās vietās: Allažos

un Kauguros, kas jau pieminēti iepriekš, un Ķēčos, kas līdz šim literā-

tūrā nav pieminēti. Kā redzams pēc Jūlijai Filipai izdotās apliecības, Ķē-

ču piensaimniecības un lopkopības kursi notika no 1903. gada 3. līdz 17.

augustam, un tos vadīja Kārlis Ulmanis. Līdz ar to ir vismaz viens drošs

pieturas punkts par Ulmaņa atrašanos Latvijā 1903. gada rudenī.

Jānim Filipam atmiņā palicis Ulmaņa apmeklējums viņa mātes lauku

mājās — Kosas Plāņos. J. Filips raksta: „Man toreiz bija 13 gadi, un tad

ar lielu interesi vēroju jauno studentu. Kā toreiz bija parasts, viņš atstā-

ja arī savu vizītkarti: „K. Ulmans, stud. Zirch." Toreiz bija mode viesu

istabā (sauktā: zālē) uz galda turēt šķīvi ar viesu vizītkartēm. Tās atvie-

toja tolaik tagadējo viesu grāmatu. Pēc kafijas gājām apskatīt ganām-

pulku, un tur K. U. mācīja meitas govis slaukt pēc jaunās „modes" (tes-
meni un pupus spaidot un tā izspiežot pienu). . . No tiem laikiem man

atmiņā palicis K. U. spēcīgais augums, jo es tur stāvēju viņam klāt un

turēju viņa svārkus."

Leipcigā — students

No 1903. g. 3. novembra līdz 1905. g. 15. augustam, tātad divi gadus,
Kārlis Ulmanis studē lauksaimniecību Leipcigā. Šeit viņš studijas sāka ar

nelielu nokavējumu, jo immatrikulācija ziemas sēmestrim sākās 15. oktob-

rī. Leipcigas universitātes lauksaimniecības institūta direktors tai laikā
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Apliecība Filipa kundzei

bija profesors Dr. V. Kirchners. Institūta prospektā par uzņemšanu un

studijām bija ieteikts jaunajiem studentiem un sevišķi ārzemniekiem ie-

priekš ar viņu aprunāties par iestāšanos institūtā. 84 Varbūt Ulmanis to da-

rīja 1903. gada pavasarī vai vasarā, braucot caur Leipcigu no Cīriches uz

Latviju.

Leipcigas universitāte tagad saucas Kārļa Marksa universitāte, un tā

kā tā atrodas aiz dzelzs aizkara, bija dažas grūtības iegūt ziņas par

Kārļa Ulmaņa studijām Leipcigā. Uz pirmo vēstuli, ko pēc autora lūgu-

ma nosūtīja kāds paziņa no Rietumvācijas, saņēma Kārļa Marksa uni-

versitātes arehīva vadītājas profesores Dr. Drukeras atbildi (datētu 1971.

g. 3. augustā), ka 1877. g. 23. augustā dzimušais Kārlis Ulmanis nav Leip-

cigas universitātē matrikulējies. Tā kā pēc šīs atbildes saņemšanas autors

ieguva noteiktus pierādījumus, ka Ulmanis ir Leipcigā studējis, un pat

izdevās noskaidrot viņa bijušo privāto adresi Leipcigā, tad, otru reizi rak-

stot autoram pašam, izdevās no Kārļa Marksa universitātes arehīva ar

tās pašas Dr. Drukeras parakstu iegūt apstiprinājumu, ka Ulmanis to-

mēr ir bijis immatrikulēts Leipcigas universitātē (atbilde datēta ar 18. 10.

1972).

Kārļa Marksa universitātes izziņa tulkojumā ir šāda: „Leipcigā, 1972. g.

18. oktobrī. Attiecas uz izziņu par matrikulu. 31. 8. 1972 pieprasījums —

5822. Pēc Jūsu pieprasījuma paziņojam, ka Kārlis Ulmanis (Kari Ul-

mann), dz. 23. 8. 1877 Bērzmuižā, Krievijā, cv. lut., Krievijas pavalst-

nieks, kā īmmaturer (bez gatavības apliecības) no 3. 11. 1903 līdz 15. 8.

1905 bijis immatrikulēts šeit kā ekonomijas (t. i., lauksaimniecības) stu-

dents. Vai viņš piedalījies kādos pārbaudījumos, to vairs nevar noskaid-

rot. Prof. Dr. Drukera (Drucker), arehīva vadītāja." Pēdējais teikums,
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ka nevar noskaidrot, vai Ulmanis piedalījies kādos pārbaudījumos, ir at-

bilde uz autora lūgumu sniegt izziņu par eventuāliem pārbaudījumiem.

Jāaizrāda, ka Ulmaņa dzimšanas datums tāpat kā Šveices politechni-

kumā ierakstā ir pēc vecā stila, kas toreiz bija spēkā Krievijā. Tā kā viņa

dzimšanas apliecībā, kas bija jāiesniedz kā Cīrichē, tā arī Leipcigā, kā

dzimšanas datums bija minēts 1877. g. 23. augusts, tad šis datums atro-

dams arī ierakstos, kaut gan to vajadzēja pārlēst pēc jaunā stila, kas bija

spēkā kā Šveicē, tā Vācijā (resp. Saksijā).

Sevišķu ievērību saņemtajā atbildē pelnī norādījums, ka Kārlim Ul-

manim nav bijusi gatavības apliecība. Tas arī saskan ar ierakstu viņa Cī-

riches matrikulā, kurā gan minēta Jelgavas reālskolas liecība, bet nav mi-

nēta gatavības apliecība. Netiešais pierādījums, ka Ulmanis nebija beidzis

Jelgavas reālskolu ar gatavības apliecību, ir šīs grāmatas autora pirmajā

saņemtajā izziņā no Leipcigas, ka Ulmanis vispār Leipcigā nav immatri-

kulējies. Acīm redzot, viņš nebija ierakstīts parastajā matrikulācijas sa-

rakstā, bet atsevišķā, kur ierakstīja tos, kas nebija beiguši vidusskolu. Kā

redzēsim vēlāk, pēc Leipcigas universitātes lauksaimniecības institūta kur-

sa beigšanas Ulmanis sev piedēvēja neesošu grādu, kas ir tālāks netiešs ap-

stiprinājums gatavības apliecības trūkumam.

Leipcigas universitātes lauksaimniecības institūts dibināts 1869. gadā,85

un Ulmaņa studiju laikā tur bija divas patstāvīgas nodaļas: 1) augkopī-
bas un lopkopības un 2) mašīnu un meliorācijas nodaļa.86 Ulmanis būs

izvēlējies studēt pirmajā nodaļā.
Lauksaimniecības institūts atradās vairākstāvu ēkā, stūra mājā (Brūder-

und Stephanstrasse). Pagrabstāvā atradās uzraugu dzīvokļi un nolikta-

vas, un atsevišķā izbūvē augu māja izmēģinājumiem. Apakšējā stāvā bija
fizikas un ķīmijas laborātorijas, mācībspēku kabineti un auditorijas,

augšstāvā — telpas ģeoloģijas, augsnes zinības, botānikas, lauksaimnie-

cības technikas un lopkopības mācībām, kollekcijām, bibliotēkai un di-

rektora kabinetam. Nākošā stāvā bija divu profesoru dzīvokļi. 87

Ulmanis Leipcigā 1905. gada sākumā dzīvoja Ķēniņu ielā (Konig
Strasse 11), pēc tam Jozefīnes ielā (Josefinen Strasse 25). Abi dzīvokļi

atradās Leipcigas universitātes institūta tuvumā, un uz institūtu no Ul-

maņa dzīvesvietas varēja aiziet kājām. No Jozefīnes ielas Ulmanis uz

institūtu varēja iet caur skaistu parku.

Zīmīgā kārtā Ulmaņa studiju laikā institūta direktors bija ievērojams
speciālists piensaimniecībā, t. i., tieši tai speciālitātē, ko bija izraudzījies
Ulmanis. Institūta direktors bija profesors Dr. Vilhelms Kirchners (1848
—1921). Kirchnera sarakstītā rokasgrāmata piensaimniecībā līdz Pir-

majam pasaules karam pieredzēja sešus izdevumus (pirmo 1882), un arī

pēc kara iznāca jauns izdevums. Ir ļoti iespējams, ka tieši Kirchnera sla-

va pamudināja Ulmani turpināt studijas Leipcigā.
Ulmanim sākot studijas Leipcigā, 1903/1904. gada ziemas sēmestrī in-

stitūtā bija immatrikulēti pavisam 182 studenti. No vācu valstīm viņu
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Kārļa Marksa universitātes izziņa

Leipcigas lauksaimniecības institūta plāns
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skaitā bija 127 studenti, Krievijas 29, Austrijas un Ungārijas 18, Rumā-

nijas 3, Bulgārijas 2 un pa vienam no Portugāles, Šveices un Serbijas.88

Šie skaitļi rāda, ka Leipcigas universitātes lauksaimniecības institūtam

bija Eiropas slava.

Normālais studiju ilgums bija trīs gadi, bet Ulmanis varēja beigt stu-

dijas divos gados, jo noteikumi paredzēja, ka studiju laikā var ieskaitīt

arī kādā citā lauksaimniecības mācību iestādē pavadīto laiku — Ulmanis

divus sēmestrus bija studējis Cīrichē. Kā vispār Vācijas augstākajās mā-

cību iestādēs, atsevišķu gada vai sēmestra pārbaudījumu institūtā nebija,

pretstatā kā tas, piemēram, bija Šveices politechnikumā Cīrichē. Bija tikai

gala pārbaudījumi. Tomēr interesantā kārtā gala pārbaudījumi bija pa-

redzēti tikai, „lai studējošiem lauksaimniekiem dotu iespēju iegūt pār-

skatu par studiju laikā iegūtajām zināšanām", bet nedeva tiesības uz kādu

zinātnisku grādu.B9

Tas, ka Ulmanis 1905. gadā rakstos žurnālā Lauksaimnieks sāka sevi

dēvēt par „cand. agr.", bija patvaļīgs apzīmējums un liecina par viņa

godkārību. Jāzina, ka toreizējā Krievijā, un līdz ar to arī Latvijā, kan-

didāts bija pirmais zinātniskais grāds. Parakstoties ar „cand. agr.", Ul-

manis radīja ieskatu, ka viņš šo zinātnisko grādu ir ieguvis. Ja nu kāds

Ulmanim būtu aizrādījis, ka Leipcigas universitāte zinātnisku grādu ag-

ronomijā nemaz nepiešķir, bija viegli aizbildināties, ka viņš tikai kandidē

uz agronoma amatu. Ir tomēr jāšaubās, vai kāds viņam to aizrādīja, un

ir puslīdz droši, ka Lauksaimnieka lasītāji šo finesi nemaz neaptvēra.
Ir zīmīgi, ka Ulmanis arī pēc tam, kad bija beidzis studijas Leipcigā

un stājies darbā Latvijā, parakstījās ar „cand. agr.", tā pēc studiju beig-
šanas Leipcigā lietojot šo nosaukumu kā grādu. Šādu grādu viņš nebija

ieguvis un saskaņā ar Leipcigas universitātes noteikumiem nemaz neva-

rēja iegūt arī tad, ja viņš būtu izturējis t. s. „lielo" pārbaudījumu (pie
kura, kā redzēsim, gatavības apliecības trūkuma dēļ viņu nemaz nevarē-

ja pielaist). Tomēr mūsu literātūrā ir iesakņojies uzskats, ka Ulmanis Leip-
cigā ieguvis akadēmisku grādu. Tā vēl 1973. gadā Alfrēds Bērziņš raksta:

„Leipcigas lauksaimniecības institūtu Kārlis Ulmanis beidz 1905. gada
pavasarī, iegūstot agronomijas zinātņu kandidāta grādu."9o

Gala pārbaudījumi, beidzot Leipcigas universitātes lauksaimniecības

institūtu, bija šādi: valsts eksāmens jeb t. s. lielais pārbaudījums, diploma
pārbaudījums jeb t. s. mazais pārbaudījums, kultūrtechniķa pārbaudī-
jums, lopkopības inspektora pārbaudījums un beidzot paidagoģiskais pār-
baudījums. Lai tiktu pielaists lielajā pārbaudījumā, studējošam vajadzēja
pierādīt, ka ir beidzis vidusskolu un trīs gadus studējis lauksaimniecības

augstskolā, pie tam no šī laika vismaz vienu sēmestri Leipcigā. Pārbau-

dījumi bija rakstos un mutvārdiem trijos lauksaimniecības priekšmetos
(saimniekošanas mācībā, augu un mājlopu zinībās), fizikā, ķīmijā, botā-

nikā, zooloģijā, minerāloģijā, ģeoloģijā, tautsaimniecībā un lauksaimnie-
cības tiesībās.
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Mazais pārbaudījums bija pieejams tiem, kas bija studējuši kādā lauk-

saimniecības augstskolā četrus sēmestrus (divus gadus) un no tiem vienu

sēmestri Leipcigā. Pārbaudījumos pielaida arī bijušos brīvklausītājus ar

nepilnu vidusskolas izglītību. Pārbaudījumu prasības bija mazākas nekā

lielajā pārbaudījumā.

Vai Ulmanis piedalījās kādā no šiem pārbaudījumiem, to, kā redzē-

jām, nevarēja noskaidrot. Tā kā viņš bija uzņemts Leipcigas universitātē

ar atzīmi, ka viņam nav vidusskolas gatavības apliecības, viņš būtu va-

rējis piedalīties tikai mazajā pārbaudījumā. Žurnāla Lauksaimnieka

1905. g. 15. marta numurā Ulmanis ievietojis rakstu „Lauksaimniecības

iestādes Vācijā", kurā apraksta augstākās, vidējās un zemākās lauksaim-

niecības mācību iestādes. Par pārbaudījumiem augstākajās mācību iestā-

dēs viņš raksta: „Pēc mazākais 4 pusgadu studijām var turēt eksāmenu

un tiklab studenti, kā arī brīvklausītāji." Zīmīgi, ka Ulmanis šai rakstā

min tikai mazo pārbaudījumu (pēc divu gadu studēšanas). Šai rakstā mūs

sevišķi vēl var interesēt Ulmaņa vērtējums par studiju izmaksu: „Kas nu

attiecas uz studiju izmaksu, tad tā ir, skatoties pēc prasījumiem un dzī-

ves parašām, saprotams, dažāda — bez 40 līdz 50 rubļiem mēnesī nebūs

labi iespējams iztikt. Klāt nāktu vēl kāds 100 rubļu lekciju naudas gadā."
Pēc šī vērtējuma var teikt, ka Ulmanim studijas Leipcigā būs izmaksā-

jušas ap 1200 rubļu.

Par Kārļa Ulmaņa darbību Leipcīgas laikā ir mēģināts radīt mītu, ka

viņš ir publicējis pētījumus piensaimniecības jautājumos vācu speciālos
lauksaimniecības izdevumos. Tā, Alfrēds Bērziņš raksta: „viņa [Ulmaņa]
raksti par pētījumiem piensaimniecības jautājumos parādās arī vairākos

vācu speciālos lauksaimniecības izdevumos." 91 Uz autora jautājumu, kāds

ir avots šai ziņai, Bērziņš atbildēja (1974. g. 15. jūnija vēstulē), ka infor-

mācija „patapināta no E. Virzas monogrāfijas 23. lp.". Virza gan minēta-

jā monogrāfijā raksta kaut ko citu: ka Ulmanis „uzstājas ar priekšlasī-

jumiem svešā zemē par dažādiem lauksaimniecības jautājumiem un iespiež

savus rakstus speciālos izdevumos". Kā redzams, Bērziņš no savas puses

piemetinājis, ka raksti bijuši piensaimniecības jautājumos un ka tie publi-

cēti vairākos vācu izdevumos. Autoram Ulmaņa vārdu neizdevās atrast

nedz Leipcigas universitātes lauksaimniecības institūta izdotajos rakstos,

nedz vācu lauksaimniecības rakstu bibliogrāfijā. Arī Ancīša sastādītajā

Ulmaņa rakstu bibliogrāfijā tie nav minēti.

Virzas teikto, ka Ulmanis iespiež savus rakstus speciālos izdevumos, var

attiecināt uz Ulmaņa līdzdalību latviešu lauksaimniecības presē. Sevišķi

rosīgs Ulmanis bija, piedaloties ar rakstiem jaundibinātajā žurnālā

Valmieras lauksaimniekā.

Izdodot Valmieras lauksaimnieka paraugnumuru 1903. gada novem-

brī, Hermanis Enzeliņš aicināja Ulmani par līdzstrādnieku un saņēma ar

1903. g. 7. (20.) novembri datētu pozitīvu atbildi: „Es ar mieru! Gādā-

sim, ka pēc gadiem: ziedoši koki debešos sniegsies, un pār līdumiem zel-
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tītas vārpas lieksies! Lai gan vēl tāļš ceļš priekšā —
bet jo tālāku ceļa

mērķis, jo vairāk spēka un dūšas no mājas līdz ņem ceļā! Nu atkal dar-

ba diena!"92

Par izdoto paraugnumuru Enzeliņš vēl raksta: „Pēc parauga numura

saņemšanas K. Ulmanis jauno laikrakstu silti apsveic. Šī paša [1903.] ga-

da 23. decembrī viņš no Leipcigas man raksta: Jūs esat uzņēmušies lielu

un svētīgu darbu, lai gan tas grūts, bet to nozīme nav tikai vietējā. Cītī-

gi es Jums sūtīšu mūsu vajadzībām piemērotus rakstus. Un tā rakstiem

viņš atbalsta biedrības divreiz mēnesī izdoto lauks, laikrakstu 'Lauk-

saimnieks." 93

Valmieras lauksaimnieka 1904. gada 1. numura beigās ievietots šāds

paziņojums: „Mūsu lasītājiem. Kā jau paraugnumurā minējām, lopkopībai

piegriezīsim lielu ievērību. Turpmāk pasniegsim stud. agr. K. Ulmaņa pien-

saimniecības kursu priekšnesumus, paplašinātā veidā. Kādā no nākamiem

numuriem ievietosim viņa rakstu 'Piena tauku satura noteikšana pēc Ger-

bera metodes." Jāaizrāda, ka dažkārt literātūrā Lauksaimnieks nosaukts

par Baltijas lauksaimnieku, kas ir pavisam cits žurnāls.94

Perspektīvas iegūšanai jāsaka, ka Hermaņa Enzeliņa ik pārnedēļas iz-

dotais Lauksaimnieks (sākumā: Valmieras lauksaimnieks) nebija nedz pir-

mais, nedz vienīgais latviešu lauksaimniecības žurnāls. Pirmo lauksaim-

niecības žurnālu Darbs izdeva Richards Tomsons 1875—1876. gadā.
Laikā no 1875. līdz 1885. gadam iznāca Māteru Jura dibinātais nedēļas
laikraksts Baltijas zemkopis, kas gan no lauksaimniecības izdevuma kļuva

par polītisku žurnālu. C. Lepevičs 1882—1885. g. izdeva žurnālu Arājs.
Sākot ar 1893. gadu, Jelgavā J. Bisenieka un J. Berga redakcijā sāka iz-

nākt žurnāls Zemkopis, vispirms reizi mēnesī un no 1895. līdz 1915. ga-
dam reizi nedēļā. Sākot ar 1903. gadu, Jelgavā iznāca E. Šēfera izdotais

mēnešraksts Baltijas biškopis. 1907. gadā Rīgā sāka iznākt H. Celmiņa

rediģētais Baltijas lauksaimnieks, kas 1919—1940. g. iznāca ar nosauku-

mu Latvijas lauksaimnieks. H. Enzeliņa rediģētā Zeme iznāca, sākot ar

1910. gadu. No 1912. līdz 1914. gadam iznāca A. Frīdberga rediģētais
Piensaimniecības un lopkopības žurnāls.

Arī polītiskie un literārie nedēļas laikraksti sniedza atsevišķus lauk-

saimniecības pielikumus — piemēram, A. Vēbera vadītais nedēļas laik-

raksts Balss (iznāca no 1878. līdz 1907. gadam). Lauksaimniecības bied-

rību bibliotēkās un lasāmgaldos bez tam bija piesniedzami arī krievu un

vācu lauksaimniecības žurnāli.

Pirms Pirmā pasaules kara Latvijā iznākušie laikraksti brīvajā pasaulē
ir piesniedzami Helsinku universitātes bibliotēkā. Saskaņā ar Krievijas
cenzūras 1828. gada likumu visas publikācijas — grāmatas un laikraksti,
bija pa vienam eksemplāram jāsūta noteiktajām bibliotēkām, un viena

no šīm bibliotēkām bija tagadējā Helsinku universitātes bibliotēka So-

mija.9s
No Enzeliņa rediģēta Lauksaimnieka Helsinku universitātes bibliotēkā
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ir saglabāti šādi numuri: 1903. g. paraugnumurs, 1904. g. I—lß.,1 —18., 20—

21., 23—24. nr., 1905. g. 1—2., 5—17., 20. nr. Šie Lauksaimnieka

numuri dod labu ieskatu par Kārļa Ulmaņa interesēm un viņa publicista
darbību Leipcigas periodā. Ulmanis gan sniedza atbildes uz žurnāla re-

dakcijai iesūtītiem lauksaimnieku jautājumiem par lopkopību, gan arī

pats deva rakstus par dažādiem tematiem kā, piemēram, iepriekš minē-

tos rakstus par piena tauku noteikšanu un par lauksaimniecības mācību

iestādēm Vācijā. Vēl kā piemēru varētu minēt 1905. gadā vairākos tur-

pinājumos iespiesto „cand. agr." K. Ulmaņa rakstu „Lopkopība mūsu

muižās un viņu iespaids uz mazgruntnieku lopkopību". Šai rakstā Ul-

manis ļoti asi nostājas pret muižniekiem, kas draudžu izstādēs uzpērk vēr-

tīgākos lopus, lai tā uzlabotu savus ganāmpulkus, bet maksā cenu, kas ne

tuvu nesedz lopu audzēšanas izdevumus. Šai un vairākos citos rakstos Ul-

manis propagandē „govju pārbaudīšanas biedrību" dibināšanu, kas izdarī-

tu pētījumus, lai noskaidrotu Latvijas apstākļiem vislabāk piemēroto pien-

lopu sugu. 1904. gadā Ulmanis publicē Valmieras lauksaimniekā 12 rak-

stus, Zemkopī trīs un Lauksaimnieku kalendārā vienu rakstu. 1905. gadā,
vēl dzīvodams Leipcigā, viņš Lauksaimniekā publicē 6 rakstus, bet pēc

tam vēl 7. Zemkopī viņš ievieto 5 rakstus.

Žurnālā Lauksaimnieks reizē ar Ulmani pastāvīgs līdzstrādnieks lop-

ārstniecības jautājumos bija veterinārārsts Augusts Kirchenšteins, kas

1940. gadā, krievu durkļu atbalstīts, kļuva par Latvijas leļļu valdības

galvu un pārņēma no Kārļa Ulmaņa augstāko amatu Latvijā. Ka tas Kir-

chenšteina rokās bija augstākais amats, gan drīz vien izrādījās par ilūziju.

Leipcigas studiju laikā Kārlim Ulmanim vajadzēja tikt iesauktam ob-

ligātajā karadienestā Krievijas armijā. Saskaņā ar Krievijas karaklausī-

bas likumu kā trešo dēlu viņu vajadzēja iesaukt, bet kā studentu viņu

varēja atbrīvot no iesaukšanas līdz 27 gadu vecumam.
96 Šo vecumu viņš

sasniedza Leipcigas studiju laikā. Tomēr Kārli Ulmani karadienestā ne-

iesauca, jo viņu bija adoptējis Gardu māju saimnieks un ar to viņš kā vie-

nīgais dēls no iesaukšanas bija atsvabināts.

Hermanis Enzeliņš savā, gan, diemžēl, īsajā autobiogrāfijā, kas tagad

glabājas Vesterosas bibliotēkā Zviedrijā, citē vienu no trīs simti vēstu-

lēm, ko viņš esot saņēmis no Ulmaņa: ~Esmu pārliecināts, ka mēs abi va-

rēsim, kopā strādādami, vispārībai labi kalpot, kopā ar saimniekiem pa-

šiem, saticībā un roku rokā ar viņiem strādājot, pūlēties un censties, ka

jo drīz mēs varētu sasniegt savu kopējo mērķi — mūsu saimnieciskās un

garīgās labklājības pacelšanu un nodrošināšanu." Diemžēl, Enzeliņš nemin,

kad un no kurienes 1905. gadā šī vēstule rakstīta. Pēc satura tomēr va-

rētu domāt, ka šī vēstule ievadīja Ulmaņa pārcelšanos no Leipcigas uz

Valmieru.

Miķelis Valters savās nepublicētajās atmiņās raksta, ka atceļā (no Švei-

ces?) viņš Ulmani saticis Leipcigā. Viņi satikušies kādā kafejnīcā. Chro-

noloģiski grūti noteikt, kad šī satikšanās notikusi. Pēc konteksta Valtera
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atmiņās varētu domāt, ka satikšanās notikusi pēc tam, kad Ulmanis sa-

ticis Valteru Rīgā pie Uļeja zāles 1905. gadā. Tomēr pēc Leipcigas atstā-

šanas Ulmanis Leipcigā atgriezās tikai uz īsu laiku, bēgot no jaunas ap-

cietināšanas pēc revolūcijas apspiešanas, un tas arī ir tikai minējums. Ja

pieņemtu, ka Valters saticis Ulmani Leipcigā, pirms abi ieradās Latvijā,
tad chronoloģija būtu kārtībā. Kāda nesaskaņa tomēr paliktu, jo Valters

citur raksta, ka devies uz Latviju pēc revolūcijas izcelšanās.

Kādā citā vietā savās nepublicētajās atmiņās Valters raksta, ka viņš

ieradies Leipcigā, lai apmeklētu laikraksta Leipziger Volkszeitung galveno

vadītāju Dr. Lenšu, un tad saticis arī Kārli Ulmani. Savu tikšanos ar

Ulmani Valters tēlo šādiem vārdiem: ~Kāds it kā tumšs spēks, likās, bija

Kārlī Ulmanī iemeties, trūka tam tiešās agrākās pieejas pie lietām. Kaut

kas bija noticis, varbūt arī nekas.
. . Viņa skatā bija radies kāds noslē-

pums, kāda cīņa ap ko nezināmu. Celt sevi, atrast savu vērtību — te

spēle ir tikai sākums, spēle ap sevi un sabiedrību, tā šī spēle iet, slēpta, ap-

spiesta un atkal kaila, brutāla. Kas uzvarēs?"

Ir jāsargās ietulkot par daudz satura šais Miķeļa Valtera miglainajos

vārdos, bet vai Valtera novēroto Ulmaņa izturēšanos nevarētu izskaidrot

vienkārši ar Ulmaņa baiļošanos, ka Valters varētu uzminēt, ka Ulmaņa

grāds „cand. agr." neatbilst īstenībai?

Ceļojumi Eiropā studiju nolūkos

Visās Ulmaņa biogrāfijās, kurās aprakstītas viņa dzīves gaitas, pieminot
viņa studijas Leipcigā, teikts, ka pēc Leipcigas studiju noslēguma viņš ap-

ceļojis vairākas Eiropas valstis. Žurnālā Agriculture, kas iznāca Nebraskā,

ASV, 1910. gada marta numurā, kur publicētas mācībspēku biogrāfijas,
ir īsa Ulmaņa biogrāfija un viņa attēls. 97 Biogrāfiju varēja būt devis tikai

Ulmanis pats. Tur par šo Eiropas apceļojumu teikts: „Pabeidzis savas

studijas (his schooling), viņš sekoja parastai Vācijas universitāti beigušo
(graduate) tradicijai un kādu laiku pavadīja ceļojumos, apmeklējot vai-

rākas vietas Šveice, Vācija, Austro-Ungarija, Holande, Dānija un Zvied-

rijā."

Valmierā — agronoms

Hermaņa Enzeliņa rediģētā žurnāla Lauksaimnieka katrā numurā bija
nodaļa „Iz biedrību dzīves". 14. numurā (1905. g. 23. jūlijā) šai nodaļā
lasāmas šādas rindas: „Kauguru L. B. 10. jūlija sapulcē, Valmierā, ar

visām pret vienu balsi tapa nolemts pieņemt cand. agr. K. Ulmani par

pastāvīgu biedrības piensaimniecības] un lopkopības instruktoru ar 1400

r. gada algas. Tāpat tapa nolemts stādīt priekšā K. Ulmani preses virs-
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atļauju šī laikraksta biežākai iznākšanai."

Hermanis Enzeliņš par šo pašu notikumu savās atmiņās raksta: ~1905.

gada rudenī Kārlis Ulmanis pēc studiju beigšanas, kā arī pēc vairākkār-

tīgiem ceļojumiem pa Vāciju, Dāniju un Holandi, atstāj Leipcigu un pār-

nāk uz Valmieru pie Kauguru Lauksaimnieku biedrības kā tās agronoms,

uzņemoties arī Lauksaimnieka vadību. Valdība viņu apstiprina par Lauk-

saimnieka atbildīgo redaktoru." 98

Sīkumos šo abu avotu informācija nesaskan. Tikai atkāpjoties no ta-

gadējās terminoloģijas, piensaimniecības un lopkopības instruktoru varam

saukt par agronomu. Tomēr līdzredaktoru arī pēc toreizējās terminoloģi-

jas nevaram saukt par atbildīgo redaktoru. Pēc saglabātajiem Lauksaim-

nieka numuriem arī redzams, ka līdz pat Ulmaņa apcietināšanai 1905. g.

20. decembrī (par ko turpmāk) kā Lauksaimnieka atbildīgais redaktors

parakstījās Hermanis Enzeliņš. Ir interesanti konstatēt, ka, negribēdams
nonākt pretrunā pats ar sevi, Enzeliņš izlaiž kādu posmu, citējot Ulmaņa
vēstuli no Vācijas (laikam 1906. gadā). Šis izlaistais posms (Virzas ver-

sijā) ir: „Un jums draud pat cietums. Tas ir ļoti labi un pilnīgi pareizi,
ka Jūs norādījāt uz to, ka es bijis redaktors tai laikā. Tas neko negroza,

ka es nebiju parakstījies, apstiprināts es biju un ar to pietiek."99

Lietas apstākļi laikam būs bijuši tādi, ka valdības iestādes Ulmani ap-

stiprināja par Lauksaimnieka līdzredaktoru, kā 10. jūlijā bija lēmusi lūgt

Kauguru lauksaimnieku biedrības sapulce. Kad pēc revolūcijas uzraudzī-

bas iestādes sāka interesēties par Lauksaimniekā iespiestajiem rakstiem

numuros, kas iznāca pēc cenzūras atcelšanas (Lauksaimnieks bija pakļauts

cenzūrai līdz 19. numuram 1905. g. 16. oktobrī, bet nākošajā saglabāta-

jā — 20. numurā, kas iznāca 27. oktobrī, cenzūras atzīmes vairs nav) un

starp kuriem bija arī Ulmaņa raksts, kas valdībai bija ļoti nepatīkams,
tad Enzeliņš būs Ulmanim rakstījis, ka viņš visu vainu uzvēlis ārzemēs

esošajam Ulmanim. Uz to tad būs attiecināma citētā Ulmaņa atbilde.

Līdzredaktors taču ir redaktors (kā raksta Ulmanis), bet līdzredaktors

gan nav galvenais redaktors (kā raksta Enzeliņš). Katrā ziņā, Ulmaņa

autorizētajā 1939. gada biogrāfijā tomēr ir teikts, ka viņš bijis Lauksaim-

nieka redaktors, bet nav teikts, ka viņš bijis galvenais redaktors. 100

Par spīti aizbildinājumam, kas vainu par rakstu uzvēla Ulmanim, to-

mēr Rīgas apgabaltiesa 1907. g. 24. augustā sodīja atbildīgo redaktoru

Hermani Enzeliņu ar 5 rubļu naudassodu par rakstu Lauksaimnieka 1905.

gada 22. numurā „Pēdējo dienu notikumi".101

Par Kārļa Ulmaņa projektēto darbību Kauguru lauksaimnieku biedrībā

ir atrodamas dažas ziņas pieejamos Lauksaimnieka numuros. Tā 1905. g.

1. jūnijā numurā ziņots: ~Piensaimniecības] kursu sarīkošana atļauta.

Kursus vadīs instruktors cand. agr. K. Ulmanis." 1905. g. oktobra numu-

rā savukārt lasāms: „Kauguru L. B. 12. novembris, kur sāksies mūsu div-

dienīgā otrā sēklu, dārzaugļu un sakņu izstāde, drīz klāt un liecinās par
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to, cik līdzdalības biedriem pie biedrības izstādei spraustiem mērķiem:
lauksaimniecības veicināšanas un ražotāju tuvināšanas patērētājiem. Lielā,

negaidītā vienaldzība, uz kuru atdūrāmies, spieda mūs izstādi vai atsaukt,

taču mūs no tā atturēja izstādes laika interesantie dažāda satura priekšnesu-
mi. Piedalīšanos apsolījuši: piensaimniecības] instruktors K. Ulmanis, kul-

tūrtechniķis J. Laursons, vet. ārsti Pētersons un Kirchenšteins, centīgais

darbinieks J. Kroders — Koknesē (senāk Aderkasos), skol. T. Ulmanis

v. c. Priekšnesumi sāksies abās izstādes dienās p. 4. p. pusdienas. — Jau

tagad pieteiktie jeb vēl pieteicamie priekšnesumi un debates pāries varbūt

tautas sapulcē. Beigās vēl jāaizrāda, ka vēl nav par vēlu kuplināt izstādi

ar ražojumiem. Pieņemts [ =pieņems] vēl līdz 11. novembrim, izņēmuma

gadījumā pat varbūt vēl priekš izstādes atklāšanas."

Šis paziņojums sniedz ļoti spilgtu laikmeta kolorītu, kad revolūcijas

gaisotnē izstādes nemodina diezin cik lielu interesi, bet „priekšnesumi"

kļūst pievilcīgi, ja apsola, ka varbūt tie izvērtīsies par tautas sapulcēm!
No mūsu grāmatas temata viedokļa ir svarīgi, ka šis paziņojums norāda,

ka vēlākais 1905. g. novembra sākumā Ulmanis jau bija ieradies Valmierā,

lai sāktu savu algoto darbu Kauguru lauksaimnieku biedrībā.

Lauksaimnieku biedrības gadsimteņa sākumā bija kļuvušas par ļoti sva-

rīgu parādību Latvijā. 1905. gadā to kopskaits bija ap 75, bet Pirmā pa-

saules kara sākumā jau 163. Garāks lietpratīgs apcerējums par šīm bied-

rībām vairākos turpinājumos ir publicēts 1905. gadā žurnālā Lauksaim-

nieks. 102 Pirmo šādu biedrību izdevās nodibināt Rūjienā 1877. gadā, kaut

statūti jau bija izstrādāti 1870. gadā. Pirms tam 1866. gadā Plāņos latviešu

zemnieki nodibināja pirmo latviešu zemkopības biedrību kā Dienvidvidze-

mes vācu ekonomiskās biedrības (Lieflāndische gemeinnūtzige okonomische

Societāt) nodaļu. 103 Pirmo lauksaimnieku biedrību Kurzemes guberņā no-

dibināja Kandavā 1886. gadā. Latgalē pirmā lauksaimnieku biedrība no-

dibināta Krustpilī 1908. gadā un nākošā Bērzgalē 1909. gadā. 104 Lauk-

saimnieku biedrību dibināšanā lielākās grūtības sagādāja statūtu apstip-

rināšana, un arī darbība bija savienota ar šķēršļu pārvarēšanu, jo katrai

rosībai vajadzēja atsevišķu valdības atļauju.
Biedrību galvenais mērķis bija izplatīt zināšanas biedru un arī pārējo

lauksaimnieku starpā. Šim nolūkam kalpoja kursi un priekšlasījumi, arī

jautājumu vakari. Lai sekotu lauksaimniecības publikācijām ne vien Lat-

vijā, bet arī ārzemēs, biedrībām bija vēlēti laikrakstu referenti. Šim no-

lūkam pastāvēja arī bibliotēkas un lasāmgaldi. Rīkoja arī ekskursijas

priekšzīmīgo saimniecību apskatei un darbarīku un mašīnu izmēģinājumus.

Svarīgas bija biedrību rīkotās izstādes. Tomēr visiem šādiem sarīkoju-
miem vajadzēja katram atsevišķu valdības atļauju, ko reizēm arī liedza

— piemēram, 1898. gadā dibinātajai Kauguru lauksaimnieku biedrībai

neatļāva ierīkot Valmierā bibliotēku.

Ļoti nozīmīga lauksaimnieku biedrību darbības nozare bija ta, ko

Lauksaimniekā anonimā raksta autors apraksta nodaļā „Biedrības kā vi-
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dutājas". Tā kā kopdarbības kustība bija vēl samērā vāji attīstīta, lauk-

saimnieku biedrības uzņēmās lauksaimniekiem sagādāt sēklu, mākslīgos

mēslus, mašīnas. Raksta autors tomēr nožēlo, ka par ~lauksaimnieku ra-

žojumu tirgū vešanu caur biedrībām vēl maz ko dzirdam, tikpat kā ne-

maz".

Pats par sevi saprotams, ka ar tik rosīgu un plaši sazarotu darbību

lauksaimnieku biedrības nevarēja iztikt bez algotiem darbiniekiem. Ne

vien Bērzmuižas izmēģinājumu saimniecības vadīšanai vajadzēja algotus

darbiniekus, bet arī preču iepirkšanā vairumā un izdalīšanā lauksaimnie-

kiem nevarēja bez tādiem iztikt. Pakāpeniski lauksaimnieku biedrības

atzina, ka dažādās lauksaimniecības nozarēs vajadzīgi instruktori, kas arī

varēja būt tikai algoti darbinieki. Anonimais autors apcerējumā par lauk-

saimnieku biedrībām žēlojas, ka tādu algotu instruktoru esot ļoti maz, un,

kamēr izdošoties nodibināt lauksaimniecības centrālbiedrību, kam būtu

pa spēkam šādus instruktorus algot, ieteic lauksaimnieku biedrībām sa-

darboties ar kaimiņiem un pieņemt algotus instruktorus. Kā redzējām,

Kauguru lauksaimnieku biedrība tomēr pašas spēkiem pieņēma par pien-
saimniecības instruktoru Kārli Ulmani ar 1400 rubļu algu gadā. Revo-

lūcijas dēļ viņš šai amatā Valmierā varēja darboties tikai nepilnus divi

mēnešus. Tomēr šie nepilnie divi mēneši bija ļoti svarīgs etaps viņa dzīvē.

Pliskavā — politisks cietumnieks

1904. gada janvārī sākās karš starp Krieviju un Japānu. Šo karu sir-

snīgi apsveica divas Krievijas minoritātes. Šaura galma kliķe apsveica ka-

ru kā spīdošu iespēju demonstrēt pasaulei Krievijas impērijas varenību.

Otra tikpat maza revolūcionāru grupa apsveica šo karu kā ~revolūcijas
lokomotīvi" (Ļeņins).

Krievu sakāve uz sauszemes un jūras parādīja pasaulei un krieviem

pašiem, cik sapuvusi ir ilgi sludinātā Krievijas varenība. Tai pašā reizē

šī sakāve deva revolūcionāriem ilgi gaidīto izdevību. Sinchronizējot no-

tikumus karalaukā ar revolūcionāro kustību, var gūt ļoti uzskatāmu ainu.

1905. g. 2. janvārī (datumi pēc jaunā stila) krīt Portartūra. 22. janvārī

Pēterpilī ir „asiņainā svētdiena". Seko ģenerālstreiks. Kauja pie Mukdenas

no 23. februāra līdz 10. martam beidzas ar krievu sakāvi. Pēc Tālo aus-

trumu flotes sakāves krievi no Baltijas jūras apkārt Āfrikai nosūtīja pa-

līgā Baltijas floti, bet 27. maijā japāņi to iznīcināja pie Cušimas. Sekas

— streiki un zemnieku nemieri. Muižu dedzināšana. Bruņota sacelšanās

vispirms Lodzā, tad citur — Odesā, Varšavā, Rīgā v. c. Sacelšanās Mel-

nās jūras flotē un karaspēka daļās.
No otras puses, ir arī taisnība Aleksandram Kerenskim, kas savās at-

miņās raksta, ka 1905. gada revolūcijas iemesls nebija Japānas karš un

Krievijas sakāve. 105 Revolūcija bija briedusi kopš 19. gadsimteņa beigām.
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un tāpat kā situācijā, kad vienā svarukausā ir desmit kilogrami un otrā

deviņi kilogrami, pieliekot pie pēdējiem vēl vienu kilogramu, ar to var

pacelt desmit kilogramus, tā ari Krievijas pazaudētais karš pret Japānu

izraisīja revolūciju.

Latviešiem bija savi nacionālie iemesli pievienoties Krievijas revolūcio-

nārajai kustībai. Tādi bija nenokārtotais agrārais jautājums ar milzīgām

latifundijām no vienas puses un lielo bezzemnieku armiju no otras. Paš-

valdības nespēja attīstīt pienācīgu darbību valdības birokrātisko žņau-

gu dēļ. Skolotājus mocīja pārkrievošanas lietuvēns. Inteliģence ik uz soļa

sajuta šķēršļus, ko tai lika ceļā dominējošā vācu minoritāte. Atrisinājumu
visām šīm problēmām varēja dot pašu valsts vai vismaz tās surrogāts —

autonomija.

Revolūcija aicināja un vilināja uz Latviju tos latviešus, kas dzīvoja un

studēja ārzemēs. Starp tiem, kas atgriezās Latvijā, bija arī Miķelis Val-

ters no Šveices. Valters savās nepublicētajās atmiņās raksta, ka Latvijā
saticies ar Kārli Ulmani, gan piezīmējot, ka sīkāk viņš šo satikšanos vairs

neatceroties. Vēlāk viņš tomēr raksta, ka satikšanās notikusi 1905. gadā

Rīgā pie ieejas Uļeja zālē. Valters savām idejām meklēja rezonanci ma-

sās, bet viņam nebija simpātiski sociāldemokrāti un viņu organizētās ma-

sas. Ulmanim bija sava rezonance zemniekos, un tajos tad arī Valters ce-

rēja atrast savu ideju atbalstītājus.

Runājot par savu tikšanos ar Ulmani revolūcijas dienās, Valters rak-

sturo Ulmani kā pretrunīgu personību — nerunīgu un runīgu, dusmīgu
un smaidīgu, ļaunu un labsirdīgu, bet vienmēr godkārīgu un ar pavēlnie-
ciskām tieksmēm. Valters meklēja kontaktu ar Ulmani tādēļ, ka pēdējais

bija nodrošinājis sev vietu zemnieku organizācijās un zemnieku laikrak-

stos.

Revolūcija gāja savu gaitu. Revolūcijas spaidos krievu valdība bija

spiesta dot koncesijas. Ar 1905. g. 3. marta reskriptu ķeizars solīja tau-

tai reprezentāciju un 19. augustā konstitūciju. 30. augusta manifests no-

dibināja konstitūcionālu, kaut daudzējādā ziņā ierobežotu, valsts iekār-

tu ar vēlētu domi un ieceltu kabinetu. Revolūcionārā kustība tomēr ne-

apsika, bet vēl vairāk paplašinājās. Valdības atbilde uz to bija karastā-

vokļa izsludināšana 1905. g. novembrī un, kad tas nelīdzēja, — soda ek-

spedīcijas. 106

Par šo sodu ekspedīciju šausmu darbiem Kārlis Ulmanis ievietoja Lauk-

saimnieka 22. numurā (1905. g. novembrī) rakstu ar nosaukumu „Pēdē-

jo dienu notikumi". Tajā starp citu teikts: „No Vidzemes, Kurzemes, no

visas Krievijas nāk ziņas par krievu valdības briesmu darbiem. Kazaku

bari klīst apkārt, dauzīdami un šausdami, kaudami un šaudami. Zaldā-

tus lielāko tiesu vada muižnieki, kā tas bijis briesmīgajā ļaužu slaktēša-

nā Ropažos. Ar gubernātora Sveginceva pavēli arī Vidzemē noteikts ka-

ra stāvoklis, izpildot muižnieku prasības. Kaut gan varbūt plūdīs 1000

cilvēku asinis, tomēr uzvarēs tauta ar savām taisnām prasībām. Savu so-
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lijumu paplašināt Valsts domes tiesības un tas vēlētāju skaitu valdība ne-

pilda. Vēlēšanām vajadzētu būt vienlīdzīgām, tiešām un aizklātām.

Tomēr pēdējās dienās notikušas dažas lietas, kas dod atkal jaunu ce-

rību, jaunu sparu cīņām pret apspiedējiem. No 10—14. nov. Rīgā no-

ticis tautskolotāju kongress, kas nolēmis tautskolās par mācības valodu

noteikt mātes valodu. Tautskolai jābūt obligātai, sešgadīgai un bez mak-

sas, tāpat mācības līdzekļiem, pat uzturam un drānām. Pēc tam 19. un

20. nov., neraugoties uz gubernatora aizliegumu, bez traucējuma noticis

pagastu delegātu kongress. Tas izteicies par autonomu Latviju. Pagastos

ievedama atjaunota pašvaldība. Pagastu valdes pārvēlamas, kas izdarāms

līdz 10. decembrim, piedaloties visiem vīriešiem un sievietēm, kas sasnie-

guši 20 gadu vecumu. Jaunās valdes padotas ne gubernātoram, bet gan

sevišķam centrālbirojam. Jaunām valdēm jāgādā par tautas apbruņošanu

pret „melno sotņu" v. t. t. Rīgas Latviešu biedrība jāboikotē, kamēr tās

priekšgalā tagadējie vadītāji.
Laucinieki it sparīgi stājušies pie kongresa lēmuma reālizēšanas. Jel-

gavas namsaimnieki un īrnieki 20. nov. lēmuši par pilsētas valdi un po-

liciju, kas saskan ar pagastu delegātu kongresa lēmumiem.

Kā salaužama valdības vara, to rādījuši Aizputes novada ļaudis. Vie-

nā naktī tur notikusi tautas sacelšanās. Ap 2000 apbruņotu cilvēku pie-

spieduši policiju atsaukt rīkojumu par dažu cilvēku izsūtīšanu, atlaist 6

apcietinātos zemniekus, atsaukt no ielām kazakus un dragūnus. — To pa-

nāk tautas vienprātība. Ja Sevastopole vēl atrodas revolūcionārās rokās,

ja Kijevā ceļ barikādes, ja vēl dažās citās lielās pilsētās kareivji ar iero-

čiem pievienojušies strādniekiem un pat ķeizara mitekļos virsnieki paziņo-

juši valdībai, ka kareivji nešaus uz tautu, tad varam gan cerēt, ka grūta-

jā cīņā par savām taisnīgajām prasībām uzvarēs tauta."107

Pēc A. Švābes, rakstā vēl bija teikts: „Par kara stāvokli mēs varam pa-

teikties Vidzemes gubernātoram, muižniekiem un savā ziņā arī Rīgas Avī-

zei, kura nevar beigt latviešu tautu apmelot un denuncēt krievu valdības

priekšā."

Lasītājam būs skaidrs, ka, iestājoties reakcijai, tik revolūcionāru rak-

stu, kāds šis Ulmaņa raksts, nevarēja atstāt bez sankcijas. Jautājums ir

tikai par to, kad valdības ierēdņi ar Ulmaņa rakstu iepazinās. Pēc Enze-

liņa informācijas, 1905. g. 20. decembrī Ziemeļlatvijā ieradusies krievu so-

da ekspedīcija ģenerālmajora Orlova vadībā, un tūlīt sākušies revolūcio-

nāru aresti. Kārlis Ulmanis apcietināts nākošajā dienā, 1905. g. 21. de-

cembrī, un nosūtīts uz Pliskavas cietumu. Tomēr Enzeliņš tūlīt uzsver, ka

apcietinājumam nav bijis sakara ar viņa revolūcionāro rakstu (ko krie-

vu iestādes vēl nebija pamanījušas), bet viņu esot licis apcietināt Valmie-

ras apriņķa priekšnieka palīgs fon Gūtceits, lai viņu glābtu no soda eks-

pedīcijas. 108 Enzeliņš neizskaidro šādu Valmieras apriņķa priekšnieka pa-

līga labvēlību, bet to viegli uzminēt. Kārlis Ulmanis bija tikko ieradies

no Leipcigas, labi runāja vāciski, un tādēļ vien vācietim fon Gūtceitam
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varēja rasties pret viņu respekts. Ir tadeļ tiešam iespējams, ka apcietinā-
šana un aizsūtīšana uz kādu cietumu ārpus Latvijas bija glābšanas akcija.

Ulmaņa biogrāfijā, kas publicēta ar viņa ziņu 1939. gadā grāmatā Es

viņu pazīstu, lasāms: „Šinī laikā [1905. gadā] viņš [Ulmanis] risināja do-

mu par Latvijas patstāvību un prasīja pilnīgi latviskas skolas, kāpēc to-

reiz Latvijā pastāvošā krievu vara viņu apcietināja un ievietoja Pliska-

vas cietumā."

Kā redzams no iepriekš citētā raksta, Ulmanis piemin 10—14. no-

vembra tautskolotāju kongresu, kas nolēma, ka tautskolās mācību valo-

dai jābūt latviešu valodai, un min arī, ka pagastu delegāti izteikušies

par autonomu Latviju. Pēc 34 gadiem laika perspektīvā rakstā toreiz

teikto jau var arī iztulkot tā, kā 1939. gada citātā. Tomēr pēc Ulmaņa

drauga un mentora teiktā ir skaidrs, ka Ulmani neapcietināja par pra-

sību pēc Latvijas neatkarības un pēc ~pilnīgi brīvas latviskas skolas".

Pliskavas cietumā Ulmani personīgi apmeklēja Hermanis Enzeliņš, aiz-

vedot viņam grāmatas. Lasot grāmatas un spēlējot šachu, Ulmanis pa-

vada Pliskavas cietumā kādus nepilnus piecus mēnešus, bet, pēc citām

ziņām, sešus mēnešus. 109 1906. gada maija vidū Kārli Ulmani izlaiž no

cietuma, un viņš dodas pie sava brāļa uz Zemgali. Cietumā Pliskavā Ul-

manis bija pavadījis ilgāku laiku nekā piensaimniecības instruktora dar-

bā Valmierā.

Ezerkleišos
— lauksaimniecības praksē

Pēc tam, kad 1906. gada maijā Ulmani atbrīvoja no Pliskavas cietuma,

viņš devās uz Zemgali un apmetās pie sava brāļa Indriķa Šķibes Klei-

šos.llo Šķibes pagasts robežo ar Bērzmuižas pagastu, un Kleiši atrodas ne-

tālu no pagastu robežas, 4,5 km gaisa līnijā dienvidrietumu virzienā no

Pikšām. Patstāvības laikā bija divējas Kleišu mājas — Ezerkleiši un

Strautakleiši. Indriķis Ulmanis saimniekoja Ezerkleišos.

Tāpat kā Udzes un Bērzmuižas pagasts, arī Šķibes pagasts bija kroņa
muižas pagasts ar krievisko nosaukumu „Aleksandergof" no vācu „Ale-

xanderhof". Kā muiža, tā pagasts bija mazāks par Bērzmuižu un arī par

Udzi. Salīdzinot ar Bērzmuižas 46 zemnieku mājām un Udzes 19 mā-

jām, Šķibes pagastā bija tikai 14 zemnieku mājas, un to vidējā platība

bija 47 ha.111

Kleišos Kārlis Ulmanis palīdz savam brālim saimniekot. Par to ir pub-
licēti fragmenti no viņa vēstules Hermanim Enzeliņam — gan Virzas, gan

Enzeliņa darbā. Diemžēl, tāpat kā citos gadījumos, šīs publikācijas savā

starpā sīkumos nesaskan, jo viens vai otrs publicētājs (vai varbūt abi)

neapzinājās, cik svarīgi vēsturniekam ir, lai citāti būtu precīzi, bez mazā-

kās atkāpšanās no oriģināla. Garākais citāts ir Virzas publikācijā: „Es

tagad dzīvoju pie sava brāļa kā īsts praktikants. Strādāju viscaur līdz.
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Lai metas rokās tulznas, gan vēlāk labi noderēs iepazīšanās ar praksi.
Mans brālis ir prātīgs saimnieks, un es domāju še šo to mācīties." 112 Tur-

pretim Enzeliņš šo pašu vēstuli citē šādi: ~Es tagad dzīvoju pie brāļā kā

īsts praktikants. Lai metas rokās tulznas, gan vēlāk noderēs šī iepazīša-

nās ar praksi. .
." 113

Virza vēl citē kādu posmu no vēstules, ko Kārlis Ulmanis raksta En-

zeliņam, bet atkal neprecīzi, jo nepasaka, vai citāts no tās pašas, vai no

citas vēstules: ~Man lielāka prieka nebūtu, kā iet atpakaļ uz Valmieru

vecā darbā un vietā, cik tas jauki! Rodas cilvēkam tūlīt lielāka dūša. Arī

kursus, protams, varēs tūlīt sarīkot." Pēc Virzas, šis citāts esot bijusi at-

bilde uz Enzeliņa ziņu, ka nodomāts atjaunot Lauksaimnieka izdošanu.

Turpmākos notikumus apraksta Enzeliņš savās atmiņās. 1906. gada au-

gustā Valmieras izmeklēšanas tiesnesim bijis uzdots uzsākt izmeklēšanu

par Kārļa Ulmaņa revolūcionāro rakstu Lauksaimnieka 1905. g. 22. no-

vembra numurā. Enzeliņš par to esot dabūjis zināt no izmeklēšanas ties-

neša rakstveža Cirīša. Tas bijis ieradies pie Enzeliņa Mičkēnos, jo izmek-

lēšanas tiesnesis Cirītim iedevis pārtulkot kādu Enzeliņa, kā viņš raksta,

~pārdroša satura" vēstuli. Ar Cirīša akceptu Enzeliņš šo vēstuli iznīcinājis
un tās vietā uzrakstījis citu ar nevainīgu saturu. Šai reizē Cirītis infor-

mējis Enzeliņu, ka Ulmanim draud apcietināšana, un ieteicis Ulmani brī-

dināt. Enzeliņš to arī izdarīja, un, kad Kleišos iejājuši policisti, Ulmanis

jau bijis tālu projām.114

Jelgava — Rīga — Pliskava — Pēterpils — Helsinki — Stokholma —

Leipciga: bēglis

Pēc Virzas informācijas, Ulmanis ar nedaudziem desmitiem rubļu ka-

batā devies caur Jelgavu, Rīgu, Valmieru, Pliskavu un Pēterpili uz So-

miju. Nedaudz dienas apstājies Helsinkos, viņš esot devies uz Stokholmu

un no turienes uz Vāciju. Par savu ceļojumu Ulmanis raksta Enzeliņam

no Vācijas: ~Pateicos par Jūsu vēstuli. Tās lietas tagad stāv bēdīgāki, nekā

es biju domājis. Un tas nospiež mani vairāk nekā viss cits kopā, ka caur

manu vainu arī Jums jācieš. Redziet, es nonācu uz Valmieru ar viskarstā-

ko vēlēšanos patiesi ko derīgu pastrādāt, bet kas tad nu iznāk! Man te ār-

zemēs ar nav nekāda prieka, jo ko lai es iesāku, no kā lai es pārtieku.
Un Jums draud pat cietums. Tas ir ļoti labi un pilnīgi pareizi, ka Jūs no-

rādījāt uz to, ka es bijis redaktors tai laikā. Tas neko negroza, ka es ne-

biju parakstījies, apstiprināts es biju un ar to pietiek.

Es gribēju sākt dzīvot, bet tagad esmu tāpat kā tuksnesī izmests. Kas

tur lai iznāk? Mans ceļojums noritēia diezgan gludi. Jelgava, Rī»a, Pēter-

burga. Še es dabūju zināt, ka uz Stokholmu var droši no Helsingforsas

izbraukt. Tā arī bija. Samaksāju biļeti, ap desmit rubļu līdz Stokhol-

mai, un neviens neprasa ne pasi, ne kādu citu dokumentu. Vācijā es no-
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nācu tikpat kā bez kapeikas. Labi, ka es varēju apmesties pie pazīsta-

miem, citādi man būtu bijis jāpaliek uz ielas. Tāda emigrantu būšana nav

laba.

Un tad, ceļa galā lielais jautājums — ko nu iesākt? Frobergā es diezin

cik ilgi nevarēšu palikt. Jārauga kāds darbs dabūt. Bet vai še gan cilvēku

trūkst? Izredze nav nekāda priecīgā. Bet ko tad es tik daudz gaužos? Vai

tad Jums iet priecīgāki? Drīzāk vēl sliktāki. Es domāju, tagad — kur tie

laiki tik nedroši — instruktoriem nav īstais darba lauks. Pāries vētras —

gan tad varēs atkal strādāt. Varbūt tad varēšu atpakaļ iet uz mīļo Lat-

viju. Jā! Mana dvēsele ir tā pati vecā!"115

Ulmanis vēstulē (vismaz citētajā fragmentā) gan nemin, ka Vācijā viņš
devies uz Leipcigu. Tomēr var sagaidīt, ka vispirms viņš devās uz pilsētu,
ko viņš pazina un kur viņam bija pazīstami. Tā tulkojams viņa līdz ga-

lam neizteiktais norādījums, ka bez pazīstamiem viņam būtu bijis jāpa-
liek uz ielas. Katrā ziņā, divas nākošās vietas, kur viņš pēc tam Vācijā

dzīvoja, atradās tai pašā Saksijas karalistē kā Leipcigā.

Froburgā — darba meklētājs

Virzas citētajā vēstulē ir minēta Froberga. Tā būs Froburga (Frohburg)

Saksijā. Froburga atrodas 8 km uz dienvidaustrumiem no Bornas, pie dzelz-

ceļa līnijas no Leipcigas uz Chemnicu. 1905. gadā Froburgā bija 3600 iedzī-

votāju, tātad tas bija sīks miests, kur dabūt darbu bija gaužām maz izredžu.

Pie Froburgas draudzes gan piederēja dižciltīgo muiža ar ievērojami attīstī-

tu aitkopību, bet Ulmanis nebija nedz aitkopis, nedz sevišķs muižnieku cie-

nītājs. Ir tādēļ pilnīgi saprotams pesimistiskais teiciens, ka Froburgā viņš
diezin cik ilgi nevarēs palikt. Varbūt viņš tur darbu nemaz nemeklēja,
bet dzīvoja pie kāda vācu studiju biedra.

Annabergā — skolotājs lauksaimniecības skolā

Nākošā vieta, kur Ulmanis Vācijā nodzīvoja apmēram vienu gadu, bija
Annabergā. Šī pilsētiņa ar 17 000 iedzīvotāju (1905. gadā) arī ir Saksijā,
bet pašos dienvidos, 10 km no toreizējās Austro-Ungārijas, tagadējās
Čechoslovakijas, robežas. Kā redzams attiecīgā laikmeta vācu konversāci-

jas vārdnīcās, Annabergā atradās lauksaimniecības ziemasskola. Jāpie-
ņem, ka Ulmanis te dabūja skolotāja vietu. Varam domāt, ka, ierodoties

Leipcigā, viņš bija griezies pie kāda sava bijušā profesora un dabūjis attie-

cīgu rekomendāciju. Leipcigas universitātes lauksaimniecības institūta

beigšana deva skolotāja tiesības lauksaimniecības skolās.

Par to, ka viņš dabūjis skolotajā vietu lauksaimniecības skolā Anna-

bergā, Ulmanis raksta uz Valmieru Hermanim Enzeliņam. Pēdējais savas
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atmiņās ir publicējis kādu fragmentu no Ulmaņa 1907. gada Jaungada
dienā rakstītās vēstules. Tikai tādēļ, ka tā bija tieši Jaungadā rakstīta

vēstule, zinām šīs vēstules datumu, jo parasti nedz Enzeliņš, nedz Virza

Ulmaņa vēstulēm datumu nemin. Ulmanis raksta: ~Es sāku jau stipri vien

aprast ar domām, ka man nebūs darba Latvijā, ne tur esot, ne arī tālumā

dzīvojot, tas ir šim brīžam — uz vēlākiem laikiem es ceru gan. Un tāpēc

es domāju pagaidām iekārtot savu darbu un dzīvi neatkarīgi no dzim-

tenes lietām. Bet tā kā man — kā Jūs to viegli varat iedomāties — ir bez-

gala grūti, jā, pat neiespējami iedzīvoties, pilnīgi iedzīvoties šejienes pa-

rašās un līkajās mugurās — tad esmu nodomājis braukt vienu māju tālāk.

Es rēķinu laisties uz Kanādu un mācos jau stipri vien angliski. Es ceru to-

mēr, ka mūžīgi man šeit ārpusē nebūs jāpaliek, ka reiz es taču varēšu at-

griezties tēvijā un paveikt mazākais vienu daļu no visa sava mūža sapņiem

un tieksmēm! Līdz tam laikam es negribu bez darba būt, es gribu strādāt,

mācīties un krāt tādas mantas, kas būtu izlietojamas un ievedamas mūsu

tēvijā. Ko šie vārdi nozīmē, to mācās saprast tikai tad, kad ir izslēgts no

dzimtenes.
.
,"116

Pirms šīs vēstules, laikam arī no Annabergas, 1906. gada rudenī Ulma-

nis raksta Enzeliņam: „Jums taisnība, man nederētu tik daudz kurnēt un

skumt, bet ko lai dara, kad uznāk tādas grūtas dienas, to es saprotu un

brīnos aizvien, kur Jūs ņemat to dūšu un izturību karot ar visām pre-

tešķībām, kas Jums bijis jāizcieš! Jūs sakāt — bēdas noskaidro raksturu,

— arī šeit Jums taisnība. Cik daudz labāk būtu bijis, ja es būtu uzturē-

jis spēkā to pārliecību, kas mani bij vadījusi visu laiku un kuru es arī

pērnruden pārnesu uz Krieviju. Bet notikušo nevar vairs grozīt, Jūsu iz-

turēšanās pret mani un nenovēršanās no manis ir man tikpat kā spirdzi-
nošs balzāms uz vāti. To nekad neaizmirsīšu." 117

Kaļot plānus par emigrāciju uz Jauno pasauli un sākot mācīties angļu

valodu, Ulmanis pārvar savu pesimismu. Vai savā 1907. gada Jaungada

vēstulē Ulmanis tiešām rakstīja, ka viņš nodomājis braukt uz Kanādu, vai

arī te ir atkal kāda no vēstules publicētāja kļūdām, to varēs noskaidrot

tikai tad, ja izdosies ieskatīties vēstules oriģinālā. Zīmīgā kārtā Anna-

bergā atradās Amerikas Savienoto Valstu konsulāts (laikam tādēļ, ka tur

atradās pozamentu darbnīcas ar plaši attīstītu eksportu uz Savienota-

jām Valstīm), 118
un tādēļ var domāt, ka Ulmanis neprojektēja vis braukt

uz Kanādu, bet gan uz Savienotajām Valstīm.

Par savām pūlēm iemācīties angliski viņš vēlreiz raksta Enzeliņam,

lūdzot viņam aizsūtīt apliecību par viņa darbību Kauguru lauksaimnie-

ku biedrībā: „Redziet, uz plika, zila gaisa es negribu pāri braukt. Bet es

ceru, ka izdosies kaut ko atrast. Kad Jūs zinātu, cik grūti iemācīties an-

gliski lasīt! Vai Dieviņ! Bet iet ies!"119

Braucienam tomēr nepietiek ar apliecībām vien, bet vajadzīga arī nau-

da. No sarakstes izriet, ka Ulmanis bija palicis parādā Kauguru lauksaim-

nieku biedrībai 200 rubļu. Tas laikam bija nenolēstais avanss uz viņa 1400
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rubļu gada algas konta, vai arī avanss izstādes sarīkošanai, vai, vistica-

māk, tas bija avanss par gaidāmo manuskriptu „lenesīga piensaimniecī-

ba", ko šī biedrība projektēja izdot. Ulmanis tad arī raksta Kauguru

lauksaimnieku biedrībai: „Es labprāt būtu izlietojis man piekrītošo ho-

norāru šā parāda nolīdzināšanai, ja es neatrastos lielā naudas vajadzībā.

Lieta tā, ka esmu nodomājis braukt pāri uz Ameriku, un man ir vaja-

dzīga ceļanauda. Es ceru, ka jūs ievērosit manas likstas un neatraidīsit

manu lūgumu, jo jūs varat būt pārliecināti, ka pie pirmās iespējas es pa-

steigšos savu parādu nomaksāt. Es apzinos arī labi, cik liela pateicība

jums no manis nākas!" 120

Nav skaidrs, vai Ulmanis bažījas tikai par nespēju atmaksāt 200 rubļu,

vai arī viņš lūdz jaunu avansu, tai iznāktu ceļanauda. Vēstules publicē-

tājs Virza par to smalkjūtīgi klusē.

Par manuskriptu ~lenesīga piensaimniecība" ir citāts no Ulmaņa vēstu-

les kā Enzeliņa atmiņās, tā Virzas grāmatā, bet gan ar atšķirīgu tekstu.

Kura versija ir pareizā, to atkal, neredzot oriģinālu, grūti izšķirt.
Virza citē: „Mana grāmata laikam nāks gatava. Korrektūru lasīt es

nevaru. Manu pāris autora eksemplāru lietā rakstīšu no Kanādas un tagad
— ar Dievu!" Tās pašas vēstules fragments Enzeliņa versijā ir šāds:

„Mana grāmata laikam nāks gatava. Korrektūru lasīt es nevaru. Savu

pāris autora eksemplāru lietā rakstīšu no Amerikas un tagad — ar Dievu!"

Tas, ka vienā citātā ir vārds „Manu", bet otrā „Savu", ir sīkums, kas vie-

nīgi mazina ticību citāta precizitātei. Turpretim principiāla atšķirība ir,

vai Ulmanis rakstīja „no Kanādas" vai „no Amerikas".

Ulmaņa grāmata lenesīga piensaimniecība, par ko te ir runa,
iznāca

pirmajā izdevumā Valmierā 1907. gadā ar apakštitulu: „Rokas grāmata

piensaimniecības kursu dalībniekiem, saimniecēm, saimniekiem un citiem,

kas pienu izstrādā krējumā, sviestā un biezpienā". Par autoru teikts, ka

tas ir bijušais Kauguru lauksaimnieku biedrības lopkopības un piensaim-
niecības instruktors. Grāmatu 190 lappušu apmērā un oktāva formātā

izdeva kā Lauksaimnieka bibliotēkas otro sējumu. Nākošajā gadā iznāca

grāmatas otrais — paplašinātais un pārstrādātais — izdevums 209 lap-

pušu apmērā oktāva formātā. Trešais, pārstrādātais izdevums iznāca pa-

visam citos apstākļos 1918. gadā. 121

Autoram nebija iespējams noskaidrot, vai šo grāmatu Ulmanis sarakstī-

ja jau Leipcigas studiju laikā pēc Kirchnera populārās grāmatas parauga,

vai arī Valmierā, Pliskavā vai Annabergā. Tāpat nebija iespējams no-

skaidrot, kur Ulmanis sarakstīja nākošo grāmatu — 1909. gadā publicēto

lenesīgo cūkkopību. Grāmata iznāca Kauguru lauksaimnieku biedrības iz-

devumā divi daļās. Pirmā daļa — ~Cūku turēšana" — bija 97 lappuses
oktāva formātā, otrā daļa — „Cūku audzēšanas un cūkkopības pacelšana"
— 123 lappuses tai pašā formātā. 122
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Ņujorka — ieceļotājs

Annabergas lauksaimniecības ziemasskolā Ulmanis būs beidzis savas

skolotāja gaitas 1907. gada pavasarī līdz ar skolas mācībgaitas beigām.
No turienes viņš devās uz Ņujorku, kurp virzījās visi Eiropas emigranti.
Tā nav tikai konjektūra, bet atrod arī apstiprinājumu avotos.

123

Sākot ar 1905. gadu, ieceļotāju skaits Amerikas Savienotajās Valstīs

pirmo reizi vēsturē pārsniedza vienu miljonu, un 1907. gadā, kad uz Ame-

riku devās Ulmanis, bija sasniegts rekords ar 1 285 249 ieceļotājiem. Sākot

ar astoņdesmitajiem gadiem, ASV rēgulēja ieceļošanu, aizliedzot ieceļot

nabagiem, kā arī strādniekiem ar iepriekšēju līgumu. Deviņdesmitajos ga-

dos atkal noteica zināmus ierobežojumus, tāpat arī 1903. gadā. Sakarā

ar lielajiem ieceļotāju plūdiem no 1905. līdz 1907. gadam ieceļošanas no-

teikumus atkal pastiprināja, tomēr šie noteikumi nebija tik radikāli kā

pēc Pirmā pasaules kara, kad 1917. gadā noteica ieceļotājiem izglītības

cenzu, un 1921., 1924. un 1929. gadā, kad noteica kvotes atsevišķām val-

stīm pēc agrāk ieceļojušo skaita. Šī likumdošana radikāli ierobežoja ie-

ceļošanu ASV. 1907. gada rekords palika nepārspēts līdz 1914. gadam,
kad ieceļotāju skaits (1 218 480) tam atkal tuvojās, bet pēc tam ievērojami

samazinājās. 124

Ulmanis tātad ieradās ASV tieši tai gadā, kad emigrantu nekvalificēto

darbaroku piedāvājums bija maksimālais, kas neko labu nesolīja. Viņa

angļu valodas prasme nebija pietiekama, lai iegūtu kvalificētu darbu,

turklāt viņš nemaz nepazina amerikāņu dialektu. Viņš ievietoja sludi-

nājumus avīzēs. Pēc Enzeliņa informācijas, Ulmanis dabūjis laukstrād-

nieka, pēc tam pienotavas strādnieka vietu Omahā, Nebraskas stātā, bet

no turienes viņš esot pārgājis uz Ņujorku, kur strādājis kādā pienotavā.

Cilājot smagās pienakannas, viņš esot saslimis un ievietots slimnīcā. Pēc

izveseļošanās viņš esot iestājies Linkolnas lauksaimniecības institūtā. 125

Šis stāsts nepavisam nesaskan ar Osvalda Akmentiņa rakstu, kurā skaidro-

tas Ulmaņa gaitas ASV un kas atreferēts nākošā nodaļā. 126

Omahā un Laionsā — strādnieks farmā un pienotavā

Šīs grāmatas autors savā Amerikas ceļojumā iebrauca Nebraskas stātā

no rietumiem, no Kalifornijas. Pēc Nevadās, Jutas un Kolorādo stāta

kalniem, iebraucot Nebraskas līdzenumā, kontrasts bija ļoti liels. Ulma-

nis Nebraskas stātā iebrauca no austrumiem, tādēļ viņš šo milzīgo star-

pību neizjūta. Nebraskas stātā Ulmanis vispirms devās uz Omahu.

Omaha ir Nebraskas stāta lielākā pilsēta un atrodas pie Misūri upes.

Ap Ulmaņa darbības laiku (1906. gadā) tur bija 124 tūkstoši iedzīvotāju.
Iznāca vairākas avīzes — Omaha Bee, World Herald, News v. c. Kādā

no šīm avīzēm Ulmanis ievietoja darba piedāvājuma sludinājumu. Pēc
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Osvalda Akmentiņa ziņām, uz sludinājumu esot atsaukušies vairāki far

meri, un Ulmanis esot pieņēmis Eduarda Martina darba piedāvājumu.

Martinām esot bijušas vairākas farmas, un Ulmanis sācis strādāt „Ala-

mito Dairy", t. i., piensaimniecības farmā rietumos no Omahas. Farmā

esot bijis 300 govju, un tajā pārstrādāts ne vien pašu ganāmpulka, bet arī

kaimiņu govju piens. No Alamito pienotavas Ulmanis esot pārcelts uz

pienotavas nodaļu 60 jūdzes no Omahas pilsētas. 127

Skaidrojot šo Ulmaņa dzīves posmu, autors 1972. gadā sazinājās ar Ne-

braskas universitātes mācībspēku Omahā Andri Skreiju. Pēc Skreijas sa-

vāktām ziņām, ko viņam sniedzis C. K. Mailers (Muller), Alamito firmu

1903. gadā nodibinājis kāds Švāgers (Schwager). Firma atradusies torei-

zējā Omahas priekšpilsētā Fortkalhunā (Fort Calhoun), kas tagad ietilpi-

nāta Omahas pilsētā. Piena pārstrādāšana notikusi kādā hotelī, laikam

pagrabā, Farnhema ielā (Farnham Street) ziemeļu pusē. Ap 1914. gadu

firma pārcēlusies uz savu tagadējo atrašanās vietu (Alamito Dairy, 2601

Leavenworth, Omaha, NB). Tā kā līdz šim laikam firma mainījusi īpaš-
niekus trīs reizes, par Ulmani iegūt ziņas no firmas nav iespējams. Tikai

par tagad mirušo Eduardu Martinu Skreijam izdevies noskaidrot, ka viņš

esot kādreiz strādājis Alamito firmā. Līdz ar to ir ļoti problēmatisks Ak-

mentiņa apgalvojums, ka Ulmanis būtu strādājis šī Eduarda Martina far-

mā. Totiesu Skreija noskaidroja, ka dažas jūdzes uz rietumiem no Oma-

has atradusies „Loveland Dairy Farm" un tās īpašnieks bijis A. A. Mar-

tins, kas arī tagad miris. A. A. Martins pienu piegādājis Alamito pieno-
tavai. Varbūt Ulmanis vispirms strādāja A. A. Martina farmā un tad ar

Eduarda Martina rekomendāciju pārgāja uz Alamito pienotavu Fortkal-

hunā?

Informācija par Alamito pienotavas nodaļu 60 jūdzes no Omahas ir

pareiza. Alamito firmai bijusi nodaļa Laionsas (Lyons) pilsētiņā 60—70

jūdžu uz ziemeļiem no Omahas un 5 —6 jūdzes uz dienvidrietumiem no

Sūsitijas (Sioux City). Tur firmai bijis pienakantoris, iepirkšanas punkts
un varbūt arī krejotava. Pilsētiņā vēl joprojām iznāk avīze, kas tur iz-

nāca arī Ulmaņa laikā — Lyons Mirror Sun.

Pēc Akmentiņa informācijas, strādājot Alamito pienotavas nodaļā (kas
tātad būtu Laionsā), Ulmanis esot saslimis un vests pa mežaceļiem uz seš-

desmit jūdžu attālo Imanuela diakonisu slimnīcu Omahā.

Jāpateicas Andrim Skreijam, kas arī par šo slimnīcu ievāca tuvākas

ziņas. Slimnīcu ar nosaukumu „Immanuel Hospital and Deaconess Insti-

tute" nodibināja un sāka celt 1887. un pabeidza 1890. gadā. Slimnīcas cel-

šanas iniciātors vai vismaz ļoti rosīgs atbalstītājs bija mācītājs E. A. Fo-

gelstrēms. Skrejlapā ar lūgumu atbalstīt slimnīcas celšanu Fogelstrēms
raksta, ka viņš Omahā jau uzcēlis baznīcu, kas maksājusi 25 tūkstoši do-

lāru, bet valodas grūtību dēļ viņš tagad pievērsies slimnīcas celšanas dar-

bam un atteicies no mācītāja amata pienākumiem. Šim faktam ir zināma

nozīme Ulmaņa biogrāfijā, jo slimnīcas personāls un diakonises māsas
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bija eiropietes — laikam skandināvu cilmes. Tā arī gadījās, ka Ulmani

slimnīcā ārstēja (pēc Akmentiņa informācijas) Dr. Džons Foslers, kas bijis

ieceļotājs no Krievijas provincēm Baltijā. Ir tādēļ saprotams, ka Dr. Fos-

lers Ulmanim kā „tautietim" pievērsa sevišķu uzmanību, ne vien ārstējot,

bet ļoti radikāli ietekmējot viņa turpmāko dzīvi. Dr. Foslers ieteica Ul-

manim turpināt studijas, un, sekojot šim padomam, Ulmanis vēlāk pārcē-

lās uz Nebraskas stāta universitātes pilsētu — Linkolnu.

Enzeliņš raksta, ka bijis ļoti nobažījies par Ulmaņa likteni šai posmā,

viņam uzsākot dzīvi Amerikā, jo piecu mēnešu laikā no viņa nav biju-

šas nekādas ziņas. Tikai 1907. g. oktobrī Enzeliņš saņēmis Ulmaņa vēstuli

ar ziņām, ka viņš strādājot Omahas pilsētā kādā sviesta fabrikas labo-

ratorijā. Enzeliņš šo vēstuli citē ļoti nepilnīgā veidā. Pilnīgāks citāts ir

Virzas grāmatā, kaut Virza demonstrē savas ļoti trūcīgās zināšanas ģeo-

grāfijā, iedomājoties, ka Ulmanis visu laiku dzīvoja Kanādā (sk., piemē-

ram, biogrāfijas 46. un 58. lpp.), un prezumējot, ka arī Omaha atrodas

Kanādā!

Pēc Virzas citējuma, Ulmaņa 1907. g. 30. septembrī rakstītai vēstulei

(par ko Enzeliņš minēja, ka to saņēmis oktobrī) ir šāds teksts: „Oh, tas

ilgais laiks, kur liku gaidīt uz pirmo vēstuli no manis! Tagad strādāju

Omahas pilsētā, vienā sviesta fabrikas laboratorijā. Es te varu mazu nieku

pielietot savas zināšanas. lepriekš es strādāju vienā muižā, tad vienā citā

molkerejā. Oh, man ir gājis dažādi, kā jau Amerikā, bet aizvien galva

augšā! Mans tagadējais principāls tura itin labu prātu uz mani. Es vēl

tagad patiesi nezinu, ko man liktenis piešķirs. Es ceru nākošo gadu pie-

tiekoši mācēt angliski, gan tad varēšu labāki grozīties. Katrā ziņā šeit ir

labāki dzīvot kā Vācijā, plašāka, lielāka, brīvāka pasaule."128

Enzeliņš — acīm redzot, to pašu vēstuli — citē savādāk: „0, man ir

gājis dažādi, bet aizvien galvu augšā. Strādāju vispirms kādā lauksaim-

niecībā par vienkāršu strādnieku, lai nopelnītu naudu, ar ko ziemā pa-

pildināt izglītību kādā Amerikas augstskolā." 129 Kamēr nebūs izdevība

ieskatīties vēstules oriģinālā, jāizsaka hipotēze, ka Virza, lai nebojātu Ul-

maņa aureolu ar to, ka viņš strādājis par vienkāršu strādnieku — lai pel-

nītu naudu un tad papildinātu izglītību kādā Amerikas augstskolā — būs

šo Ulmaņa vēstuli patvaļīgi sagrozījis, izlaižot veselu teikuma daļu.

Enzeliņš savukārt nepiemin no Ulmaņa saņemtās vēstules, kurās pēdē-

jais apjautājas par grāmatu lenesīga piensaimniecība (kas iznāca Valmie-

rā 1907. gadā) un pēc grāmatas iznākšanas par to jūsmo. Par to ir citāts

Virzas grāmatā: „Tātad tā grāmata ir iznākusi un atrod pircējus diez-

gan! Mans prieks ir liels, un viņš būtu vēl lielāks, ja es pats būtu Valmie-

rā. Kas to būtu domājis, ka man būs jāpriecājas par mana paša grāmatu

Amerikā! Kā es biju sagatavojies strādāt pašu cilvēku vidū, kas uz to prie-

cājās gadiem, jo tikai ar to nolūku es gāju studēt. Bet tas nu viss ir kā ar

cirvi pārcirsts!
1200 eksemplāru — karstāka darba laika!
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Es sadabūju to vietu Omahā par 100 rubļiem mēnesī. Es drīz vien tapu

slims, bij jāpamet darbs, jāmaksā dakterim un par zālēm daudz naudas.

Es dzīvoju visu laiku vienā nezināšanā un, protams, nerakstīju nevienas

vēstules. Staigāju zobus sakodis un dūres sakniebis. Bet laime mani neat-

stāja. (Laime, plašs vārds!) Tiklīdz es biju daudzmaz vesels un varēju
atkal strādāt, meklēju atkal darbu un dabūju arī vienā sviesta fabrikā.

Nu es sāku just pamatu zem kājām, sāku rakstīt vēstules. Rakstīšana gāja

gausi, noguris es biju arvien. Augusts bija beigās, biju nosūtījis un gribēju
rakstīt jums, bet Dievs paņēma. No visiem darbiem un neskaitāmu sviesta

spaiņu celšanas tapu tik slims, ka bija jāiet hospitālī. Trīs nedēļas es sa-

gulēju gultā. Izmaksāja 300 rubļu. Visa mana ietaupītā nauda aizgāja, un

vēl tagad ir parādi dakterim. Man nebij iespējams jums rakstīt, jo kā es

būtu rakstījis, ka guļu Amerikā slims. Beidzot biju atkal ārā. Tas direk-

tors, tai molkerejā, kur es strādāju, bija tik labs, ka deva man darbu par 8

dolāriem nedēļā. . . Es še strādāju patstāvīgi, varu izlietot savas zināša-

nas, un tas ceļ manu pašapziņu. Man ir pamats zem kājām, sākt rakstīt

vēstules un arī saņemt tādas."130

Enzeliņa atmiņās citāts par Ulmaņa slimošanu atkal ir atšķirīgs, bet

liekas, ka Virza ir izlaidis no vēstules šādu teikumu, ko min Enzeliņš:

„Ka es Amerikā guļu slims? Nē, nē mans kungs! Nu, bet man šeit Amerikā

viscaur ir tāda laime atstāt uz tiem cilvēkiem, ar kuriem satiekos, labu

iespaidu. . ." Enzeliņš kļūdās, apgalvojot, ka šo vēstuli Ulmanis rakstījis
no Ņujorkas, bet citētais teikums padara saprotamu Virzas citātu, ka

Omahas pienotavas direktors Ulmani pieņēmis atpakaļ (kā liekas, par

laboratorijas darbinieku — tā var tulkot teicienu, ka Ulmanis var izlie-

tot savas zināšanas) par 8 dolāriem nedēļā. Tā kā 1900. gadā Nebraskas

stātā tautas caurmēra ienākums bija $ 212 gadā, bet 1920. gadā $ 557,

tad 8 dolāri nedēļā toreiz ir uzskatāmi par labu algu. 131

Saskaņojot šīs vēstules ar to, ko noskaidrojis Akmentiņš un Skreija,
varam rekonstruēt šādu notikumu gaitu. Atsaucoties uz sludinājumu, Ul-

mani būs pieņēmis darbā Lavlendas farmeris A. A. Martins. Pēc tam Ul-

manis dabū darbu kādā pienotavā — tā būs Alamito pienotava Fortkal-

hunā, kurā strādāja Eduards Martins, varbūt A. A. Martina radinieks.

Šeit Ulmanis saslimst. Pēc izveseļošanās viņš atgriežas darbā Alamito

pienotavas uzņēmumā Laionsas pilsētiņā, 60 jūdžu no Omahas un sa-

slimst atkal, šoreiz ļoti smagā veidā. Viņu pa mežaceļiem aizved uz Oma-

has pilsētu un uz trim nedēļām ievieto Imanuela slimnīcā. Tur par viņu
rūpējas Dr. Foslers. Kad Ulmanis atstāj slimnīcu, viņu pieņem atpakaļ
darbā Alamito pienotavā Omahas pilsētā par laboratorijas darbinieku.

Šādā veidā var daudzmaz saskaņot citādi pretrunīgos fragmentus un to,

ko noskaidrojis Skreija un Akmentiņš.

lepriekš aprakstītajā notikumu virknē paliek robs, nezinot, kad īsti

Ulmanis no Omahas pārgāja uz Linkolnu. Tomēr pēc turpmākā redzams,
ka viņš iestājās Nebraskas lauksaimniecības skolā (un pēc tam universi-
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tate) 1908. gada janvāri. Ši skola atradās Linkolna. Uz turieni tātad Ul-

manis, Dr. Foslera mudināts, būs pārcēlies gadu mijā.
1907. gadā Ulmanis ir samērā rosīgs lauksaimniecības žurnālistikā. Tā

kā Enzeliņa vadītais žurnāls Lauksaimnieks pārtrauca iznākšanu ar 1905.

gadu, Ulmanis savus rakstus sūtīja Zemkopim. 1907. gadā tur publicēti 13

Ulmaņa raksti. Par Ulmaņa rakstu ~Pēdējo dienu notikumi" Lauksaim-

nieka 1905. gada 22. numurā Rīgas apgabaltiesa 1907. g. 24. augustā pie-

sprieda redaktoram H. Enzeliņam 5 rubļus sodanaudas, kas ir mērens

sods. 132

Linkolnā — students, lektors, direktors

Linkolna atrodas tai pašā Nebraskas stātā, kur Omaha, un ir tikai 50

km uz dienvidrietumiem no Omahas pie Soltkrīkas (Salt Creek) upītes.

Pēdējā ietek Plates upē, kas savukārt ir Misūri pieteka. Var vērtēt, ka Ul-

maņa laikā Linkolnā bija ap 50 000 iedzīvotāju, bet tā bija (un ir arī vēl

tagad) Nebraskas stāta galvaspilsēta.
lekāms iztirzājam Ulmaņa gaitas Linkolnā, te jāiesprauž pasaciņa, ko

par viņa Amerikas dzīves posmu savos memuāros rakstījis bijušais ASV

prezidents Herberts Huvers: „Ulmanis — viņš bija viens no redzamā-

kiem, kas radās kara laikā. Viņa tēvocis viņu atveda uz Nebrasku, kad

viņam bija desmit gadu. Izglītību viņš bija guvis kādā vidējo rietumu

universitātē un mācījis tautsaimniecību. Neilgi pirms kara Ulmanis at-

griezās Latvijā, lai atvestu uz Ameriku savu māti, bet viņu iesauca Krie-

vijas armijā. Liekas, ka viņš vairāk nekā jebkurš cits ir darījis šo triju

Baltijas tautu neatkarības labā. Viņa centieni pēc brīvības rādīja tām

visām virzienu." Un tad seko vēre: „Divdesmit gadu vēlāk, pēc viņa ie-

lūguma, es apmeklēju turīgo Latvijas republiku. Vēlāk kā gūstekni komū-

nisti viņu notiesāja ar nāvi Ļeņingradā." 133

Ņemot vērā šīs bijušā ASV valsts prezidenta aplamības, kas savas bio-

grāfijas un memuāru sarakstīšanai nodarbināja veselu štatu sekretāru un

speciālistu, varbūt nemaz nav vietā, ka šīs grāmatas autors pārmet kļūdas

un neprecizitāti dzejniekam Edvartam Virzām un praktiskajam lauk-

saimniekam Hermanim Enzeliņam. Atliek tikai cerēt, ka profesora Ho-

varda Smita stāsts par Ulmani 1954. gadā atbilst patiesībai. Toreiz 82

gadus vecais profesors raksta: ~Ar Kārli Ulmani, vēlāko Latvijas pre-

zidentu, iepazinos vispirms, kad biju lopkopības nodaļas vadītājs Nebras-

kas universitātē Linkolnā. Mums bija ziemas kursi studentiem, kam nebija

pietiekamas izglītības, lai iestātos universitātes četru gadu kursā. Pirmajā

dienā kāds jauns cilvēks manā īsajā kursā runāja lauzītā angļu valodā, un

es viņu palūdzu palikt pēc lekcijas. Viņš teica, ka nākot no Latvijas, kur

viņš publicējis rakstu, prasot šīs zemes [Latvijas] neatkarību. Kad krievu

policisti (Russian officers) ienākuši pa priekšdurvīm, viņš izgājis pa sētas-
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durvīm un devies uz Vāciju. No turienes viņš ieradies Savienotajās Val-

stīs, kur kādu laiku dzīvojis pie draugiem Ņujorkas stātā. Tad viņš devies

pie kāda drauga, kas strādājis farmā pie Vēverlijas Nebraskā, kura pie-

derēja Čārlzam Vorneram, tagadējam Nebraskas vicegubernātoram. Viņš

gribēja mācīties tikai īsajā ziemaskursā. Tomēr, kad uzzināju, ka viņam ir

pietiekama izglītība, lai iestātos četru gadu universitātes (college) kursā,

es kopā ar viņu devos uz universitāti pilsētā, lai runātu ar praktisko zi-

nātņu fakultātes dekānu (dean of the Industrial College) Dr. Besiju (Bes-

sey). Pēdējais atļāva viņam iestāties
. . . kursā." 134

Tekstā ir acīm redzama iespiedumkļūda, kas tulkojumu padara prob-

lēmatisku: „permitted him to enter the four course". Ja būtu jālasa: per-

mitted him to enter the four year course", tad teikums būtu jātulko: at-

ļāva viņam iestāties četrgadīgajā kursā. Ja turpretim teikums jālasa:

~p
ermitted him to enter the fourth year course", tas būtu jātulko: atļāva

viņam iestāties ceturtajā kursā. Šoreiz paviršība nav ierakstāma Smita

kontā, bet gan vainīgi ir latvieši, kas izdeva brošūru sakarā ar piemiņas

plāksnes atklāšanu Ulmanim Nebraskas universitātē 1954. gadā. Ja būtu

tā, kā izriet no turpmākā, ka Ulmanis pēc viena gada studijām ieguva

grādu, tad viņš būs bijis uzņemts ceturtajā kursā.

Smits turpina: ~[Ulmanis] ieguva grādu, beidzot studijas ļoti sekmīgi

un kvalificējoties stipendijai 1909. gadā. . . Palīdzēju viņam dabūt darbu,

lai viņš varētu samaksāt daļu izdevumu. Viņš bija sevišķi ieinteresēts pien-
saimniecībā un, būdams ceturtajā kursā (senior year), mācīja siera gata-

vošanu. Šai laikā viņu arī izraudzīja par vienu no pieciem studentiem,

kam vajadzēja reprezentēt Nebrasku nacionālā pienalopu vērtēšanas sa-

censībā Čikāgā.
Pēc grāda iegūšanas viņš bija asistents universitātes piensaimniecības

nodaļā, bet vēlāk pieņēma labāku vietu Robertsa piensaimniecības sabie-

drībā Linkolnā. Tad kādā dienā viņš man teica, ka viņam būtu iespēja

nopirkt krejotavu Teksasā, ja viņam izdotos aizņemties vēl tūkstoti dolāru

klāt pie viņa ietaupījumiem. Viņš nelūdza aizdevumu, bet es viņam teicu,

ja piensaimniecības nodaļas vadītājs profesors Hekers man pievienotos,
mēs aizņemtos tūkstoti dolāru no Linkolnas pirmās nacionālās bankas. To

mēs darījām, un viņš bija ļoti laimīgs.
Pēc tam viņš pirkumu izdarīja. Pirms Pirmā pasaules kara kāds draugs

Latvijā viņam atrakstīja, ka tagad var droši atgriezties. Viņš pārdeva

krejotavu un atgriezās Latvijā . .
."

Vienīgais, pret ko varētu iebilst šai profesora Smita stāstā, ir, ka Ul-

manis savā rakstā būtu prasījis Latvijas neatkarību. Atklāts paliek jau-

tājums, vai Ulmanis tiešām to viņam teicis, vai arī vecais vīrs bija aizmir-

sis, ko īsti Ulmanis viņam pirms gandrīz piecdesmit gadiem stāstījis, un,

tā kā Latvija bija ieguvusi neatkarību, to vēlāk pats ietulkojis sarunā ar

Ulmani.

Par Ulmaņa studijām Linkolnas universitāte Nebraskas vestures bied-
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Ulmaņa sekmes Nebraskas universitātē Linkolnā

rības arehīvā ir saglabājušās šādas ziņas. 135 Kārlis Augusts Ulmanis

(Karl August Ulmann) dzīvo Omahā, Nebraskā. Māte dzīvo Bērzmuižā,

Krievijā, tēvs miris. Izglītība: Leipcigas universitātē, Vācijā līdz 1907. g.

4. martam. Nebraskas lauksaimniecības skolā — iestājies 1908. gada jan-

vārī, beigšanas apliecība 1908. Nebraskas universitātē iestājies 1908. g.
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februāri ka „seniors". Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs (Bachelor of

Science in Agriculture) 1909. g. februārī.

Ar to, kas zināms par Ulmaņa studijām Leipcigā, nesaskan ieraksts, ka

Šīs studijas būtu turpinājušās līdz 1907. g. 4. martam. Kā redzams pēc

oficiālās Leipcigas universitātes (tagad: Kārļa Marksa universitāte) arehī-

va izziņas, viņš bijis tur immatrikulēts līdz 1905. g. 31. augustam.

Sakarā ar Ulmaņa traģēdiju 1940. gadā par viņu bija ievietots plašāks

raksts Linkolnas laikrakstā Evening State Journal 1940. g. 20. jūlija

numurā. Rakstā minēti Ulmaņa studiju priekšmeti un sekmes. Tā kā au-

toram raksts bija pieejams tikai mašīnraksta norakstā, dažu nesaskaņu dēļ

radās šaubas par it kā laikrakstā ievietoto ziņu. Pēc ilgākas sarakstīšanās

izdevās iegūt no Nebraskas universitātes reģistrātūras un arehīva direk-

tora Teda Feifera (Pfeifer) autentisku izziņu par Kārļa Ulmaņa studiju
sekmēm. Šī informācija tiešām atšķiras no avīzes raksta norakstā minētā.

Pirmkārt, Ulmanis Nebraskas universitātē iestājās 1908. g. 17. febru-

ārī, t. i., otrajā sēmestrī. Pamatojoties uz Leipcigas universitātes aplie-

cību, Ulmani ieskaitīja vecākajā kursā (given senior standing). Pēc Feife-

ra paskaidrojuma, Ulmanim Leipcigas studijas būs ieskaitītas ar 95 stun-

dām.

Izturētos pārbaudījumus Nebraskas universitātē līdz 1909. gadam vēr-

tēja šādi: P (Pass) = sekmīgi, M (Medium) = vidēji labi, G (Good) =

labi, E (Excellent) = izcili. Pēc oficiālā ieraksta redzams, ka Ulmani (lai-
kam kā ārzemnieku) atbrīvoja no militārās apmācības. 1907/1908. gada
otrā sēmestrī viņš izturēja šādus pārbaudījumus: lauksaimniecības ķīmijā

(2 nedēļas stundas) izcili; retorikā (2 stundas) sekmīgi; Amerikas vēsturē

(1 stunda) vidēji labi; lopkopībā trijos dažādos kursos (1 stunda, 2 stun-

das, 2 stundas) izcili, izcili, labi; piensaimniecībā (4 stundas) izcili; māj-

lopu slimībās (2 stundas) izcili; piensaimniecībā (tālākā kursā 2 stundas)
izcili.

1908/1909. gada pirmajā sēmestrī Ulmaņa izturētie pārbaudījumi bija:

lopkopībā (četros dažādos kursos, no tiem trijos pa divi stundām, bet ce-

turtajā bez stundu atzīmes) visi ar atzīmi: sekmīgi, bet piezīmēts: „not

graded"; pēc tam pirmajiem trim kursiem ierakstītas atzīmes: izcili, iz-

cili, labi; bakterioloģijā (4 stundas) labi; polītiskās zinātnēs (2 stundas)
izcili; piensaimniecībā (2 stundas) sekmīgi.

1908/1909. gada otrā sēmestrī Ulmanis bija pierakstījies uz bakteriolo-

ģijas un lauksaimniecības ķīmijas kursu, bet, tā kā viņš 1909. g. 15. feb-

ruārī jau ieguva grādu (BS in Agriculture), tad viņš šo priekšmetu pār-
baudījumos nepiedalījās. Vai viņš šos divi kursus noklausījās, pēc oficiālā

izraksta nav redzams.

Salīdzinot ar avīzes rakstā minētājiem datiem, atšķirība ir tā, ka rakstā

1907/1908. gadā minētas kopā 11 nedēļas stundas, bet pēc oficiālā izraksta

bija 18 stundas; 1909. gada pirmajā sēmestrī, pēc avīzes raksta, viņš bak-
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terioloģija ieguva atzīmi: izcili, bet pec oficiāla izraksta: labi. Ulmaņa
sekmes Nebraskas universitātē ir bijušas ļoti labas.

Nebraskas universitātē viņš bija studējis vienu gadu — 1907/1908. gada
otrā sēmestrī 18 nedēļas stundas un 1908/1909. gada pirmajā sēmestrī vis-

maz 14 nedēļas stundas. leskaitījums no Leipcigas universitātes studi-

jām viņam būs devis 95 nedēļas stundas, un šādi Ulmanis ieguva savu

vienīgo akadēmisko grādu līdz laikam, kamēr Latvijas universitāte viņam

piešķīra divus godadoktora grādus.
Par Linkolnas universitāti Ulmaņa studiju laikā var iegūt plašākas zi-

ņas jebkurā attiecīgā laikmeta amerikāņu enciklopēdijā. Linkolnas uni-

versitātē bija piecas kolledžas, kas mūsu terminoloģijā jāsauc par fakul-

tātēm. No tām viena saukta par industriālo kolledžu (Industrial College).
Tā bija kopš 1877. gada apvienotā lauksaimniecības (State Agricultural

College) un praktisko zinātņu (College of Practical Science) fakultāte.

Šīs fakultātes piešķirtais grāds bija BS (Bachelor of Science), ko ieguva
arī Kārlis Ulmanis. Grādu piešķīra pēc tam, kad students bija ieguvis
125 ieskaitījumus (t. s. „kredita punktus"). Studiju galvenie praktiskie
darbi notika 320 akru lielajā farmā trīs jūdzes no Linkolnas universitā-

tes novietnes. lepriekš pieminētais profesors Čārlzs Edvīns Besijs (dz.

1845) bija botānikas profesors, bet Ulmaņa studiju laikā arī viņa fakul-

tātes dekāns.

Pilnīgi aplams ir Ulmaņa biogrāfa F. Lūkina apgalvojums, ka Ulmanis

studējis Linkolnā tādēļ, ka Amerikā neatzina Eiropas diplomus. 136 Pirm-

kārt, ja Lūkins ar vārdu „diploms" domā grādu, tad jāatkārto, ka Ulma-

nim nekāda grāda nebija. No šī viedokļa ir arī aplams citētajā avīzē

(Evening State Journal) teiktais, ka, iestājoties Linkolnas universitātē, Ul-

manim ~jau bija kādas vecās pasaules universitātes grāds" (šis apgalvo-

jums uz tradicijas pamata atkārtots rakstā par Ulmani laikrakstā The

Lincoln Star 1975. g. 8. maijā).

Otrkārt, ja Lūkins ar vārdu ~diploms" saprot Ulmaņa studijas Cīriches

un Leipcigas universitātē, tad nav pareizs apgalvojums, ka šīs studijas
Linkolnā neatzina. Ulmani uzņēma kā ~senioru" taču tikai tādēļ, ka viņš

bija studējis Leipcigā, kā tas redzams pēc iepriekš minētās atzīmes Ne-

braskas universitātes oficiālajā reģistrā.

Agronoms J. Mierkalns tai pašā brošūrā, kur ievietots profesora Smita

raksts, apcerējumā ~No Kārļa Ulmaņa dzīves Amerikā" min, ka studiju
laikā Ulmanis strādājis Čārlza Vornera (vēlākā Nebraskas vicegubernā-

tora) farmā Vēverlijā. Akmentiņš savukārt raksta, ka Ulmanis farmā

strādājis tikai pa vasaru. Pēc tā, ko Smits raksta, Ulmanis jau pirms stu-

dijām strādājis tai pašā farmā. Šais trijās versijās nav pretrunu, un visiem

trim autoriem var būt taisnība.

Vēverlijā atrodas 12 km uz ziemeļaustrumiem no Linkolnas. 1909. ga-

dā Ulmanis šai farmā bijis kopā ar kādu citu studentu Vaļu Kusku. Kad

1954. gadā Ulmanim atklāja piemiņas plāksni Linkolnas universitātē,
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Vals Kuska, kas tad bija agronoms Berlingtonas dzelzceļa dienestā Oma-

hā, sniedza interviju avīzei The Lincoln Star (1954. g. 20. maija numurā).

Kuska pastāstīja, ka Vornera farmā viņi dzīvojuši ar Ulmani kopā tai

pašā mītnē, palīdzējuši kulšanā un strādājuši siena ievākšanā. Ulmanis

strādājis kā katrs vienkāršs strādnieks, kaut cietis tā gada karstā un mitrā

laika dēļ.

„Dienu mums, protams, nebija daudz laika runāties, bet vakaros viņš

man stāstīja par dzīvi cara valdības laikā Krievijā. Viņš bija ļoti noska-

ņots pret cara režīmu un tā polītiku un domāja, ka ļaudīm tur nav ne-

kādas iespējas uzlabot savu ekonomisko stāvokli. Viņam pašam bija jā-

atstāj dzimtene tādēļ, ka viņš centās apgaismot ļaudis un viņus ierosināt,

rakstot apcerējumus un runājot pret cara piekopto apspiešanas polītiku."
Šīs un citas jau agrāk ievietotās ziņas par Ulmani laikraksts The Lin-

coln Star vairākkārt atkārtojis, piemēram, 1975. g. 8. maijā, vienmēr pa-

svītrojot, ka Kārlis Ulmanis bija „The Premier from Nebraska" un ka

Nebraskas universitātes absolvents kļuva par Latvijas valsts prezidentu.

Laikraksts Laiks 1961. g. 17. jūnija numurā ievietoja P. Lagāča apce-

rējumu, kurā pēdējais raksta, ka kāds viņa paziņa, kas bijis Nebraskā,

viņam stāstījis par Ulmani. Rakstā ir apvienoti no trim dažādiem avo-

tiem ņemti stāsti: pirmkārt — tiešs tulkojums no Kuskas intervijas avīzei

The Lincoln Star, otrkārt — profesora H. R. Smita raksta tiešs tulko-

jums un, treškārt — šāds straipsnis:
~ . . .

Ulmanis pēc atgriešanās Lat-

vijā visu laiku sarakstījās ar kādu dāmu, studiju biedreni Linkolnas uni-

versitātē. Pēdējā vēstule šai studiju laika simpātijai rakstīta 1940. gadā,
ko prezidenta uzdevumā gan parakstījis viņa sekretārs." Sakarā ar šo rak-

sta posmu Laika redakcija visam rakstam devusi sensācionālu virsrakstu

„Kārļa Ulmaņa vēstule studiju laika simpātijai uz Nebrasku". Nevienam

no šiem trim apcerējuma posmiem Lagācis avotu neuzrāda, bet tikai rak-

sta, ka kāds paziņa, kas braucis uz Nebrasku, viņam to stāstījis. Sapro-

tams, paziņa varēja būt izlasījis kā avīzē The Lincoln Star 1954. gadā

iespiesto rakstu, tā Smita tai pašā gadā publicēto rakstu un tad 1961. ga-

dā to P. Lagācim stāstījis.

Lagāča trešā stāsta avots ir tas pats laikraksts The Lincoln Star, kurā

šis stāsts ir vairākkārt ar gada atstarpi atkārtots. Tā 1975. gada martā

lasām: „[Ulmaņa sekretāra parakstītā] vēstule [datēta 1940. g. 8. febru-

ārī] bija adresēta Virdžinijai Cimmera (Zimmer) jaunkundzei Nebras-

kas universitātes mājturības nodaļā, par ko domā, ka viņa bijusi ilgus ga-
dus viņa [Ulmaņa] draudzene un 'simpātija' ('sweetheart'). . . [Ulmanis]

informēja Cimmera jaunkundzi, ka Latvija arī turpmāk paliks neitrāla

[seko tiešs citāts no vēstules] — mūsu valsts ir palikusi ārpus sadursmēm

un kara ar tā šausmām."

Kā Mierkalns, tā Akmentiņš min Smita neminētā Ulmaņa latviešu

drauga vārdu — Kārlis Klige. Pēc Akmentiņa ziņām, Kārļa Kliges tēvs

esot palīdzējis Ulmanim nelegāli atstāt Latviju, kad viņam draudēja ap-



69

cietināšana. Būtu interesanti zināt, kāds ir šī stāsta avots, jo sevišķi tā-

dēļ, ka Ulmanis pavisam legāli atstāja Latviju, braucot uz ziemeļiem —

uz Pēterpili un no turienes uz Somiju un tad tālāk.

Pavisam citādas ziņas par šo Kārli Kligi jeb, pareizāk, Klieģi sniedz

Liāna Gintere 1975. gadā Linkolnas avīzē The Lincoln Star. Kārlis Klieģis

(Kari Kleege) esot bijis Ulmaņa kaimiņš Latvijā. Policija pārpratuma dēļ

esot meklējusi Kārli Ulmani Klieģa mājās. Klieģis policiju aizkavējis un

pa to laiku aizsūtījis savu meitu, lai Ulmani brīdinātu, līdz ar kādu nau-

das summu ceļanaudai. 137

Mierkalns dod sīkākas ziņas par Smita aprakstā minēto pienalopu no-

vērtēšanu Čikāgā, norādot, ka tas noticis 1908. gada rudenī un ka no as-

toņām vērtētāju grupām Nebraskas universitāte te ieguvusi otro vietu.

Attiecīgais uzņēmums vēl glabājoties fakultātes (nodaļas?) ēkā.

lepriekš minētajā rakstā Liāna Gintere atstāsta, ka par šo pienalopa
vērtēšanu kāds cits no vērtētājiem, toreizējais students Gramlichs, vēlāk

rakstījis: „Man visspilgtāk atmiņā iespiedies notikums nākošā rītā. Pa-

modos, kad Ulmanis, sēdot gultā, pats pie sevis runāja, žestikulējot ro-

kām. Viņš lamāja Gernsejas (Guernsey) govis, kas viņam sacensībā bija

jāvērtē un kas mūs nogremdēja. Mūsu komanda sacensībā ieguva otro vie-

tu, bet mēs būtu viegli ieguvuši pirmo vietu, ja Ulmanis šīs govis būtu

labāk apskatījis."
Par Ulmaņa darbību universitātē pēc bakalaura grāda iegūšanas Mier-

kalns raksta, ka instruktora amatā viņš studentiem mācījis piena un pie-

na produktu analizi un sierniecību. Profesoram prom esot, viņš studen-

tiem lasījis lekcijas. Mierkalns turpina: „Viens no tā laika studentiem iz-

sakās, ka Ulmanis pilnā mērā saistījis klausītāju interesi, kaut arī viņa va-

loda bijusi ar trūkumiem."

Pēc autora lūguma Nebraskas universitātes archīvārs izskatīja uni-

versitātes pārvaldes (Board of Regents) protokolus un konstatēja, ka Kār-

lis Ulmanis 1909. gada 11. novembrī pieņemts piensaimniecības nodaļā

par instruktoru uz sešiem mēnešiem ar simts dolāru algu mēnesī.138 Pēc

šiem sešiem mēnešiem viņa darbs universitātē izbeidzās.

Žurnāla Agriculture 1910. g. marta numurā ir ievietota īsa Ulmaņa bio-

grāfija un viņa portrets. Biogrāfija nobeidzas šādiem vārdiem: „Ulmanis

patlaban ir piensaimniecības instruktors [Nebraskas universitātes] pien-
saimniecības nodaļā un vada praktiskos darbus. Maz ir jaunekļu viņa ve-

cumā, kam būtu lielāka pieredze un kas būtu labāk sagatavoti piensaim-

niecības praktiskajās un zinātniskajās nozarēs. Kā students Ulmanis ir pa-

matīgs un progresīvs. Viņa gatavība un centieni nodrošina viņam lielisku

nākotni."

Par Ulmaņa darbību universitātē viens otrs fragments ir salasāms viņa

biogrāfu darbos, bet, diemžēl, tikai fragmenti. Piemēram, viņš esot iz-

strādājis sierniecības tabulu, par ko esot bijušas labas atsauksmes. 139 Ulma-

nis pats lepojas ar to, ka viņam jālasa lekcijas, un raksta Enzeliņam: „Tā
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ir visjocīgākā parādība, ka man jātura priekšlasījumi angļu valodā. Bet

tie kungi jau visu zin labāk." Diemžēl, citātos atkal trūkst datumu, un tā-

dēļ nevar chronoloģiski nekur ierindot vēstuli, kas pauž vilšanos ar

darbu universitātē: „Es tagad ieskatu, ka tā profesora būšana Amerikā

nav
nekas. Tagad man piedāvā pāris labas vietas, bet es darīšu pavisam

kaut ko citu. Es iešu un rentēšu muižu un nodošos piensaimniecībai. Es

mēģināšu pats darīt to, ko citiem esmu mācījis tik ilgi, un es jūtu un ceru,

ka nepalikšu apsmieklā. Es ceru tai darbā rast apmierinājumu. Līdz šim

mana dvēsele līdzinājusies izbiedētam un uztrauktam putnam. Es vēlētos

reiz nosēsties un elpu atņemt. Pirmā maijā es atstāšu tagadējo vietu un

iešu jau tagad uz laukiem." 140

Vēstulē pieminētais pirmais maijs labi saskan ar protokolu par Ulmaņa

pieņemšanu darbā Nebraskas universitātē. Viņu, kā redzējām, 1909. gada
novembrī pieņēma uz sešiem mēnešiem, un šis termiņš izbeidzās 1910. g.

1. maijā.
Lai gan ASV universitātēs ir daudz vairāk gradāciju „profesora" ama-

tam nekā citās zemēs, tomēr Ulmanim arī līdz zemākās pakāpes profeso-

ram vēl būtu jānostaigā tāls ceļš. Pēc vēstulē teiktā iznāk, ka Ulmanis

pēc paša ierosmes aizgājis no mācībspēka vietas. Turpretim Alfrēds Bēr-

ziņš raksta pavisam ko citu: „Augstskolas kurātorija viņu ievēl kurātora

amatā, bet Nebraskas valdība neapstiprina līdzekļus jaunā amata algo-
šanai." 141 Būtu interesanti redzēt, uz kā pamatojas šī ziņa. Universitātes

kurātorija ir augstākais universitātes pārvaldes organs, un maz ticams, ka

kādu pagaidu lektoru, kas pieņemts uz sešiem mēnešiem, ievēlētu par ku-

rātoru (toreiz 1910. gadā! Tagad šāds brīnums varētu gadīties). Ja teksts

būtu lasāms tā, ka Ulmani ievēlēja lektora amatā, tad teiktajam būtu jē-

ga. Tas tad arī liecinātu, kādēļ Ulmanis nepalika par mācībspēku, lai kāp-

tu grūtās kāpnes uz profesūru.
Kad Ulmanis bija atgriezies Latvijā un kļuvis par valstsvīru, Nebras-

kas presē par viņu parādījās sporādiski raksti. No tiem uzzinām, ka Ul-

manis pēc aiziešanas no Linkolnas universitātes strādāja Robertsa pieno-
tavā par fabrikas pārzini.

Nebraskas vēstures biedrības archīvā glabājas izgriezumi no žurnāliem

un avīzēm, kur pieminēts Ulmanis. Starp šiem izgriezumiem ir arī 1924.

gada maija žurnāls The Milk Man. Tur 3. lappusē ievietots Ulmaņa por-

trets un attēls, kur Ulmanis pieņem karaspēka parādi. Šai lappusē arī ie-

spiesta saeimas deputāta Kārļa Ulmaņa vēstule J. R. Robertsam, kas no-

saukts par „President of Roberts Sanitary Dairy". J. R. Robertss, iespie-
žot Ulmaņa vēstuli, to ievada šādiem vārdiem: „Karl Ulman jeb Ulmanis,

kā viņu sauc viņa dzimtajā zemē, strādāja mūsu darbā Linkolnā no 1909.

līdz 1911. gadam kā rūpnīcas vadītājs (factory superintendent)..."
Par Robertsa pienotavu pēc laikraksta World Herald 1954. g. 2. maija

numura sīkākas ziņas sniedz O. Akmentiņš (jāizsaka atzinība žurnālis-

tam Akmentiņam, ka viņš šoreiz min savu avotu). J. R. Robertss šo pie-
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Žurnāla The Milk Man 1924. g. maija numurs

notavu Linkolnā nodibinājis 1906. gadā. Pienotavas 1924. gada pārska-

tā esot bijis teikts, ka laikā no 1908. līdz 1911. gadam tur esot bijis no-

darbināts arī Kārlis Ulmanis, kas, citējot laikraksta World Herald vār-

dus, „ļoti labi noderējis un palīdzējis sabiedrībai kritiskā periodā".

Kā redzams, šais informācijas avotos ir nesaskaņa ar iepriekšējo par

gadu, kad Ulmanis sācis darboties Robertsa pienotavā. Tā kā viņš līdz

1910. g. 1. maijam darbojās Linkolnas universitātē mācībspēka amatā,

tad ir nepareizs apgalvojums, ka viņš jau 1908. vai 1909. gadā sācis dar-
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boties Robertsa pienotava. Turpretim ticama ir informācija, ka Ulmanis

Robertsa pienotavā darbojies vēl 1911. gadā.

Enzeliņa atmiņās lasāms, ka Ulmanis kļuvis par direktoru kādā privātā

piensaimniecības uzņēmumā, bet, diemžēl, nav minēts tā vārds. Pēc tam

Enzeliņš citē no Ulmaņa vēstules: „Esmu spiests strādāt 7 dienas nedēļā,

kādēļ rakstīt var tikai par vakariem, kad nogurumā acis veras ciet. Ame-

rikā direktoriem jāstrādā dažkārt pat vairāk nekā citiem." 142 Virza par

šo Ulmaņa dzīves posmu no Ulmaņa vēstules Enzeliņam citē tikai vienu

teikumu: „Gods ir, bet sirdsmiera nav!"143

Zināmu ieskatu par Ulmani šai Linkolnas posmā sniedz viņa līdzdar-

bība Latvijas lauksaimniecības žurnālos. 1908. gadā tā ir ļoti maza —

tikai viens raksts Dzimtenes vēstneša lauksaimniecības pielikumā un viens

raksts Zemkopī. 1909. gadā turpretim viņš publicē 12 rakstus Zemkopī

un sāk arī iesūtīt rakstus 1907. gadā dibinātajam žurnālam Baltijas lauk-

saimniekam (nav sajaucams ar likvidēto Lauksaimnieku). Pēdējā publi-
cēti 7 raksti. Bez tam Ulmanis publicē trīs rakstus citos Latvijas laikrak-

stos. 1910. gadā viņš sāk darboties līdz tai pašā gadā Enzeliņa no jauna no-

dibinātajā žurnālā Zeme, ievietojot tur 34 rakstus. Zemkopis ievieto 19

viņa sacerējumus, Baltijas lauksaimnieks desmit rakstus, un citos izdevu-

mos parādās pieci raksti. Šis 1910. gads tātad rakstu skaita ziņā ir ļoti ra-

žīgs. Nākošajā (1911.) gadā Zemē parādās 15 Ulmaņa raksti, Zemkopī
četri un Baltijas lauksaimniekā trīs, bez tam vēl kādā kalendārā viens

raksts.

Ulmaņa biogrāfi sniedz dažas ziņas par viņa gara pasauli un literārajām
interesēm Amerikas posmā. Kad bija iespējams „atvilkt elpu", Ulmanis

interesējās par jaunāko latviešu rakstniecību. Viņš lūdz Enzeliņu, lai

viņam piesūta jaunākās latviešu grāmatas.
144 Tas nu ir pozitīvi vērtējams,

un tādēļ arī nav brīnums, ka Virza savā darbā to sevišķi izceļ. Jau savā

Ulmaņa biogrāfijas pirmajā teikumā viņš raksta: „Šī grāmata ļaudīm ne-

patiksies, jo tā runā labu par cilvēku, kas daudz laba darījis savai tau-

tai." Sekojot šai maksimai, tad arī Virza visā biogrāfijā raksta tikai par

to, par ko viņš domā, ka tas Ulmani raksturo pozitīvi. Pretēji šim cilde-

nam nodomam tomēr Virza biogrāfijā sevišķi uzsver, ka Ulmaņa mīļākā
grāmata ir bijusi populārā Mardena grāmata, ko Ulmanis arvien bija pa-
radis lasīt grūtos brīžos. Kāds cits biogrāfs, kas arī grib rakstīt par Ul-

mani tikai labu, tāpat piemin Mardenu un turklāt nosauc to par ameri-

kāņu domātāju un kultūrfilozofu". 145

Pieminēt Mardenu tomēr nemaz nebūtu vietā biogrāfijās, kurās domāts

Ulmani cildināt. To darīt tomēr iederas tādā kritiskā biogrāfijā, kādu

mēģina rakstīt šo rindu autors. Jau kādā agrākā esejā par Ulmani, minot

Mardenu, rakstīju, ka šī „filozofa vienīgais trūkums ir tas, ka viņš nav

filozofs, bet gan viens no daudzajiem amerikāņu autoriem, kas sarakstī-

jis grāmatu, kā dzīvē tikt uz priekšu, lai, to publicējot, pats tiktu uz

priekšu". l46
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Orisons Svets Mardens (1850 —1924) bija pēc nodarbošanās viesnīc-

nieks. Viņš ir viens no neskaitāmiem amerikāņiem, kas sarakstījuši grā-
matas par to, kā gūt panākumus dzīvē. Sākot ar 1897. gadu, viņš izdeva

žurnālu Success (Panākumi), kas, atskaitot pārtraukumu kara laikā, iznā-

ca līdz viņa nāvei 1924. gadā. Saukt šī viesnīcnieka recepšu grāmatas par

filozofiju var tikai tas, kam nav ne jausmas par to, kas ir filozofija, vai

arī satiriķis, kas par šo žurnālistu grib pazoboties. Ir tiesa, ka Ulmanis

bija Mardena ražojumus iecienījis, bet tas gan nekādi nav ierakstāms Ul-

maņa gara dzīves aktīvā. Mardens rakstīja dzīves panākumu receptes pus-

izglītoto amerikāņu gaumē un, ar šiem rakstiem iegūstot turību, iekļuva
arī amerikāņu biogrāfiskajās vārdnīcās Who is who? (no tām arī aizgūti

iepriekš minētie Mardena biogrāfiskie dati).

Saprotams, ir ļoti iespējams, ka Mardena receptes palīdzēja Ulmanim

vieglāk pārvarēt dzīves grūtumus. Varētu varbūt pat teikt, ka Ulmanim,

strādājot septiņas dienas nedēļā, pa vakariem, „kad aiz noguruma veras

acis ciet", šī lektīra bija visvairāk piemērotā lasāmviela. Tomēr ar visu to

Mardens nekļūst nedz par domātāju, nedz kultūras filozofu. Daudzi ie-

vērojami vīri līdzīgā situācijā kā Ulmanis lasa detektīvu stāstus. Tomēr

ar to šo stāstu sarakstītāji nekļūst par literātūras korifejiem.
Par Ulmaņa lasāmvielu Miķelis Valters savās nepublicētajās atmiņās

raksta, ka Ulmanis gan esot daudz lasījis, bet viņš neesot lasījis nevienu

pašu grāmatu, t. i., ko Valters sauc par grāmatu — kas celtu intelektu.

Un Miķelis Valters Ulmani labi pazina.

Hjūstona — pienotavas īpašnieks

Robertsa pienotavā saņemtā alga Ulmanim deva iespēju ne vien iztikt,

bet arī atlicināt līdzekļus, ko viņš nodomāja ieguldīt, nopērkot paša uz-

ņēmumu. Kā redzams no Smita stāsta, pēdējais kopā ar Hekeru izgādāja
Ulmanim aizņēmumu no Linkolnas pirmās nacionālās bankas 1000 dolāru

apmērā.
147 Ulmanis griezās arī pie Hermaņa Enzeliņa, piedāvājot visus

savus rakstus par 1500 rubļiem. 148 Vai viņš šo summu arī dabūja, pēc ta-

gadējām publikācijām nav redzams. Savu piedāvājumu Enzeliņam Ulma-

nis motīvēja ar to, ka viņam ir vēlēšanās sapelnīt daudz naudas, lai va-

rētu Latvijā nodibināt tautas augstskolu. Pēc Akmentiņa ziņām, Ulma-

nis esot dabūjis aizņēmumu arī no Čārlza Vornera. A. Bērziņš savukārt

raksta, ka Ulmanis aizņēmies naudu no J. R. Robertsa, Čārlza Vornera,

profesora Hekera un Smita. Viņa avots ir žurnālista Edvarda Morova

raksts Omahas laikrakstā Sunday World-Herald 1936. g. 12. aprīļa nu-

murā (sakarā ar to, ka Ulmanis kļuva par Latvijas valsts prezidentu). 149

Saņēmis aizņēmumu vai nu no iepriekš minētajam personam, vai arī

ar viņu garantiju no bankas, Ulmanis nopirka pienotavu (vai krejotavu)
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Hjūstona, Teksasas stata. Diemžēl, par Ulmaņa dzīves posmu Hjustona

atkal ir daudz chronoloģisku neskaidrību.

Pēc Morova raksta, ko izmantojis Bērziņš, Ulmanis kādu gadu esot strā-

dājis Robertsa pienotavā un tad saņēmis aizņēmumu un pārcēlies uz Hjūs-

tonu. Tur pēc apmēram pusotra gada viņu apmeklējis viens no kredito-

riem — Vomers. Chronoloģija tad nu iznāktu šāda: Ulmanis atstāj darbu

Linkolnas universitātē 1910. g. 1. maijā. Viņš strādā Robertsa pienotavā

līdz 1911. gada vidum. Pēc tam 1913. gada vidū Ulmanis atgriežas Lat-

vijā.
Ar šo chronoloģiju nesaskan tas, ko raksta Akmentiņš.150 Ulmanim

Hjūstonas pienotava jau pēc 30 dienām bijusi jāatdod kreditoriem, un

tieši tai laikā no Latvijas pienākusi Enzeliņa vēstule, ka Krievijā izsludi-

nāta amnestija 1905. gada revolūcionāriem un Ulmanis var atgriezties

Latvijā. Amnestiju izsludināja 1913. gadā, un, pamatojoties uz tās, Ul-

manis arī atgriezās Latvijā.
Ticamāka tomēr šķiet versija, ka Ulmanis uz Hjūstonu pārcēlās 1911.,

nevis 1913. gadā. Ir zīmīgi, ka viņš 1910. gadā Zemkopja 20. numurā pub-

licēja rakstu ar nosaukumu ~Moderniecības Teksas valstī", 151 kas liecina,

ka 1910. gad.ā viņš jau interesējās par pārcelšanos uz Teksasu.

Ne vien Akmentiņš, bet arī Alfrēds Bērziņš (pēc Morava) piemin trīs-

desmit dienas, tomēr citā sakarā. Kamēr Akmentiņš raksta, ka Ulmanim

jau pēc 30 dienām pienotava Teksasā bijusi jāatdod kreditoriem, Bērziņš

raksta, ka Ulmanis 30 dienu laikā esot pārkārtojis uzņēmumu, piemēram,
atlaižot nēģerus un viņu vietā pieņemot par strādniekiem baltos. Tomēr

arī Bērziņš (pēc tā paša Morova) raksta par neveiksmēm. Kad Ulmani

Hjūstonā apmeklējis Vomers, Ulmanis bijis nosirmojis, noguris un zau-

dējis cerības uz panākumiem. ls2 Ir zīmīgi, ka Ulmaņa līdzdalība Latvijas
lauksaimniecības žurnālos 1912. gadā apsīkst — tikai četri raksti (no

tiem Zemē trīs).

Zināmu pārsteigumu sagādā tas, ka Linkolnas universitāti beigušo sa-

rakstā (Alumni Directory) 1912. gadā Ulmaņa dzīvesvieta minēta Krie-

vijā. 153 Kā tas saskan ar faktu, ka Vomers tai laikā apmeklēja Ulmani

Hjūstonā, pagaidām paliek mīkla.

Ir skaidrs, ka pienotavas pirkums Hjūstonā bija neveiksme. Neveik-

smes cēloņi bija divējādi. Pirmkārt, Ulmanis nevis nomāja, bet gan nopirka

pienotavu (vai krejotavu, kas arī nav zināms) par skaidru naudu, un to,

kā redzējām, viņš daļēji bija aizņēmies arī no Linkolnas bankas. Aizņē-

mums bija jādeldē un par to jāmaksā augļi. Otrkārt, viņš maksāja avan-

sus par vēl nepiegādāto pienu, un, kad avansa saņēmēji pienu nepiegādāja,

viņš cieta zaudējumus. Pārņemot uzņēmumu, viņš arī atlaida nēģerus, kas

tur strādāja, un viņu vietā pieņēma baltos strādniekus, kam bija jāmak-
sā ievērojami lielākas algas. Tā pienotava nesa zaudējumus, tādēļ sapro-

tams, ka tā pārgāja kreditoru rīcībā. Tomēr trīsdesmit dienu laikā pēc ie-

rašanās Hjūstonā arī ar Ulmaņa enerģiju nebija iespējams nodzīvot līdz
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bankrotam. Ticamāk tādēļ ir, ka Ulmanis trīsdesmit dienu laikā uzņē-

mumu pārorganizēja pēc sava prāta un ka bankrots nāca pēc pusotra ga-

da. Varbūt Vomers kā viens no kreditoriem tieši šī iemesla dēļ devās uz

Hjūstonu, lai personīgi redzētu, kas tur notiek.

Par Vornera aizdevumu Ulmanim ir publicēta šāda informācija. Liāna

Gintere raksta, ka Vomers Ulmanim aizdevis $ 500 pienotavas uzsāk-

šanai Hjūstonā, Teksasā. Viņa turpina: „Vornera kundze nesen to atgā-

dināja. Bet kad Krievijas cars 1913. gadā izsludināja vispārējo amnestiju

tiem, kas bija iejaukti 1905. gada notikumos, Ulmanis visu atstāja un aiz-

ceļoja. Vornera kundze teica: Mans vīrs neļaunojās par šo naudu, kaut

Ulmanis nekad aizdevumu neatmaksāja. Čārlijs [Vomers] par viņu [Ul-

mani] bija labās domās, un man liekas, viņam šķita, ka nauda izdota la-

bam mērķim." 154

Ulmanis, bez šaubām, labi pārzināja piena pārstrādāšanas technoloģiju.

Tomēr ar techniskām zināšanām vien nepietiek, lai vadītu paša uzņēmu-

mu. Vajadzīgas arī zināšanas veikalvadībā, un to, acīm redzot, Ulmanim

nebija. Ar to tad arī izskaidrojama šī neveiksme ar paša uzņēmumu. Zi-

nāmā mērā Ulmanis sajuta kā atpestījumu, kad viņš saņēma Enzeliņa te-

legrammu par to, ka Krievijā izsludināta amnestija. Viņš raksta Enzeliņam:

~Jūsu telegramma pienāca dažas dienas atpakaļ. Es nevaru izteikt, cik

liels mans prieks, ka es varu atgriezties. Es nerakstīju jums, gribēdams iz-

zināt, kad es varēšu braukt, un es domāju, ka jūnija vidū veikala lietas

būs tā nokārtotas, ka es varēšu projām tikt. Es rakstīšu jums vēl pirms

aizbraukšanas, bet jūsu vēstule mani vairs nesasniegs. Vai jums būs diez-

gan darba priekš manīm? Ar laikrakstu, kursiem? Es domāju gan."155

Jādomā, ka 1913. gada jūnija vidū Ulmanis devās uz Ņuorlinsu, lai

sēstos prečukuģī uz Eiropu tālākam ceļojumam uz Latviju. 150 Jūlijā viņu

pieņem darbā Baltijas lauksaimnieku biedrība Valmierā.

Valmierā — agronoms

Krievijas valdība ar ķeizarisku manifestu 1913. g. 5. martā pasludināja

amnestiju sakarā ar Romanovu dinastijas trīs simti gadu jubileju. Saskaņā

ar šo amnestiju sodu pilnīgi atlaida visiem, kas bija notiesāti ar cietumsodu

bez pilsoņu tiesību zaudēšanas vai kuru pārkāpumi bija izmeklēšanas sta-

dijā. Amnestija attiecās arī uz preses pārkāpumiem un majestātes apvaino-

jumiem. Izņēmums amnestijas ziņā bija daži polītiskie pārkāpumi, to skai-

tā arī piederība pie revolūcionārām organizācijām, valsts apvērsuma mē-

ģinājumi un pārkāpumi pret spridzināmo vielu turēšanas aizliegumiem.

Administrātīvā kārtā izsūtītos atsvabināja, ja izsūtīšanu bija izdarījusi

centrālā administrācija uz laiku ne ilgāku par gadu. Pārējiem izsūtījuma

laiku saīsināja par vienu gadu, bet to varēja grozīt Sibirijas vai ziemeļu
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guberņu administrācija, ja ta atzina, ka izsūtīto uzvešanas nav bijusi ap-

mierinoša.ls7

Amnestija, saprotams, attiecās arī uz polītiskajiem bēģļiem, kas bija iz-

vairījušies no apcietināšanas, patveroties ārzemēs. Starp tiem bija arī Kār-

lis Ulmanis. 1913. g. jūlijā viņu par agronomu pieņem tā pati lauksaim-

nieku biedrība, kurā savu īslaicīgo darbību viņš bija pārtraucis pirms se-

šiem gadiem. Kopš 1908. gada šī agrākā Kauguru lauksaimnieku biedrība

saucās par Baltijas lauksaimnieku biedrību. Ulmanim ierodoties Latvijā,

viņu uzņem neviesmīlīgi, uz robežas apcietinot. Ulmanis telegrāfiski lūdz

Baltijas lauksaimnieku biedrības palīdzību, un šī palīdzība ir sekmīga,

jo Ulmani atbrīvo.158 Tomēr, kad viņš uzsāk darbu, Vidzemes gubernā-

tors Svegincevs pavēl viņu atlaist. Biedrības priekšniekam Enzeliņam ti-

kai ar grūtībām izdodas gubernātoru pierunāt, lai Ulmani atstāj darbā,

bet gubernātors vēlas runāt ar Ulmani personīgi. Saruna beidzas Ulma-

nim labvēlīgi, un viņš var sākt darbu. 159

Valmiera ir Ulmaņa bāze, no kurienes viņš dodas priekšlasījumos uz

pārējiem Latvijas novadiem. Viņa biogrāfs Virza saskaitījis, ka viena mē-

neša laikā, no 1913. g. 28. novembra līdz 23. decembrim, viņš esot sarī-

kojis priekšlasījumus astoņpadsmit vietās, bet no 1914. g. 23. janvāra līdz

februārim esot apmeklējis desmit pagastus. Tikai dzejnieks pats zina, kā-

dēļ savai statistikai viņš izvēlējies tieši šos datumus. Viena no tām vietām,

ko Ulmanis apmeklēja, būs bijuši Dikļi. 1939. gadā pirmo dziesmu svētku

atcerē Dikļos Ulmanis teica:
„. . .

varat būt droši, ka, ja es biju Dikļos

kā instruktors lauksaimniecībā pirms 25 gadiem, tad arī es šodien atceros,

kā bija tai sapulcē, ko tur darīja. . .

" (sk.: Valdības vēstnesis 1939. g.

17. jūlijā).

Enzeliņš savukārt atzīmē Ulmaņa 1914. gada vasarā sarīkoto lauk-

saimniecības izstādi Valmierā. Par to viņš citē atsauksmi kādā vārdā ne-

nosauktā laikrakstā: „K. Ulmaņa reformātora darbība nāks par labu ne

vien Valmieras novadam, ne tikai Vidzemei, bet visai Latvijai. Tā bija

jādomā, dzirdot šo nenogurstošo darbinieku runājam par zemnieku dzīvi

un darbu, izstādi atklājot. Tūkstoši dzirdēja šos dedzīgos vārdus par
ti-

cību savam darbam, par mīlestību uz savu dzimto zemi, par lauku jau-
natnes audzināšanu šādā ticībā un mīlestībā. Kā degošas dzirksteles šie

vārdi bira pār tūkstošām galvām. No šīm dzirkstelēm jāceļas liesmām, kas

pārvērš un atjauno visus kūtros, aukstos, vienaldzīgos, kamēr visi mācās

mīlēt savu darbu un savu zemi."160

Pretstatā šiem jūsmīgajiem vārdiem un cildinātājai atsauksmei ir domas,

ko Kārļa Zariņa klātienē bija izteicis Kārlis Skalbe. Šī saruna būs noti-

kusi 1914. gadā: „Dzejnieks Kārlis Skalbe bija neapmierināts ar Kārļa
Ulmaņa dedzīgiem saukļiem pirmā vietā izcelt lopkopības un laukkopī-
bas ražas. Dzejnieks teica: 'Ulmanis tikai runā par latvju tautas laicīgo
labklājību, par mantu, bet kur tad paliek latviešu nacionālais gars, lat-

viešu dvēsele?' — Dzejnieka Kārļa Skalbes un agronoma Kārļa Ulmaņa
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pasaules skatījums bija pilnīgi pretējs, Skalbe vēlējās modināt latviešos

latvisko pašapziņu ar garīgām vērtībām, Ulmanis ar laicīgo labklājību.
Abiem, liekas, acu priekšā bija viens mērķis, bet ceļu šī mērķa sasnieg-
šanai katrs vēlējās dažādu." 161

Ulmanis ne vien teica runas lauksaimnieku sanāksmēs, bet arī turpināja

publicista darbību. 1914. gadā iznāca divos izdevumos viņa brošūra Cūku

barošana un otrā izdevumā brošūra Jaunlopu uzraudzīšana. Viņš tulko arī

brošūru Govju asins sērga. Ulmanis kļūst Enzeliņa dibinātā populārā žur-

nāla Zemes redaktors un 1914. gadā tajā ievieto 35 rakstus, bet Baltijas
lauksaimniekā vienu rakstu. Šos rakstus Ulmanis paraksta vai nu ar ini-

ciāļiem K. A. U. vai S. W. Pirmā iniciāļu grupa, saprotams, nozīmē: Kār-

lis Augusts Ulmanis. Arī tagadējai latviešu paaudzei, kas dzīvo ārpus Lat-

vijas, nav sveša šī nelatviskā paraža lietot visus savus kristāmvārdus, ko

kādreiz bērnam devuši mīļie krusttēvi un krustmātes.

Arī 1915. gadā Ulmanis turpina darboties lauksaimniecības žurnālis-

tikā. Līdz 1915. gada septembrim, kad žurnāls Zeme pārtrauc darbību, 10-

-viņš tajā publicē 21 rakstu un Baltijas lauksaimniekā vienu.

Starplaikā dzīves mierīgo ritumu bija sajaucis Pirmais pasaules karš, kas

sākās 1914. g. 1. augustā. Karš nesa dzīvē miljoniem pārmaiņu. Cilvēki

aizgāja bojā, ģimenes izira, manta un turība sadega kara liesmās. Skalbes

sludinātais gars un gara vērtības izrādījās par drošāku pamatu, uz ko va-

rēja celt nākotnes ēku, nekā manta.

Pirmais pasaules karš brieda lēni, bet, kad tas izcēlās, tautai tas nāca kā

pārsteigums. Kopš Vācijas impērijas nodibināšanas pēc Prūsijas un Fran-

cijas kara 1870—1871. gadā Vācija bija dominējošā valsts Eiropā. Trej-
valstu savienība starp Vāciju, Austro-Ungāriju un Itāliju ārēji likās ne-

pārvarama, bet īstenībā bija vājāka nekā ārēji likās — Itālija bija slepeni

vienojusies ar Franciju, un Austro-Ungārijā bija raiba tautību mozaīka,

ko saturēja kopā ļoti vājas saites.

Lai stātos pretī trejvalstu koalicijai, Francija meklēja saprašanos ar

Krieviju. Pēc sākotnējās slepenās vienošanās 1894. gadā Francija un Krie-

vija noslēdza militāru savienību. Anglija bija palikusi ārpus šīm Eiropas

koalicijām, un tās vadītāji —
Džozefs Čemberlens un lords Lensdauns

mēģināja saprasties ar Vāciju. Kad tas neizdevās, Anglija 1902. gadā sa-

līga ar Japānu un tad 1904. gadā panāca vienošanos ar savu simtgadīgo

ienaidnieku — Franciju. Kad izcēlās karš starp Krieviju un Japānu, likās,

ka šī tuvināšanās izjuks, bet Krievijas sakāve un nolīgtais miers krizi no-

vērsa. Trejvalstu savienībai (Vācijai, Austro-Ungārijai un Itālijai) bija

radies spēcīgs pretinieks — trejvalstu antante (Anglija, Francija un Krie-

vija). Skatuve bija sagatavota pasaules lielākajai vēstures traģēdijai, kāda

jebkad bija piedzīvota. Viena krize sekoja otrai, kamēr traģēdija noslēdzās

ar Viduseiropas un Austrumeiropas valstu sistēmas sabrukumu. Pirmā lie-

lākā bija t. s. Morokas krize (1905 —1906. g.). Tai sekoja Balkānu kri-

ze (1908. g.), Agadiras krize (1911. g.), Turcijas un Itālijas karš (1911. g.)
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un Balkānu karš (1912 —1913. g.). Pirmo pasaules karu izraisīja aten-

tāts 1914. g. 28. jūnijā Bosnijas galvaspilsētā Sarajevo, kad kāds serbs

nogalināja Austro-Ungārijas troņmantnieku un viņa sievu.

Austrijas ārlietu ministra 23. jūlija ultimātu Serbijai pēdējā noraidīja

25. jūlijā. Sekoja drudžaina diplomātu rosība, lai novērstu karu. Tomēr

neviens valstsvīrs nebija ar mieru piekāpties. Tieši otrādi — Krievijas

ārlietu ministrs S. Sazonovs solīja Serbijai atbalstu, ja izceltos bruņots

konflikts ar Austriju. 28. jūlijā Austrijas ārlietu ministrs Berchtolds pie-
teica karu Serbijai. Uz to atbildot, Krievijas cars Nikolajs II 29. jūlijā iz-

sludināja Krievijā daļēju mobilizāciju. Tomēr Krievijā daļējai mobilizāci-

jai nebija izstrādāti plāni, tādēļ 30. jūlijā Nikolajs negribīgi akceptēja pil-

nīgu mobilizāciju. Vācija atbildēja, savukārt izsludinot mobilizāciju. 1.

augustā Vācija pieteica karu Krievijai, bet 3. augustā Krievijas sabiedro-

tajai — Francijai. Vācija Francijā iebruka caur Beļģiju, kaut 1839. gadā

Beļģijai bija garantēta neitrālitātē. Šis iebrukums pamudināja Vācijai

draudzīgās aprindas Anglijā arī nostāties pret Vāciju, un 1914. g. 4. au-

gustā Anglija pieteica Vācijai karu.

Optimistiskie valstsvīri domāja, ka karš beigsies dažos mēnešos. Patie-

sībā šis karš formāli beidzās tikai 1918. g. 11. novembrī ar pamieru. Fak-

tiski pēc šī lielā kara vairākās vietās cīņas vēl turpinājās. No Eiropas ka-

ra bija radies pasaules karš, iesaistoties alianses pusē arī Japānai un Ame-

rikas Savienotajām Valstīm, bet trejsavienības pusē Turcijai un Bulgāri-

jai. Kā varēja sagaidīt, alianses pusē bija pārgājusi Itālija. Neitrālas Ei-

ropā bija palikušas tikai Skandināvijas valstis, Holande, Spānija, Albā-

nija un Šveice, Āzijā — Persija un Afgānistana, Āfrikā — Etiopija, Ame-

rikas kontinentā Meksika, Arģentīna, Čile un sīkās Centrālamerikas val-

stis. Visas pārējās pasaules valstis iesaistījās karā. Karojošās armijās pie-

dalījās vairāk nekā sešdesmit miljonu cilvēku, un upuru skaits pārsniedza

piecpadsmit miljonus.
Kara laikā kļuva populāra doma par tautu pašnoteikšanos. Pēc kara

beigām Austro-Ungārijas ķeizariste un agrākā Krievijas impērija sadalī-

jās un to vietā radās daudz neatkarīgu valstu. Arī Latvija pasludināja sa-

vu neatkarību, bet tā vēl bija jāiegūst neatkarības cīņās.

Pirmajam pasaules karam sākoties, optimistisks noskaņojums valdīja
arī Latvijā. Pirmās ziņas no frontes vēstīja par lieliem krievu armijas pa-

nākumiem. Tādi panākumi bija kā Austrijā, tā Prūsijā. Prūsijā iebruka

fon Renenkampfa komandētā pirmā un Samsonova komandētā otrā krie-

vu armija. Abās bija arī iesauktie latvieši, sevišķi Renenkampfa armijā.

Tie jūsmīgās vēstulēs rakstīja mājiniekiem par sekmīgu virzīšanos uz

priekšu Prūsijā. Laikraksti vēstīja par kazaku varoņdarbiem un vācu ka-

raspēka gļēvo bēgšanu. Kad septembrī jūsma apsika, Latvijā aiz cenzū-

ras aizsprosta vēl nekā ļauna neparedzēja, un tikai pamazām izplatī-

jās ziņas par krievu karaspēka sakāvi. 1915. gada martā tad nāca zināms,

ka divās lielās kaujās 1914. gada septembrī un 1915. gada februārī pie
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Mazuru ezeriem ir aizgājušas bojā cildinātās un varenās krievu armijas.l63

Apmēram divdesmit tūkstoši latviešu karavīru šais cīņās krita vai nonāca

gūstā. Krievijas Sarkanā krusta izziņas dienestam slikti darbojoties, tē-

viem un mātēm nebija iespējams noskaidrot, vai dēli krituši, ievainoti vai

nonākuši vācu gūstā.

Rīgā — Lauksaimniecības centrālbiedrības darbā

Kamēr Ulmanis bija emigrācijā Vācijā un Amerikā, bija izdevies Lat-

vijā reālizēt jau kopš 1882. gada iecerēto projektu nodibināt lauksaim-

nieku biedrību apvienību. 1905. gada janvārī nodibinājās Rīgas lauk-

saimniecības centrālbiedrība. Dibināšanas sapulcē piedalījās 23 Vidzemes

lauksaimnieku biedrības un Rīgas latviešu biedrības lauksaimniecības no-

daļa. Statūtus valdība apstiprināja 1906. g. 24. jūlijā, un tā bija pirmā

lauksaimnieku biedrību savienība visā Krievijā. Gada beigās Rīgas lauk-

saimniecības centrālbiedrībai bija pievienojušās jau 42 biedrības, 104 1910.

gadā 74, 1913. gadā 99 un 1914. gadā 106.

Daļa no biedrībām, kas šais gados centrālbiedrībā iestājās, bija pašas
centrālbiedrības dibinātas, jo statūti paredzēja lauksaimnieku biedrību

un kooperātīvu dibināšanu vietās, kur to nebūtu. Statūti paredzēja arī

rūpes par lauksaimnieku izglītību. Šai nolūkā rīkoja ne vien priekšlasīju-

mus un kursus, bet 1910. gadā Priekuļos atvēra lauksaimnieku ziemaskur-

sus, kurus pēc tam pārvērta par lauksaimniecības skolu. Rūpējoties par

preču apgādi lauksaimniekiem, 1907. gadā lielāks skaits centrālbiedrībā

apvienoto lauksaimnieku biedrību nodibināja „Konzuma" veikalu, kas

lauksaimniekus apgādāja ar ražošanas līdzekļiem. Desmit gadus vēlāk

Konzums kļuva par patstāvīgu juridisku personu. Lai reālizētu savu uz-

devumu: izplatīt lauksaimniecības zināšanas, sākot ar 1907. gadu Rīgas

lauksaimniecības centrālbiedrība izdeva žurnālu Baltijas lauksaimnieku.

Literātūrā to šad tad sajauc ar iepriekšējos gados Hermaņa Enzeliņa iz-

doto žurnālu Lauksaimnieku. 165 Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrībai

izveidojās arī plašs lauksaimniecības instruktoru kadrs.

Sīvā sacensībā ar Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrību darbojās arī

1906. gadā Jelgavā nodibinātā paju sabiedrība Latviešu ekonomiskā sa-

biedrība. Šī sabiedrība pārņēma J. Bisenieka privātos veikalus un turpināja
izdot žurnālu Zemkopi. Tāpat kā Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrī-

bai, arī Latviešu lauksaimnieku ekonomiskai sabiedrībai bija savi lauk-

saimniecības instruktori.

Kārlis Ulmanis, kas gan agrākajos gados pirms revolūcijas bija sadar-

bojies ar Bisenieku, no Valmieras Baltijas lauksaimnieku biedrības pār-

gāja Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības instruktora amatā. Sprie-
žot pēc Hermaņa Enzeliņa atmiņām, Kārlis Ulmanis pārgājis uz Rīgas

lauksaimniecības centrālbiedrību pēc tam, kad bija izcēlies Pirmais pasau-
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les karš. Biogrāfiskajā vārdnīcā Es viņu pazīstu ir minēts, ka Kārlis Ul-

manis Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības darbā pārgājis 1915. gadā,

tātad pēc Pirmā pasaules kara sākuma, kad vācu spēki jau iebruka Lat-

vijā. Hermanis Enzeliņš savā autobiogrāfijā raksta: „B. L. B-bai par sma-

gu zaudējumu 1915. gadā Kurzemes bēgļu plūdi un lielais posts viņu [Kār-

li Ulmani] aizsauc projām, un tiešā biedrības darbā viņš vairs neatgrie-
žas." Arī Jānis Filips raksta savās atmiņās, ka, iebraucot no Pēterpils Rī-

gā, viņš sastapis Kārli Ulmani lauksaimniecības centrālbiedrības darbā

1915. gada vasarā. Ulmanis vedis centrālbiedrības naudu uz Rīgas pre-

čustaciju un kā lopu rekvizīcijas komisijas priekšnieks svēris un novietojis

vagonos bēgļu lopus.

Pilnīgi aplama ir izdevuma £5 viņu pazīstu redaktora 1964. gadā pub-
licētā ziņa, ka Ulmanis esot pārgājis Rīgas lauksaimniecības centrālbied-

rības dienestā 1917. gada sākumā, reizē uzņemoties Baltijas lauksaimnie-

ka redaktora pienākumus. 166 Šos redaktora pienākumus viņš uzņēmās tikai

1918. g. 1. jūlijā. lestājoties Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības die-

nestā, Ulmanis nepārtrauca sakarus ar Valmieras Baltijas lauksaimnieku

biedrību, jo viņš palika šīs biedrības žurnāla Zeme redaktora amatā. 1915.

gadā no janvāra līdz augustam iznāca Zemes 15 numuri un 1916. gada
martā pirmais numurs, ko arī rediģēja Ulmanis. Pēc tam ar otro numuru

redaktora amatu uzņēmās H. Enzeliņš. 167

Krievijā un Sibirijā — komandējumā

Viens no pirmajiem Kārļa Ulmaņa uzdevumiem, stājoties darbā Rīgas

lauksaimniecības centrālbiedrībā, bija komandējums uz Krieviju un Sibī-

riju, lai iepirktu sēklu.

1914. gada rudenī Latvijā bija gadījusies slikta raža un izsalušas au-

zas. Tieši pēc auzām armijas elpes apgādei bija sagaidāms labs pieprasī-
jums, un, lai novērstu sēklas trūkumu, Ulmani nosūtīja tās iepirkšanai uz

Krieviju. Literātūrā par šo jautājumu atkal valda domstarpības. Pēc vie-

nām ziņām, Ulmani sēklas iepirkšanai komandēja Valmieras Baltijas lauk-

saimnieku biedrība,168 bet pēc citām ziņām — Rīgas lauksaimniecības

centrālbiedrība. 169 lespējams, ka komandējumu izrīkoja abas organizācijas.

Ceļojums norisinājās 1915. gada janvārī un februārī, un Ulmanis ap-

meklēja Pēterpili, Vologdu, Vjatku, Permu, Omsku, Ufu, Samaru, Mas-

kavu un citas vietas Krievijā un Sibīrijā. 170 Pēc Virzas sniegtajām ziņām,
Kārlim Ulmanim šai ekspedīcijā esot izdevies iepirkt 75 vagonus auzu.

171

Citādu apgaismojumu par šo Kārļa Ulmaņa dzīves posmu sniedz savās

atmiņās Jānis Filips (1975. g. 11. janvāra vēstulē autoram), ko šeit citēju:
„[Bēgļu apgādāšanai] pārtikas krājumi bija nepietiekoši, un bija jārūpē-
jas, lai pārtiku varētu saņemt no lekškrievijas. Par pārtikas apgādes va-



dītāju iecēla K. Ulmani, t. i., viņš vadīja ar saviem aģentiem pārtikas

iepirkšanu Krievijā. Tomēr Daugavmalas zemniekiem likvidējot savas

saimniecības un arī normālās saimniecības, kuras bija organizētas Rīgas

apgādei, [tās] bija spējīgas dot samēra daudz pārtikas. Tā vienojāmies,
ka K. Ulmanis vadīs iepirkšanu Krievijā no Valmieras, kur ērtāka satik-

sme ar Krieviju, bet man bija jāuzņemas iepirkt un sadalīt produktus Rī-

gā. Arī Krievijas mantas tika adresētas uz Rīgu un te novietotas nolik-

tavās, saldētavās un daļēji iesālītas v. t. t. Sakarā ar šādu sadarbību man

bija izdevība satikties ar K. Ulmani samērā bieži. Bija jāsastāda kopējs

plāns (kurš gan nekad nesaskanēja ar izdomāto). . .

"

Neskaidrs šai aprakstā ir, vai sēklas iepirkšana un pārtikas iepirkšana,
ko Ulmanis vadīja Krievijā, bija viena un tā pati, vai arī atšķirīgas ope-

rācijas. Tālāk
— vai Ulmanis personīgi brauca uz Krieviju, vai arī rīko-

jās tikai ar aģentu starpniecību, kā to raksta Filips. Šos jautājumus da-

ļēji varētu atrisināt, ja būtu zināma notikumu chronoloģija.

Suntažos — lopu rekvizīcijas darbā

Kara norise kļuva arvien nelabvēlīgāka Krievijai. Ļaudis runāja par no-

devību, bet nekas nemainījās, kad atcēla ģenerāļus ar vāciskiem uzvār-

diem un viņu vietā nāca ~īsti krievi", kaut to starpā bija viens bulgārs,

turklāt Latvijas frontē: ģenerāli Radko Dmitrijevu Edgars Andersons ir

raksturojis kā nespējīgu karavadoni.

Lai novērstu krievu iebrukuma atkārtošanos, vācu spēki 1915. gada pa-

vasarī virzīja uzbrukumu pret Šauļiem un Liepāju. Pēdējo vācieši ieņēma
8. maijā. Sekojošajās kaujās vācieši Šauļus gan pazaudēja, bet Liepāja pa-

lika viņu rokās. Jūlijā sākās jauns vācu uzbrukums Kurzemei un Zemga-

lei, kā arī Lietuvai un Polijai. 2. augustā vācieši ieņēma Jelgavu.

Kad vācu karaspēks iebruka Kurzemē un vēlāk Zemgalē, krievu ad-

ministrācija pavēlēja iznīcināt lauku sējumus. Lopus pavēlēja nodot rek-

vizīcijas komisijām, kas vispārējā sajukumā nemaz nedarbojās. Visiem

18—45 gadus veciem vīriešiem pavēlēja evakuēties. Laikrakstos publi-

cēja šausmu stāstus par vāciešu mežonībām. Rīkojumi, propaganda un jo

sevišķi tas, ka krievi atkāpjoties sāka dedzināt lauku mājas, izraisīja mil-

zīgu bēgļu kustību. Bēgļu vilnis sāka velties 1915. gada aprīlī. Daļa šo

bēgļu gan atgriezās, bet, atjaunojoties vācu uzbrukumam, radās jauna

bēgļu lavīna, sevišķi jūnijā un jūlijā. Vērtē, ka bēgļu gaitās devās 400 000

Kurzemes un Zemgales iedzīvotāju, dzenot sev līdz vairāk miljonu māj-

lopu. Visi toreizējie latviešu rakstnieki — Akurāters, Brigadere, Jaun-

sudrabiņš, Ezeriņš, Štrāls, Skalbe v. c. ir attēlojuši šo latviešu traģēdiju. To-

reiz latviešu rakstnieki vēl cieta līdz ar tautu tās nelaimē. .
.

Skalbes tē-

lojumi ir sakopoti Daugavas apgāda izdoto Skalbes rakstu trešajā sēju-

mā ar kopēju nosaukumu Sarkanās lapas (Stokholmā 1952). Šais tēlojumos,
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kaut an tajos manāma tendence, ir spilgti raksturots ne vien bēgļu posts

un izmisums, bet arī latviešu spīts un pretošanās nelaimēm.

Tāpat kā pārējo latviešu dzīvē, arī Kārļa Ulmaņa dzīvē šie drāmatis-

kie notikumi radīja lielas pārmaiņas. Kursu, priekšlasījumu un lauksaim-

niecības žurnālu redaktora darba vietā viņam nācās uzņemties citus, laik-

meta diktētus pienākumus.

Vispārējā sajukumā krievu valdības iestādes rūpējās tikai par savu dro-

šību. Kurzemes gubernātors ar savu kanceleju pirmais meklēja patvērumu
aiz Daugavas. Vidzemes gubernātors no Rīgas pārcēlās uz Cēsīm. Bēgļu

masas ar saviem lopiem virzījās uz ziemeļiem, lai tiktu pāri Daugavai,

bet ceļš caur Rīgu viņiem reizēm bija slēgts. Bija jāceļas pāri Daugavai

ar celtuvēm ārpus Rīgas, pie Jaunjelgavas un Daugavpils. Lopi saslima,

izklīda un sajaucās ar citu bēgļu lopiem. Saslima arī cilvēki.

Šais posta dienās latviešu sabiedrība apzinājās savu pienākumu stāties

darbā bezspēcīgās krievu administrācijas vietā. Rīgas lauksaimniecības

centrālbiedrība ar priekšnieku V. Skubiņu ir viena no pirmajām, kas ar

savu darbinieku aparātu organizē palīdzību bēgļiem. Pirmais uzdevums

ir palīdzēt viņiem atbrīvoties no lopiem. Saziņā ar armijas vadību un

Vidzemes gubernātoru nodibinās rekvizīcijas komisiju tīkls, kas par skaid-

ru naudu un normālām cenām uzpērk lopus, zirgus, pajūgus un labību

bēgļu vezumos. Starp Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības darbinie-

kiem, ko iesaista šai darbā, ir arīKārlis Ulmanis.

Pat zinātniskajā literātūrā par Ulmaņa iesaistīšanu palīdzības darbā

nav visai precīzas ziņas. Tā Edgars Andersons raksta: „Rīgas Lauksaim-

nieku Centrālbiedrībā un Bēgļu apgādāšanas komitejā sāka iegriezties ne-

sen no trimdas Savienotajās Valstīs atgriezies Valmieras agronoms Kār-

lis Ulmanis, kas labi pazina latviešu kolonistu dzīvi Krievijā un Amerikā

un savās runās un rakstos sāka paust atziņu, ka latviešiem vislabāk būtu

palikt savā dzimtenē."172 Vispirms terminoloģijas sīkums — Rīgā lauksaim-

nieku nebija, tādēļ pareizais nosaukums ir Rīgas lauksaimniecības centrāl-

biedrība, ne Rīgas lauksaimnieku centrālbiedrība. Principiālā nepareizība
citātā ir, ka Ulmanis „nesen" atgriezies no Amerikas Savienotajām Val-

stīm (viņš bija atgriezies 1913. gadā), ka viņš kā Valmieras agronoms „sā-

ka iegriezties" Rīgā (viņš bija Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības

darbinieks un no Valmieras agronoma vietas bija aizgājis). Viņš nepazina
latviešu kolonistu dzīvi nedz Krievijā, nedz Amerikā (savu divu mēnešu

braucienā pa Krieviju, iepērkot auzas, viņš ar latviešu kolonistu dzīvi ne-

varēja iepazīties, bet Amerikā viņš satikās tikai ar vienu latvieti, un šī

pati satikšanās ir problēmatiska). Ir turpretim pareizi, ka Ulmanis runās

un rakstos pauda atziņu, ka latviešiem būtu jāpaliek dzimtenē.

Kādam darbam Kārli Ulmani izredzēja Rīgas lauksaimniecības centrāl-

biedrības vadība, ir redzams pēc avotiem — viņam uzdeva darboties lo-

pu rekvizīcijas komisijā Suntažos. Tā bija viena no daudzajām šādām ko-

misijām, ko krievu valdība iekārtoja pēc Rīgas lauksaimniecības centrāl-
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biedrības ierosinājuma. Daļa Kurzemes un Zemgales bēgļu, kas bija pār-

cēlušies pār Daugavu pie Ikšķiles, Ogres un Lielvārdes, nonāca Suntažos,

25 km no Ogres. Šeit par rekvizīcijas komisijas pārstāvi bija izraudzīts

Ulmanis. 173 Lauksaimniecības žurnāla Zemes 1915. g. 5. augusta numurā

ievietots paziņojums: ,/Zemes' redaktors agr. K. Ulmanis kopš nedēļām

savus spēkus ziedo bēgļu lopu noņemšanas lietai un noņemto slimo lopu

pārzināšanai. Šie darbi dzimtenes labā tik svarīgi, ka ar tiem var aizbil-

dināt 'Zemes' nokavēšanu un tās iznākšanas pārtraukšanu." Šī paziņojuma
autors nebūs bijis neviens cits kā Ulmanis pats.

13. augustā Ulmanis raksta Hermanim Enzeliņam no Rikteres muižas

(uz ziemeļiem no Suntažiem — vēlākajā Sidgundas pagastā): „Es esmu

tagad iestādīts par pavēlnieku kroņa lopu lēģerī. Mums ir kādi 15 000 sli-

mu govju, cūku un aitu. Es nezinu, kāda diena, kāds rīts, kāds vakars."

Bēgļu atbrīvošana no liekiem un sevišķi saslimušiem lopiem bija augstā-

kā mērā nepieciešams darbs, un Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības

nopelns bija, ka tā panāca, lai valdība lopus uzpirktu. Tomēr atvērtais

rekvizīcijas atvars draudēja pilnīgi izpostīt Latvijas lopkopību. Domājot

par nākotni, Skubiņš un Ulmanis sāka rūpēties, lai no rekvizīcijas atbrī-

votu ciltsgrāmatās ierakstītos lopus. Ar lielām pūlēm šādu rīkojumu iz-

devās izkaulēt armijas virspavēlnieka štābā. 174 Krievijas zemkopības mi-

nistrija pavēlēja labākos pienalopus apzīmēt ar ministrijas iniciāļiem un

tos atbrīvoja no rekvizīcijas. Tomēr īpašniekiem šie lopi bija jānogādā uz

Krieviju. Ja to neizdarīja, valdība atsavināja lopus par rekvizīcijas ce-

nām.175

Valmierā — bēgļu darba sagādē

Kad Ulmanis beidza darbu rekvizīcijas komisijā, Rīgas lauksaimnie-

cības centrālbiedrība viņu izraudzīja par Valmieras bēgļu apgādāšanas ko-

mitejas darba nozares vadītāju.176 Komitejas pārzinis bija Hermanis En-

zeliņš. Valmieras bēgļu apgādāšanas komiteja bija viena no daudzajām

komitejām, kas bija nodibinājušās dažādās vietās bēgļu aprūpei. Lai pa-

reizi novērtētu Ulmaņa vietu šai bēgļu palīdzības darbā, ir īsumā jārak-

sturo bēgļu aprūpes organizēšana. Jo sevišķi tas nepieciešams tādēļ, ka

laika gaitā Ulmaņa nozīme šai organizācijā ir pārspīlēta. Tā viņa bio-

grāfs Fēlikss Lūkins raksta: „Ulmaņa vadībā organizēja bēgļu uztverša-

nas iestādes. Vēlāk viņš darbojās Valmierā kā bēgļu apgādes komitejas

vadītājs."177 Ne viens, ne otrs teikums īsti neatbilst patiesībai.

Bēgļu apgādāšanā bija iesaistījušās abas lielās lauksaimnieku organizā-

cijas — Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrība un Latviešu lauksaimnie-

ku ekonomiskā sabiedrība, kas no Jelgavas bija evakuējusies uz Pliskavu.

Pašu pirmo palīdzību bēgļiem jau 1915. gada aprīlī un maijā sniedza jau

1914. gadā nodibinātā Latviešu palīdzības komiteja iesaukto latviešu
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karavīru piederīgo aprūpei (tās darbību literārā ietērpā ir raksturojusi

Anna Brigadere romānā Kvēlošā lokā, nosaucot to par „Aizmuguri").

Kad sākās lielie bēgļu plūdi, šī komiteja nodibināja īpašu nodaļu bēgļu

apgādei. Nodaļa ieplūda Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības nodi-

binātajā organizācijā — Baltijas bēgļu apgādāšanas komitejā, kas nodibi-

nāja komitejas daudz vietās Latvijā, par lokālo komiteju vadītājiem un

vispār komiteju darbā ieceļot savus (Rīgas lauksaimniecības centrālbied-

rības) darbiniekus. Tā Ulmani nosūtīja uz Valmieru.

Centrālbiedrības sāncense — Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā sa-

biedrība savukārt nodibināja palīdzības organizāciju, ko nosauca par

„Dzimteni". Arī šī organizācija nodibināja lokālas palīdzības komitejas,
kuru darbinieki bija mācītāji, kamēr Baltijas bēgļu apgādāšanas komitejā

darbojās agronomi.l7B

Starplaikā risinājās notikumi, kam bija vislielākā nozīme Latvijas vēs-

turē — 1915. g. 1. augustā bija nodibināti latviešu strēlnieku bataljoni. 23.

oktobrī šos bataljonus, nepilnīgi apmācītus, nosūtīja uz fronti. Gadu vēlāk

no bataljoniem bija izauguši pulki, kas varonīgi cīnījās pret vāciešiem. Šī

varonība tomēr nozīmēja asiņainus zaudējumus latviešu tautai.

1916. g. 7. janvārī, pārvēlot Baltijas bēgļu apgādāšanas komitejas valdi,

par vienu no 17 valdes locekļiem ievēlēja Kārli Ulmani,179
un pēc tam vi-

ņa darbība bēgļu palīdzības darbā kļūst redzamāka, kaut arī tā nevar vēl

mēroties ar valdes priekšsēža V. Skubiņa rosību.

Par Ulmaņa darbību Valmierā, pirms viņš vēl bija ievēlēts Baltijas lat-

viešu bēgļu apgādāšanas komitejas valdē, daļēji pareizu raksturojumu ir

devis Virza: „Viņš neieņem nekādu lielu vietu, organizāciju priekšgalā ir

citi, bet daudz ierosmes iziet no viņa." 180 Ka ne visas šīs ierosmes bija dzī-

vē reālizējamas, Virza kā Ulmaņa darbības apoloģēts, saprotams, noklusē.

Totiesu Ādolfs Klīve savās atmiņās min šos Ulmaņa ierosinājumus. Klīve

bija Baltijas bēgļu apgādāšanas komitejas Cēsu biroja darbinieks un va-

dīja tur novietoto Centrālo darba biroju. No Valmieras tad Ulmanis sū-

tīja pārskatus uz Cēsīm Centrālajam darba birojam par to, cik bēgļu

dabūjuši darbu un kādi bijuši darba piedāvājumi. Šos pārskatus saņēma
Ādolfs Klīve. Viņš raksta: „Šie skaitļi Valmierā, tāpat kā citur, nebija

sevišķi iepriecinoši. Vieninieki darbu dabūja bez kādas starpniecības, bet

ģimenes vai sievietes ar bērniem, kāds bija bēgļu vairums, tikai ar lielām

grūtībām varēja atrast piemērotu nodarbošanos." 181 Šai sakarā tad arī Ul-

manis ierosina paplašināt jau noorganizētās šūšanas darbnīcas, iepērkot
drēbi vairumā. Viņš ieteic Klīvem nākošā braucienā uz Pēterpili paņemt

līdz saini ar drēbju atgriezumiem, lai to atstātu kā atgādinājumu bēgļu

centrālkomitejas vīriem. Klīve šo ieteikumu tomēr neesot izpildījis.
Šī saruna būs notikusi pēc 1915. g. 30. augusta (pēc vecā stila), resp.

12. septembra, jo šai datumā Pēterpilī sanāca latviešu bēgļu kongress, kas

ievēlēja bēgļu centrālkomiteju. Kongresu sīki aprakstījis Arturs Bērziņš,
kas bija viens no kongresa dalībniekiem.182 Kongresā Pēterpils latviešu
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Jēzus draudzes zālē Podolijas ielā piedalījās pavisam 128 delegāti no 83

organizācijām un iestādēm (literātūrā minētie dati nesaskan — pēc A.

Bērziņa, piedalījušies 126 organizāciju pārstāvji), viņu starpā arī Rīgas

lauksaimniecības centrālbiedrības un Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās

sabiedrības, resp. Baltijas bēgļu apgādāšanas komitejas un Dzimtenes pār-

stāvji. Kongresā ievēlētā Bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja paredzēja
šādu vietu sadalījumu: no 25 locekļiem 3 locekļus Baltijas bēgļu apgādā-
šanas komitejai, 3 Dzimtenei, 3 Kurzemes pārstāvjiem, 3 Vidzemes pār-

stāvjiem, 2 Latgales pārstāvjiem un 3 īekškrievijas pārstāvjiem (no avo-

tiem neizriet, kādas organizācijas deva pārējos 8 locekļus). levēlētie bija:
M. Antons, P. Ašmanis, K. Bachmanis, A. Bergs, K. Bērziņš, J. Brumelis,

J. Brunalds, A. Butuls, J. Čakste, F. Grosvalds, J. Goldmanis, K. Hiršs-

Gaigala, J. Kreicbergs, F. Ķemps, J. Ķēmanis, V. Maldonis, V. Olavs,

J. Rancāns, J. Seskovs, A. Sīmanis, J. Stumbergs, V. Skubiņš, F. Vesmanis,

J. Zālītis, K. Zariņš.183 Centrālkomiteja no sava vidus ievēlēja valdi:

priekšsēdi V. Olavu, viņa biedrus J. Čaksti un A. Bergu, kasierus K. Za-

riņu un J. Seskovu, sekretārus M. Antonu un K. Bachmani un valdes lo-

cekļus — J. Brumeli un abus domniekus: J. Goldmani un J. Zālīti.

Šo Bēgļu apgādāšanas centrālkomiteju reizēm literatūrā apzīmē par Lat-

vijas priekšparlamentu. Šis apzīmējums nav īsti vietā. Varētu varbūt gan

teikt, ka Bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja bija latviešu parlamentārā

skola, jo no centrālkomitejas izauga Latviešu pagaidu nacionālā padome,

un ievēlētie sabiedriskie darbinieki centrālkomitejas darbā ieguva nepie-
ciešamo parlamentāro rutīnu. Tas, ka nākošajās vēlēšanās vienprātība bija

izjukusi un Dzimtene gāja savus ceļus, gan piederēja pie latviešu parla-

mentārās pieejas, kas atkārtojās vēlāk pēc Latvijas patstāvības nodibi-

nāšanas.

Kā redzams, Kārlis Ulmanis tai laikā vēl nebija tik ievērojams, lai viņu

sūtītu par delegātu uz Pēterpili, un līdz ar to viņu arī centrālkomitejā

neievēlēja.
Kārla Ulmaņa darbība šai laikā bēgļu jautājumā daudzējādā ziņā ir

opozicionāra centrālkomitejas nodomiem. Dažus gadījumus, kas raksturo

šo opoziciju, savās atmiņās skicējis Ā. Klīve. 184

Baltijas bēgļu apgādāšanas komitejas Cēsu birojā bija jau pieminētais A.

Klīves vadītais darba birojs un P. Ķevieša vadītais sazināšanās birojs. Tos

abus Bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja vēlējās pakļaut tieši sev. Pret šo

nodomu nostājās kā Klīve, tā Ulmanis. Viņi baidījās, ka, pakļauiot darba

biroju Pēterpilī esošai Bēgļu apgādāšanas centrālkomitejai, valdībai būs

vieglāk iegūt noteikšanu pār darba biroju un latviešus varēs nosūtīt lielākā

skaitā darbos Krievijā un Sibirijā. Nesazinoties ar Baltijas bēgļu apgādā-

šanas komitejas valdi, Klīve un Ulmanis nosūtīja uz Pēterpili centrāl-

komitejai savu protestu pret tās nodomiem pievienot darba biroju. Starp-

laikā pati centrālkomiteja bija savu viedokli grozījusi, un darba birojs pa-

lika Baltijas bēgļu apgādāšanas komitejas pārziņā.



86

Centrālkomitejai bija kultūras birojs Maskavā. Tur bija radies pro-

jekts, ka darba birojs jāizveido tā, ka noteikšana tajā būtu ne vien dar-

ba devējiem, kā līdz tam, bet ka tajā darbotos arī darba ņēmēju pārstāvji.

Arī pret šo projektu kā Klīve, tā Ulmanis nostājās noraidīgi.
Pamatota bija Ulmaņa opozicijā pret mēģinājumiem uzkundzēties no

ārienes. 1916. gada beigās, kad Ulmanis jau bija Baltijas bēgļu apgādā-

šanas komitejas valdē, Vidzemes gubernātoram radās projekts latviešu

bēgļus novietot darbā piespiedu kārtā. Baltijas bēgļu apgādāšanas komite-

jas valde pret šo nodomu asi protestēja, un Ulmanis centās šo protestu vēl

pastiprināt, iesaistot tajā Baltijas lauksaimnieku biedrību un citas Val-

mieras organizācijas. Arī Klīves vadītais darba birojs Cēsīs šo protestu

atbalstīja. 185

Jānis Kārkliņš savās atmiņās raksturojis Kārli Ulmani, kad viņš darbo-

jās Valmierā, šādiem vārdiem: „No Centrālbiedrības un Bēgļu apgādā-

šanas komitejas laikiem atceros kādu izskatā vienkāršu, darbā kustīgu

agronomu, kas, Rīgā iebraucis, arvien apmetās Centrālviesnīcā. Pelēkā

uzvalkā, ar salmenīcu galvā, ar pārtikas groziņu pie rokas, viņš apmek-

lēja savus darba biedrus, un visi patiesi cienīja šo darbīgo valmierieti. Tur

Centrālbiedrības agronomus Vārsbergu, Skubiņu, Ulmani, Blumbergu un

citus iepazinu un mācījos cienīt pāri Rīgas advokātiem. . .

Vīrs ar gro-

ziņu, kurā blakus sviestmaizēm atradās manuskripti, iegriezās arī Jaunā

Dienas Lapā, kreisā virziena laikrakstā, bija tā līdzstrādnieks cara

laikā... " 186

Pēc Ulmaņa darbabiedra Jāņa Filipa atmiņām, Kārlis Ulmanis jau
1917. gada vasarā būtu dzīvojis Pvīgā, architekta Vanaga mājā, vēlākās

Krišjāņa Barona un Ģertrūdes ielas stūrī. Augustā Ulmanis Rīgā esot sa-

slimis un ievietots slimnīcā.187 Šo informāciju nav iespējams saskaņot ar

droši dokumentēto ziņu, ka Ulmanis tad dzīvoja un arī slimoja Valkā,

ne Rīgā.

Valkā — dalībnieks Latviešu zemnieku savienības dibināšanā

1915. gadā Latvijas pilsētā, kas bija vistālāk no frontes — Valkā — sā-

ka izveidoties zināms centrs. Te šai gadā pārcēlās no Rīgas 1913. gadā di-

binātais dienas laikraksts Līdums un līdz ar to latviešu rakstnieki un žur-

nālisti, kas šai laikrakstā strādāja. Viņu skaitā bija arī Kārlis Skalbe. Lī-

duma redaktors bija Oto Nonācs. Laikraksta līdzstrādnieks bija arī Kār-

lis Ulmanis.

Kad Ulmanis pārcēlās uz Valku, nav īsti nosakāms. Pēc Jāņa Filipa at-

miņām, tas noticis jau 1916. gada pavasarī. 1917. g. 8. janvārī dienas-

laikrakstā Dzimtenes vēstnesis, kas no Rīgas bija pārcēlies uz Pliskavu un

ko rediģēja M. Ārons, ievietots „Atgādinājums Vidzemes lopkopjiem



87

par teļu iepirkšanu". To parakstījis Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrī-

bas jaunlopu audzēšanas nodaļas vadītājs agronoms Kārlis Ulmanis —

Valkā, Lugažu laukumā, Kurica namā. Divi dienas vēlāk tai pašā laik-

rakstā ir vēl viens Ulmaņa parakstīts aicinājums „Kurzemes un Kauņas

guberņu māju īpašniekiem, kas tagad dzīvo Vidzemē". Aicinājumā ir ap-

solīti aizdevumi.

Par minēto teļu iepirkšanu Jānis Filips raksta: „Darbības technika bija
tāda, ka Bēgļu komiteja nopirka no saimnieka teļu par tirgus cenu un sa-

maksāja. Teļš bija tālāk jāaudzē saimniekam, par ko viņš saņēma noteiktu

gada maksu. Tā audzētie lopi būtu jānodod Kurzemes bēgļiem, atgriežo-
ties mājās pēc kara. Tādā kārtā K. U. bij noslēdzis līgumus par apmēram

20000 lopiem. Sakarā ar revolūciju tā lieta sabruka pate no sevis." 187

Līduma redakcijas darbinieks rakstnieks Ādolfs Erss ir aprakstījis sa-

vu satikšanos ar Kārli Ulmani Valkā. 188 Viņi runājuši par autonomiju un

valsti, par nākošo latviešu naudu un par dzelzceļa nozīmi latviešu valsts

budžetā. Pārejot sarunās uz literātūru, Ulmanis kritizējis Ersa stāstu, kam

bijis romantiski vēsturisks saturs, jo tas esot par tālu no tagadnes. Ulma-

nis ieteicis Ersam rakstīt stāstus no agronomu un lopu pārraugu dzīves.

Erss arī noklausījies Valkā Ulmaņa referātu par Ameriku. Šīs Ersa at-

miņas attiecināmas uz laiku pirms revolūcijas.
1917. gada martā izcēlās Krievijas revolūcija (~februāra revolūcija").

Neapmierinātība ar notikumiem frontē, korupcija, transporta grūtības

ar to iznākumu
—

badu lielajās pilsētās — bija revolūcijas galvenie ie-

mesli. Caru Nikolaju II piespieda atteikties no troņa savā un sava dēla

Alekseja vārdā. Atteicoties arī cara brālim Michailam Aleksandrovičam,

Krievija kļuva par republiku, kaut to oficiāli proklamēja tikai 1917. g.

14. septembrī. Vadību uzņēmās kņazs Georgijs Ļvovs, bet 21. augustā par

valdības galvu kļuva jurists Aleksandrs Kerenskis. Viņa valdības mūžs

bija 79 dienas, jo 8. novembra naktī notika komūnistiskais pučs (~oktobra

revolūcija") un varu pārņēma Vladimirs Uļjanovs, saukts Ļeņins.
Kad 8. martā Pēterpilī sākās revolūcija, ziņas par to Latviju sasniedza

tikai pakāpeniski. Ir iespējams, ka šīs ziņas vispirms sasniedza Valku un

ka samērā ātri par revolūciju uzzināja Kārlis Ulmanis. Rīgu informācija

par revolūciju sasniedza tikai 14. martā.189 18. martā Ļvovs atcēla no

amata Vidzemes vicegubernātoru Podoļinski un viņa amatā par valdī-

bas komisāru iecēla Andreju Krastkalnu. Dienu iepriekš Marģera Sku-

jenieka vadībā bija sākuši organizēties Rīgas latvieši. 21. martā 150 Rī-

gas strādnieku delegāti ievēlēja strādnieku deputātu padomi, un tai pašā
laikā 600 dažādu organizāciju pārstāvji nodibināja Rīgas sabiedrisko or-

ganizāciju padomi. Šai organizāciju pārstāvju sanāksmē atskanēja pra-

sības pēc Latvijas neatkarības, bet sapulce pieņēma Marģera Skujenieka

ieteikto rezolūciju, ka Latvijai jābūt autonomai Krievijas provincei.

Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības priekšnieks agronoms Vijums

Skubiņš (1876 —1952) 190 un šīs centrālbiedrības sekretārs Jānis Blum-
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bergs (1886 —1941 deportācijā) 1917. g. 19. martā izsūtīja aicinājumus

pagastiem, pilsētām un draudzēm piedalīties Vidzemes zemessapulcē Val-

mierā 25. un 26. martā. Šai sapulcē ieradās 440 delegātu. Sapulce nolēma,

ka visa latviešu apdzīvotā zeme ir jāapvieno vienā administrātīvā vie-

nībā Latvijā, ka tai jāiegūst autonomas tiesības Krievijā, ka latviešu va-

loda lietojama skolās un pašvaldībās, tiesas reformējamas un administrā-

cija jāievēl vispārējās, vienlīdzīgās, aizklātās un proporcionālās vēlēša-

nās. Bez tam sapulce nolēma ievēlēt Vidzemes pašvaldības padomi ar

48 locekļiem. Aprīlī turpat Valmierā sanāca Vidzemes bezzemnieku

kongress, kas savukārt ievēlēja bezzemnieku padomi.

Par to, vai Valmierā Kārli Ulmani ievēlēja kādā amatā, vai ne,
zi-

ņas literātūrā ir pretrunīgas. Voldemārs Bastjānis par to raksta savās at-

miņās: „Nāk prātā, ka šinī pavasarī [1917] mans Maskavas paziņa no

darbības Kultūras birojā Z. Meierovics mani kādā bēgļu apgādes iestādē

Rīgā iepazīstināja ar agronomu Kārli Ulmani. Kāpēc agronoms Ulmanis,

laucinieku draugs un aizstāvis, nebija tūliņ sākumā ievēlēts ne pagaidu

zemes padomes prezidijā, ne valdē — nezinu." 191

Turpretim Virza Ulmaņa biogrāfijā raksta: „Kad 12. martā [Virza lie-

to veco stilu, kas šai gadījumā, pēc jaunā stila, ir 25. martā] sanāk pirmā

zemes saeima Valmierā, Ulmanis saka runu par latviešu nākamiem uz-

devumiem. Viņu ievēl zemes padomē no bezzemnieku kūrijas, bet par to

nav jābrīnās. Viņam pašam zemes nav. .
.

"192 Kaut nav drošu ziņu, vai

Ulmani ievēlēja Vidzemes pagaidu zemes padomē, nav šauba par to, ka

šī padome Kārli Ulmani 6. (19.) aprīlī ievēlēja par Vidzemes vicekomi-

sāru. Liekas, ka tas bija kompromiss, kas Rīgas strādniekiem bija jāpie-

ņem, lai pagaidu zemes padome ievēlētu par komisāru viņu kandidātu Dr.

Andreju Priedkalnu otra Andreja (Krastkalna) vietā.

Kad Pēterpilī nodibinājās pagaidu valdība Ļvova vadībā, Rīgas pil-
sētas galva, advokāts un Rīgas latviešu biedrības priekšnieka biedrs An-

drejs Krastkalns viņam nosūtīja apsveikuma telegrammu. Atceļot cara

laika vicegubernātoru Podoļinski, Ļvovs 19. martā par Vidzemes guber-

ņas komisāru iecēla telegrammas sūtītāju, viņam pilnīgi nepazīstamo
Krastkalnu. 193 Krastkalns bija zināms kā konservātīvs darbinieks, un pret

viņu radās spēcīga opozicijā. 2. aprīlī Rīgas strādnieku deputātu pado-

me viņu atcēla. Krievijas pagaidu valdība tad izmēģinājās Krastkalna

vietā iecelt krievu S. Rachmaņinu un pēc tam Šablovski, bet tas neizde-

vās. Beidzot, laikam pēc domes deputātu Goldmaņa un Zālīša ieteikuma,

Krievijas pagaidu valdība par Vidzemes (t. i., Dienvidvidzemes) komi-

sāru 27. maijā iecēla jau 3. aprīlī Rīgas strādnieku ievēlēto un 19. aprīlī
Vidzemes pagaidu zemes padomes ievēlēto Dr. Priedkalnu, kas dzīvoja

Pēterpilī.
Kārlis Ulmanis tai laikā dzīvoja Valkā. 1917. gada martā (datums nav

precīzi nosakāms) notika Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības sapulce,
kurā piedalījās arī Kārlis Ulmanis un kurā viņš esot iesniedzis ierosināju-
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mu dibināt politisku zemnieku partiju — Latviešu zemnieku savienību.

Ulmanis savā ierosinājumā esot norādījis, ka līdz ar ķeizara krišanu aug-

stākā iestāde valstī, kas dod likumus un valda, ir jāizvēl pilsoņiem pašiem.
Šādā parlamentārā iekārtā uz panākumiem varot cerēt tikai tās pilsoņu

grupas, kas rīkojas organizēti. Tādas pilsoņu grupas ir polītiskās partijas.
Arī latvieši nodibinājuši vairākas polītiskās partijas, bet to skaitā nav ne-

vienas, kuras uzdevums būtu pārstāvēt un aizstāvēt zemniekus un viņu

intereses. Lai šo robu aizpildītu, Ulmanis Rīgas lauksaimniecības centrāl-

biedrības sapulcē iesniedza ierosinājumu dibināt zemnieku polītisko par-

tiju ar nosaukumu Latviešu zemnieku savienība. 194

Andrievs Ezergailis pētījumā ~Latviešu zemnieku savienība 1917. ga-

dā", Treji vārti 45/46 (1975), 3. lpp., raksta:
„. . .

Ir bijuši mēģinājumi
radīt mītoloģiju [jālasa: mītu], it kā Z(emnieku) S(avienības) ideja būtu

izlēkusi no agronoma Kārļa Ulmaņa galvas un ka viņš būtu bijis tās vie-

nīgais organizātors. Ir nenoliedzami, ka Ulmanis bija viens no svarīgāka-

jiem Z. S. organizātoriem, bet būtu par daudz teikts, ka viņš bija vienī-

gais." Ezergailis pēc tam min virkni sabiedrisku darbinieku un kooperā-

toru, kas ir piedalījušies vai varējuši piedalīties zemnieku savienības di-

bināšanā. Pēc Ezergaiļa, pirmais ierosinājums dibināt zemnieku savienību

publicēts Līdumā 31. martā, bet pirmā dibināšanas akcija notikusi Valkā

4—5. aprīlī (pēc vecā stila). Pēc tam vēl esot notikušas vairākas dibinā-

šanas sanāksmes, kā jau tas gadoties ar svarīgām iestādēm.

Valkā notikusī Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības sapulce Ul-

maņa ierosinājumu esot pieņēmusi un uzdevusi viņam kopā ar centrāl-

biedrības vicepriekšsēdi A. Brēmeru, bijušo Krievijas valsts domnieku,

zemnieku savienību noorganizēt.
Ādolfs Klīve savos memuāros par Latviešu zemnieku savienības no-

dibināšanu raksta, ka viņš pats neesot minētajā sapulcē piedalījies un vē-

lāk jautājis centrālbiedrības priekšsēdim V. Skubiņam, kā tas gadījies, ka

Ulmanis ierosinājis zemnieku savienības dibināšanu un vai tas bijis ar ie-

priekšēju centrālbiedrības valdes ziņu. Skubiņš esot atbildējis, vai tad Klī-

ve nezinot, ka Ulmanis nekad nevienam neko iepriekš par saviem nodo-

miem nestāstot. Neviens no atbildīgajiem centrālbiedrības darbiniekiem

neko iepriekš par Ulmaņu nodomu neesot zinājis. Sapulcē sākumā, kad

Ulmanis iepazīstinājis ar savu projektu, esot atskanējušas balsis, ka jaun-

dibinājums sašķelšot zemniecību, bet, kad Ulmanis izskaidrojis starpību

starp centrālbiedrību, kuras nolūks ir veicināt lauksaimniecības attīstību,

un zemnieku savienību, kas būšot polītiskā partija, tad iebildumi aprimu-

ši, un sapulce nolēmusi partiju dibināt.195

Klīve savos memuāros devis arī plašāku novērtējumu par nodomu di-

bināt zemnieku savienību. No vienas puses, neko iepriekš par savu nodo-

mu nestāstot, Ulmanis esot gājis ceļu, ko viņš turpinājis arī vēlāk parla-

mentārā un autoritārā laikmetā. No otras puses, zemnieku savienības di-

bināšanā Ulmanis esot izvēlējies ļoti labi apsvērtu taktiku. Griežoties pie
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centrālbiedrības sapulces, jaunajai partijai jau projekta sākumā bijusi ra-

dīta ļoti plaša baze. Centrālbiedrībā bija apvienots ap trīs simti organi-

zāciju, un šīs organizācijas ar tajās apvienotajiem biedriem automātiski

kļuva par jaunās partijas dibinātājiem. Ar to jaunajai partijai jau no paša

sākuma bijusi radīta tik plaša aizmugure, kādas nebija nevienai citai lat-

viešu polītiskajai partijai. 190

Zemnieku savienības organizēšanā Ulmanis, pēc Klīves informācijas,

esot pieaicinājis sociālrevolūcionāru Miķeli Valteru, nacionāldemokratu

Jāni Lapiņu, neatkarības partijas priekšsēdi Sprici Paegli un vēl citus — tā

mēģinot jaunās partijas veidošanā iesaistīt citu partiju darbiniekus. Kā

jau minēts, centrālbiedrības sapulcē Ulmanim talkā statūtu izstrādāšanā

bija izraudzīts A. Brēmers. Šai darbā Ulmanis vēl esot pieaicinājis Herma-

ni Enzeliņu. Jaundibinātās partijas pirmais dibināšanas kongress sanāca

1917. g. 29. aprīlī (12. maijā) Valkā, un tajā piedalījās 216 delegāti, lie-

lāko tiesu no Vidzemes. Ulmanis bija saslimis un tādēļ kongresā nevarēja

piedalīties.197 Viņu tomēr ievēlēja par priekšsēdi, bet par viņa vietniekiem

A. Brēmeru un Ā. Klīvi.

Valkā — slimnieks

Kārli Ulmani pārsteidza slimība ļoti nozīmīgā laikā, tieši tad, kad viņam

pavērās ļoti plašas perspektīvas polītikā. Tieši šī iemesla dēļ jāpieņem, ka

slimība bija īsta un nebija tikai diplomātiska rakstura. Krievijas pagaidu

valdība apstiprināja Ulmani par Vidzemes vicekomisāru 6. maijā (19. maijā

pēc jaunā stila). Šis datums minēts izdevumā Latvijas komunistiskā partija

Oktobra revolūcijā 1917 (Rīgā 1957), nodaļā „Svarīgāko notikumu chro-

nika". Ja pieņemam, ka Ulmanim ar Dr. Priedkalnu konfliktu nebija, tad

ne vien Ulmaņa slimība nevarēja būt diplomātiska rakstura, bet tā viņam

arī nāca nelaikā, tieši tad, kad viņš būtu varējis savu lielo enerģiju likt

lietā, izveidojot maznozīmīgo Vidzemes vicekomisāra posteni par polītiski
un sabiedriski svarīgu amatu. Par viņa slimību laikraksts Līdums sniedza

periodiskus biļetenus, un šos ziņojumus Virza ir uzņēmis savā Ulmaņa bio-

grāfijā.
Līdums 6. maijā (visi ziņojumi pēc vecā stila — tātad īstenībā 19. mai-

jā) ziņo: „Agronoms Ulmanis nopietni slims. Pēc ārstu izteicieniem viņš
tikai pēc nedēļas varēs atstāt gultu." 10. maijā: „Agronoma Ulmaņa sli-

mības gaita ņem ļaunāku virzienu. Vakar bija ārstu konsiliums. Krize sa-

gaidāma šorīt." 17. jūnijā: „Agronoma Ulmaņa atspirgšana no plaušu kar-

soņa šinīs dienās sāk iet manāmi uz priekšu. Vakar slimnieks jau mēģinā-
ja uz brīdi atstāt gultu un varēja pāris stundas nosēdēt krēslā." Tikai 18.

(pēc jaunā stila 31.) augustā Līdums ziņo: ~Vidzemes guberņas viceko-

misārs agronoms Kārlis Ulmanis šorīt aizbrauca uz savu dienesta vietu

Rīgu." 198
Ja vairāk šādu ziņojumu nebija, rodas virkne mīklu.
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Ar Ulmaņa slimību grūti saskaņot literātūrā minētos notikumus, kas

risinājās tai pašā laikā un kuros Ulmanis it kā esot piedalījies. Varētu gan

būt, ka Ulmanis 1917. gada maijā kopā ar Dr. Priedkalnu būtu parakstī-

jis lūgumu Krievijas ministru prezidentam Ļvovam, ka visa latviešu zeme

būtu apvienojama vienā territoriālā vienībā. 199 Tādu iesniegumu Ulma-

nis varēja parakstīt vai nu pirms slimības, vai arī slimības gultā, ja vi-

ņam Dr. Priedkalns to būtu atsūtījis no Pēterpils.
Pārbaudāma gan

ir informācija, ka 1917. gada 30. jūlijā resp. 12. au-

gustā Ulmanis būtu piedalījies Rīgas pilī latviešu sabiedrisko organizā-

ciju un polītisko partiju pārstāvju sanāksmē, kur pārrunāja Latvijas au-

tonomijas projektu.200

Literātūrā versija, ka Ulmanis būtu piedalījies Rīgā 30. jūlija (12. au-

gusta) apspriedē, ir plaši iesakņojusies. Piemēram, Klāra Kalniņa raksta,

ka Ulmanis kopā ar Menderu, Paulu Kalniņu, Valteru un Skujenieku pie-

dalījies Latvijas autonomijas deklarācijas izstrādāšanā. 201
Saprotams, Klā-

rai Kalniņai var būt arī taisnība, jo deklarācijas izstrādāšana varēja no-

tikt sarakstoties, un tās autoriem nemaz nevajadzēja sapulcēties vienko-

pus. Ir maz ticams, ka deklarāciju izstrādāja iesniegšanas dienā — 12. au-

gustā, tā būs izstrādāta jau iepriekš. Ir zīmīgi, ka kritiskais vēsturnieks

Edgars Andersons par rezolūcijas autoriem uzskata Skujenieku, Menderu

un Valteru, nemaz neminot Ulmani un Paulu Kalniņu.202 Gan Žanis

Unāms, atsaucoties uz Jāņa Lapiņa rakstu, min, ka Ulmanis personīgi pie-

dalījies 12. augusta sanāksmē Rīgas pi1ī.203 Ka Jānis Lapiņš nav drošs lie-

cinieks, redzējām jau iepriekš (sk. 26. lpp.). No tiem, kas sanāksmē bija

paši klāt, pārskatu ir sniedzis Miķelis Valters (diemžēl, neminot delegātu

vārdus). 204 Pēc Valtera, delegātu skaits bijis šāds: 7 Rīgas organizācijām,
6 Rīgas strādnieku deputātu padomei, 3 strādnieku, kareivju un bezzem-

nieku padomei, 8 strēlnieku izpildu komitejai, 6 Vidzemes zemes pado-

mei, 6 Rīgas pilsētas domei, 6 Kurzemes pagaidu zemes padomei, 1 lat-

viešu sekcijai XII armijas izpildu komitejā, 8 Latgales sekcijai latviešu

strēlnieku pulkos, 1 latviešu birojam XVI armijā, 1 Latviešu zemnieku

savienībai. Vienīgais zemnieku savienības delegāts šai nozīmīgajā sanāk-

smē varēja būt pats Dr. Valters.

Ir tomēr radies liecinieks tam, ka Ulmanis piedalījies šai Rīgas sanāksmē

personīgi. Brūno Kalniņš, kam toreiz bija 18 gadu, raksta (laikrakstā Laiks

73, 1977. g. 17. sept.), ka viņam bijusi izdevība sadarboties ar Ulmani 12.

augusta sanāksmē un Ulmanis tur labi sapraties ar lielinieku vadoni J. Da-

niševski. Ar Brūno Kalniņa rakstā tālāk teikto tomēr ir pretrunā kāds nozī-

mīgs secinājums, ja būtu taisnība laikraksta Līduma ziņojumam, ka Ulma-

nis
no Valkas izbraucis tikai 31. augustā.

1917. g. 1. septembrī bija sākusies vācu ofensīva Rīgas frontē, un 3.

septembrī vācu spēki ienāca Rīgā un drīz pēc tam ieņēma daļu Rīgas ap-

riņķa. Edgars Andersons raksta: „Pēc Rīgas ieņemšanas vācu karaspēks

aizsardzības nolūkos puslokā no Lielvārdes līdz Rembatei, Siguldai un
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Carnikavai frontes rajonā iznīcināja visas mājas, muižas, baznīcas un rūp-
niecības iestādes, atstājot poziciju priekšā klaju lauku. . . Rīgu apjoza ar

dzeloņstiepļu žogiem, kuros ielaida elektrisko strāvu.
. .

"205 Rodas jau-

tājums, vai tad, kad Rīgu hermētiski noslēdza no pārējās Vidzemes, Ul-

manis jau atradās Rīgā, vai arī, izbraucot uz turieni dienu pirms ofen-

sīvas sākuma, viņš nemaz nepaguvaRīgā nokļūt?
Uz šo jautājumu atbildi dod Ādolfa Klīves atmiņas. Klīve atstāja Rī-

gu kopā ar Zigfrīdu Meierovicu pirms Rīgas krišanas 3. septembrī ap

pusdienas laiku. 206 Viņi devušies caur Mīlgrāvi uz Inčukalnu, tālāk uz

Siguldu, Raunu un Priekuļiem. Priekuļos bija centrālbiedrības muiža, un

no turienes viņi kopā ar V. Skubiņu aizbrauca uz Hermaņa Enzeliņa mā-

jām Mičkēniem, kur, kā to raksta Klīve, ~dzīvoja un veseļojās K. Ulma-

nis".

Klīve raksta tālāk: „K. Ulmanis jau bija krietni atveseļojies. Rudens

saulītē viņš kreklā pastaigājās dārzā un pēc kādas nedēļas gatavojās uz-

sākt darbus. Izjustos vārdos K. Ulmanis pateicās mums par veikto LZS

organizēšanas darbu un uzdeva man kā priekšsēža vietniekam pārstāvēt

mūsu partiju Krievijā, ja fronte kustētos vēl tālāk uz austrumiem." Klīve

un Meierovics tad devušies tālāk un novēlējuši palicējiem — Ulmanim un

Skubiņam — cīnīties par Latvijas neatkarību vācu okupācijā, apsolot to

pašu darīt arī frontes otrā pusē. Ulmanis tad esot piezīmējis: ~Ja grib cī-

nīties par Latviju, vai tad brauc no tās projām?", bet Klīve atbildējis:

„Neesat pārsteigts, Ulmaņa kungs, ja mēs otrā pusē frontei panāksim vai-

rāk nekā jūs šeit." 207

Kā jau minēts, literātūrā ir plaši iesakņojies uzskats, ka Ulmanis Rīgā

ieradās, pirms vācieši ieņēma Rīgu. Kā redzējām, tas nesaskan ar Klīves

liecību, ka viņš sastapis Ulmani Valmieras Mičkēnos pēc tam, kad, bēgot

no vācu ofensīvas, bijis Rīgu atstājis. Šīs grāmatas autors sarakstījās par

šo jautājumu ar Jāni Filipu. Jānis Filips arī pieder pie tiem, kas domā, ka

Ulmanis Rīgā ne vien ieradies, bet jau tur dzīvojis, pirms vācieši ieņēma

Rīgu. Jānis Filips apšauba Klīves liecību par to. ka Klīve būtu Ulmani

saticis Mičkēnos. Uz jautājumu, kur Filips pats tai laikā atradās, autors

saņēma 1975. g. 6. martā rakstītu vēstuli, kas paver ļoti interesantu ie-

skatu toreizējos apstākļos, kādēļ to šeit citēju. Jānis Filips raksta:

„Es izbraucu no Rīgas 2—3 dienas pirms 19. augusta [pēc vecā stila]

resp. 1. septembrī [pēc jaunā stila]. Pa to laiku biju kautkur Ziemeļvid-
zemē, bet sestdien 19. augustā (1. sept.) biju Rūjenē un svētdienas rītā

ap plk. 10 jau biju Valkā, t. i. 20. aug. (2. sept.). Valkā mani no sava

dzīvokļa loga bija redzējis Konzuma direktors Siecenieks (kuru igauņi

bija iesaukuši par „Letti Jumala" — Latviešu dievs) un sāka stāstīt, ka

ar Rīgu esot ļoti nopietni. Tūdaļ sāku meklēt telefonisku sarunu ar Rī-

gas dzīvokli, t. i. ar toreizējo Bait, bēgļu apg. sekretāru Jāni Vītolu (Sku-

biņš bija atteicies no amata, kad es biju Krievijā, un par priekšnieku bija
ievēlēts Juris Zankevics, agrākais sekretārs un par sekretāru valdes lo-
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ceklis J. Vītols). Par brīnumu, sarunu dabūju bez gaidīšanas. Tad uzzinā-

ju, ka viņi evakuējas un pēc stundas izbrauks no Rīgas uz Valmieru.

Tas tomēr mani neapmierināja, un es gribēju vēl nokļūt Rīgā. Arī man

laimējās. Valkas stacijā atradās vilciens, kurš iet Rīgas virzienā. Ar to no-

braucu līdz Valmierai. Tur vilciens palika stāvot un tālāk negāja. Tad

piebrauca Armijas komandiera speciālvilciens un Valmierā pieturēja. Tā

[kā] viņa sēdeklis bija Cēsīs, tad arī es uzmetos uz platformas zem au-

tomobiļa un tā nokļuvu Cēsīs. Tas viss notika lielā ātrumā. Cēsīs biju ap

pulk. 1 dienā. Tā kā noskaidrojās, ka vairs neviens vilciens uz Rīgu ne-

ies, tad domāju iet kājām uz Rīgu. Tā arī iesāku. Gāju pa Rīgas-Pleska-

[va]s šoseju, un pretim brauca visāda veida pajūgi, galvenokārt armijas,
divas rindas blakus. Tai dienā, 2. sept./20. aug. nokļuvu līdz Ligatei, kur

atpūtos, pavadīju nakti. 3. sept. (21. aug.) līdz ar gaismu turpināju ceļu

tālāk. Tad jau šosejā bija mazāk braucēju un drīzi izsīka pavisam. Bija

gan kājāmgājēji. Tā nokļuvu līdz Siguldas krogam un tur ievācu ziņas no

komendantūras. Kas notiek Rīgā, viņi neko nezināja. Nezināja arī, kur

atrodas fronte, bet tālāk mani nelaida. Arī strēlnieki neko nezinot. Viņi

gan Lorupes krastā guļot uz vēdera un gaidot vāciešus.

Nekas neatlika kā soļot atpakaļ. Pa ceļam iegriezos savās tēva mājās
Kosas Plāņos. Tas bija otrdien 4. sept. (22. aug.). Turbija viss mierīgi. Tur

tad vēl no kara nekā nezināja, lai gan jau zināja, ka Rīga krituse. Treš-

dienas rītā 5. sept. (23. aug.) turpināju ceļu tālāk. Līdz Cēsīm mani aiz-

veda ar zirgu un arī vilciens, kāds preču, gadījās, un tā es trešdien 5. sep.

(23. aug.) nokļuvu Valmierā.

Tomēr Valmierā Bait, bēgļu kom. pārstāvji nebija ieradušies. Tie iera-

dās tik[ai] vēlu vakarā. Viņi gan izbraukuši no Rīgas svētdienas pēcpus-

dienā, bet braukuši tāpat, kā to raksta Klīve, caur Mīlgrāvi un tālāk

pa Straupes ceļu, bet arī tur to „gudro" ir bijis daudz, [tā] ka ceļošana

bijusi ļoti gausa. Tā es paliku Valmierā vismaz līdz augusta beigām."

Pēc šī Jāņa Filipa apraksta var spriest, ka Baltijas bēgļu komitejas dar-

binieki bija ceļā no Rīgas uz Valmieru no 2. līdz 5. septembrim. Ja Klī-

ves ceļojums no Rīgas bija tikpat ilgs, viņš varēja ierasties Mičkēnos 6.

septembrī, kur tad viņš būtu sastapis Ulmani. Tādā gadījumā Ulmanis,

kas, pēc Klīves vārdiem, tikai pēc nedēļas bija nodomājis doties tālāk uz

Rīgu, nekādā ziņā vairs Rīgā nevarēja nokļūt. Šādas iespējas pavērās tikai

1918. gada sākumā, kad vācieši okupēja atlikušo Vidzemes daļu.

Tomēr arī šeit ir pretruna ar iepriekš minēto Brūno Kalniņa liecību. Pēc

Rīgas krišanas Ulmanis ne vien esot bijis Rīgā (Kalniņš raksta: „palika

Rīgā"), bet Kalniņš ar viņu dzīvojis arī vienā mājā — Suvorova ielā 37,

t.i., namā, ko jau minēju 86. lpp. Intervijā Kalniņš paskaidroja, ka viņš

dzīvojis otrajā stāvā, bet Ulmanis kopā ar Valteru trešajā stāvā. Ja archī-

vos būtu saglabātas mājasgrāmatas, kur iedzīvotājus ierakstīja, tad šo in-

formāciju varētu viegli pārbaudīt. Tomēr arī tad, ja Ulmanis mājasgrā-

matā nebūtu ierakstīts, mēs nezinātu, vai viņš tur dzīvoja vai ne, jo viņš
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varēja uzturēties Riga nelegāli. Neatkarīgi no nenoskaidrota fakta — vai

Ulmanis jau dzīvoja Rīgā, kad satiksmi ar Vidzemi slēdza, vai arī ieradās

tikai tad, kad satiksme bija atjaunota, aizbraukšanas faktam no Valkas

(par ko nav domstarpību) bija kāda cita, svarīga nozīme.

Pēc Ulmaņa aizbraukšanas no Valkas uz Valmieru Valkā 1917. gada
novembrī risinājās Latvijas vēsturē ļoti svarīgs notikums. 15. oktobrī Pē-

terpilī J. Goldmaņa un J. Zālīša iniciātīvā bija nolemts dibināt Latviešu

pagaidu nacionālo padomi un proklamēt Latvijas neatkarību. Šīs pado-

mes dibināšanas sapulce notika Valkā no 1917. g. 16. (29.) novembra līdz

19. novembrim (2. decembrim). 208 Tajā piedalījās 25. martā (7. aprīlī) di-

binātās Vidzemes zemes padomes pilsoniskie delegāti, 27. aprīlī (10. mai-

jā) dibinātā Latgales zemes padome, tai pašā datumā dibinātā Kurzemes

zemes padome, Latviešu bēgļu centrālkomiteja Pēterpilī, Baltijas bēgļu

apgādāšanas komiteja Rīgā, Latgales palīdzības komiteja kara upuriem

Pēterpilī un Rēzeknē, Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrība, Latviešu

zemnieku savienība, Nacionāldemokratu partija, Radikāldemokratu par-

tija, Demokrātu partija un augustā dibinātā Latviešu karavīru nacionā-

lā apvienība; pēc zvērinātā advokāta M. Antona sevišķas vēlēšanās pie-

aicināja arī Vidzemes zemes ierīcības komiteju, kas bija Krievijas val-

dības iestāde. Ar balss tiesībām piedalījās arī abi domnieki Goldmanis un

Zālītis, bet bez balss tiesībām vairāku citu organizāciju pārstāvji. Atteicās

piedalīties šādas septiņas organizācijas: Iskolats (Latvijas strādnieku, ka-

reivju un bezzemnieku deputātu padomes izpildu komiteja), Tskolastrels

(Latviešu strēlnieku pulku deputātu padomes izpildu komiteja), Maska-

vas kultūras birojs, Bezzemnieku kongresa izpildu komiteja, Vidzemes

zemes padomes komūnistiskais sektors, Latvijas sociāldemokrātu strād-

nieku partija (kas toreiz saucās Latvijas sociāldemokrātija) un Kurzemes

bēgļu kongresa komūnistiskais spārns.
209 Šīs organizācijas, kas, par spīti

speciālam aicinājumam, sevišķās sarunās nepiedalījās, bija tās, kas aiz-

stāvēja viedokli, ka Latvijas patstāvība nav vajadzīga un ka Latvijai

jāiekļaujas Krievijā.

Jāievēro, ka tad, kad sanāca Latviešu pagaidu nacionālā padome, jau

bija noticis komūnistiskais apvērsums Krievijā. Dibināmās nacionālās pa-

domes iniciātori bija jau iepriekš stājušies sakaros ar ārvalstu pārstāv-

jiem, kas bija ieteikuši eventuālo Latvijas brīvības deklarāciju formulēt

uzmanīgi. Zināmās bailēs no komūnistiem un, ņemot vērā šo ārzemju pār-

stāvju ieteikumus, padomes juristi izstrādāja neatkarības formulu, ko bez

sevišķas iedziļināšanās bija grūti interpretēt: „Latvija, t. i. Kurzeme, Vid-

zeme un Latgale ir autonoma un nedalāma valsts vienība, par kuras iek-

šējo iekārtu un attiecībām uz ārieni lems viņas Satversmes Sapulce, kura

izteiks tautas gribu."210 Latviešu pagaidu nacionālās padomes pirmās se-

sijas vadītājs Ādolfs Klīve savās atmiņās ir vairākkārt šo formulu iz-

skaidrojis un arī paskaidrojis, kādēļ laika apstākļu diktātā tā pieņemta
šādā redakcijā un ka nepārprotami bija domāts pasludināt Latvijas neat-
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kārību. Par spīti tam, pat kritiski vēsturnieki kā, piemēram, Uldis Ģēr-

manis, ir izteikušies, ka Latviešu pagaidu nacionālā padome tikai savā

otrā sesijā 1918. gada janvārī prasījusi Latvijas neatkarību. 211

Tam, ka Kārlis Ulmanis nepiedalījās Latviešu pagaidu nacionālās pa-

domes dibināšanā, bija Latvijas vēsturē ļoti nozīmīgas sekas, kā to redzē-

sim turpmāk, iztirzājot 1918. g. 18. novembra aktu Rīgā. Ulmanis lielā

mērā ignorēja faktu, ka Latvija bija jau pasludināta, vienalga vai nu Lat-

viešu pagaidu nacionālās padomes pirmajā vai otrā sesijā.

Rīgā — politiķa sagatavošanas darbā

Kad vācieši 1917. g. 3. septembrī ieņēma Rīgu un okupēja Rīgas ap-

riņķi līdz Juglai, viņi tūlīt sāka pārkārtot pārvaldi. Vācu okupācijas vara

Rīgu un ieņemto Rīgas apriņķa daļu apvienoja īpašā „ķeizariskā guberņā",

neiekļaujot to pārējā vācu okupētajā apgabalā. Nolūks īpaša Rīgas pārval-

des iecirkņa radīšanai bija tā sagatavot ceļu, lai nākošajās miera sarunās Rī-

gu katrā ziņā paturētu Vācijai.212

Līdz ar vācu okupāciju, 1917. gada augustā ievēlētās Rīgas latviešu

pašpārvaldes un revolucionārās iestādes bija daļēji pajukušas. Vidzemes

zemes padomes locekļi bija Rīgu atstājuši, tāpat arī strēlnieku Iskolastrels

un daļa sociāldemokrātu partijas (lielinieku) centrālkomitejas locekļu. Rī-

gā palika sociāldemokrātu mazinieku redzamākie darbinieki — Dr. P.

Kalniņš un F. Menders — un Rīgas strādnieku deputātu padomes locek-

ļi.213 Pēdējie jau nākošajā dienā pēc Rīgas ieņemšanas iesniedza protestu

vācu kara pārvaldes priekšniekam, norādot uz nebūšanām un prasot at-

ļauju tālāk darboties strādnieku deputātu padomei un tikko ievēlētajai

Rīgas pilsētas domei.214 Uz šo iesniegumu atbildi nesaņēma. Tāpat bez

atbildes palika iesniegums Rīgas kara gubernātoram 23. septembrī, ko bija

parakstījuši „izpildu komitejas uzdevumā Bite, Paegle, Skulme, Deglavs,

Strautnieks, Traubergs, Menders, Pīpiņš".215 (levērosim, ka šai autentis-

kajā dokumentā, kam ir zināmi parakstītāji, Ulmaņa vārda starp parak-
stiem nav.) Totiesu, it kā atbildot uz šo iesniegumu, ar Bavārijas prinča

Leopolda 26. septembra rīkojumu formāli likvidēja 26. augustā ievēlēto

Rīgas pilsētas domi un atcēla revolūcionāro pilsētas valdi. Tai vietā atjau-

noja pirmsrevolūcijas pilsētas domi ar tās vācisko vairākumu. 10. oktobrī

šī bijušo ļaužu dome nolēma izteikt ~savas ilgas par pievienošanos Vāci-

jas valstij un nolēma piedāvāt trešo daļu no pilsētas zemes īpašumiem

Vācijas valdībai par mērenu cenu, lai tos varētu izlietot kolonizācijai". 216

Līdzīgs nolūks bija arī uz ātru roku nodibinātajai Vidzemes bruņniecī-

bas uzticības padomei un Rīgas pilsētas uzticības padomei, kas kopēji vei-

doja „pilsētas un lauku uzticības padomi". Tās bija iestādes, ko vācu oku-

pācijas vara atzina, kamēr latviešu darbiniekus ignorēja.
1917. g. 8. novembrī sākās boļševiku iniciātīva miera sarunu lietā. 20.
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novembrī komunistiskā valdība pavēlēja pārtraukt jebkuru kara darbību.

Vācija 27. novembrī paziņoja, ka ir ar mieru apspriest kara darbības pār-

traukšanu. 3. decembrī sākās miera sarunas vācu pavēlniecības galvenajā

mītnē Brestļitovskā starp Vāciju, Austro-Ungāriju, Bulgāriju un Turciju

no vienas puses un komunistisko Krieviju no otras puses. 15. decembrī no-

līga četru nedēļu pamieru. Kad sarunas atjaunojās, boļševiki tās izlietoja

aģitācijai, aicinot uz pasaules revolūciju. Padomju karakomisāra Trocka

formula bija: „Ne kara, ne miera". Uz šo vilcināšanas taktiku Vācija at-

bildēja ar ofensīvu, kas sākās 1918. g. 18. februārī. Vācijas astotā armija

ieņēma Latviju un virzījās tālāk uz Igauniju un Krieviju līdz Pliskavai.

Krievu karaspēks bēga tik strauji, ka Igaunijā radās polītisks tukšums.

To izmantojot, igauņi 24. februārī izsludināja Igaunijas neatkarību. To-

mēr, kad vācu karaspēks nākošā dienā ienāca Tallinā, vācieši igauņu ne-

atkarību neatzina.

Vācu ofensīvas dēļ izbeidzās boļševiku vilcināšanas taktika, un 1918.

g. 3. martā Brestļitovskā parakstīja mierlīgumu.217 Saskaņa ar šo līgumu

Krievija atteicās no Kurzemes un Rīgas. Pēc līguma 3. paragrāfa, robeža

bija iezīmēta līgumam pievienotajā kartē. Kaut gan šī karte nav publi-

cēta, robežas sīkāks apraksts iespiests 5. martā laikrakstā Vorwdrts.218

Pēc šī apraksta, no Latvijas territorijas Vācijai pievienota Kurzeme un

Zemgale, bet no Vidzemes Rīgas apgabals līdz pat joslai uz ziemeļiem no

Gaujas grīvas, tad lokā apkārt Rīgai līdz Daugavai rietumos no Ikšķi-
les (līdz Ogresgalam). Pārējā Vidzeme un Igaunija saskaņā ar līguma

sesto paragrāfu atbrīvojama no krievu karaspēka un sarkanās gvardes

(kas jau faktiski bija noticis), un to okupēs vācu policijas spēki (patie-
sībā to okupēja Vācijas astotā armija), ~kamēr nacionālās iestādes no-

stiprinās drošību un nodibinās kārtību". Šī vācu okupācijai nodotā ap-

gabala robežas mierlīgumā ir aprakstītas šādi: Narvas upe, Peipsi un

Pliskavas ezers, no turienes uz Lubāna ezeru, pa Lubāna ezera vidu vir-

zienā uz Līvāniem pie Daugavas. Apgabali uz austrumiem no šīs līnijas

bija pakļauti Krievijai. Tas nozīmēja, ka pēc Brestļitovskas līguma Krie-

vijā ietilpināja lielāko daļu Latgales. Latvija tātad bija sadalīta trijās da-

ļās — Kurzeme un Zemgale, kā arī Rīga un daļa no Rīgas apriņķa bija

pievienota Vācijai; pārējās Vidzemes daļas un Latgales stūra līdz Līvā-

niem galīgais liktenis vēl nebija noteikts, bet tā pagaidām palika vācu

okupācijā; Latgales lielākā daļa bija pievienota Krievijai.
Par Latvijas iedzīvotāju atgriešanos līgumā nav noteiktības. Sestajā

pantā tikai ir teikts, ka Krievija atbrīvos visus apcietinātos un deportētos

Igaunijas un „Livonijas" iedzīvotājus un rūpēsies par visu deportēto igau-

ņu un „livoņu" atgriešanos. Kad Vācija iecēla sūtni Maskavā, viņam bija
sarunas ar latviešu strēlnieku pārstāvjiem par iespējām atgriezties Latvijā.

Vācijas ārlietu ministrija atļāva sūtnim dot strēlniekiem atļauju atgriez-
ties Latvijā. Pret to iebilda faktiskais Kurzemes valdnieks — ģenerālis
Lūdendorfs: „Latviešu pulkos ir visnekrietnākie elementi, un viņu atgrieša-



nos Baltijā nekādi nevar akceptēt, kamēr vien boļševistiskā doma ir

dzīva."219 Pēc šī iebilduma Vācijas ārlietu ministrija noraidīja sūtņa Kār-

ļa Helfericha lūgumu ļaut viņam turpināt sarunas ar latviešu strēlnie-

kiem, ko sūtnis vēlreiz lūdza 5. augustā.220

Latviešu bēgļu un strēlnieku atgriešanās bija pretrunā ar vācu koloni-

zācijas plāniem, tādēļ Lūdendorfs tai pretojās un vācu iestādes to visādi

kavēja.
Arī okupētajā Vidzemē kustības brīvība bija apgrūtināta, tomēr tā bija

vieglāk iespējama nekā atgriešanās no komūnistiskās, pilsoņu karā ierau-

tās Krievijas. Ja būtu taisnība Klīvem, Kārlis Ulmanis no Mičkēniem va-

rēja pārcelties uz Rīgu pēc tam, kad vācu okupācijas spēki bija ieņēmuši
atlikušo Vidzemes daļu. Pēc izjukušām miera sarunām Brestļitovskā vācu

armija sāka virzīties uz priekšu 1918. g. 18. februārī, ieņemot Daugavpili.
21. februārī ieņēma Cēsis un Limbažus, 22. februārī Raunu, Valmieru un

Rēzekni, 23. februārī Valku, un līdz 25. februārim bija ieņemta visa Vid-

zeme un Latgale. 221 Ulmanis Rīgā tātad varēja ierasties ne ātrāk kā, teik-

sim, 1918. gada 23. februārī. No Latvijas vēstures viedokļa šis fakts ir ļoti

svarīgs, tādēļ tas nākotnē vēl rūpīgi pārbaudāms. Ir tāpēc nozīme vēlreiz

atkārtot, uz kā pamatojas šaubas par to, ka Ulmanis būtu ieradies Rīgā

pirms robežas slēgšanas.
.

Valkas laikraksts Līdums ziņo, ka 1917. g. 18. augustā Ulmanis izbrau-

cis (no Valkas) uz Rīgu. Pēc jaunā stila tas ir 31. augustā. Viņš būtu va-

rējis ierasties Rīgā pirms vācu uzbrukuma, ja viņš būtu braucis no Val-

kas uz Rīgu tieši. Tomēr, spriežot pēc Ā. Klīves memuāriem, Klīve Ul-

mani sastapis Mičkēnos pie Valmieras pēc tam, kad Klīve bija Rīgu at-

stājis divjūgā 3. septembrī ap pusdienas laiku. Vācu priekšpulki Rīgu ie-

ņēma 3. septembrī no pusdienas laika līdz pulksten 18, un pulksten 21

galvenie vācu spēki iesoļoja Rīgā orķestra pavadījumā.222 Pēc tam Ulma-

nim nebija vairs nekādas iespējas ierasties Rīgā citādi kā, nelegāli izlavo-

ties cauri frontei. Tomēr mums nav nekādu norādījumu, ka viņš to būtu

darījis līdzīgi Andrievam Niedram kādā citā gadījumā.
Ir iesakņojies uzskats, ka 1917. gada septembra beigās F. Menders, K.

Ulmanis, M. Valters un P. Kalniņš „Demokratiskā bloka" uzdevumā iz-

strādājuši rezolūciju, kas prasījusi republikānisku, neitrālizētu un nedalī-

tu Latviju „starpvalsts autonomijas" formā.223 Šo deklarāciju latviešu

sociāldemokrāti nosūtīja Vācijas neatkarīgajiem sociāldemokrātiem Vāci-

jas reichstāgā. Zināmas šaubas par Ulmaņa piedalīšanos šai iesniegumā ir

izteicis Ā. Klīve, rakstot: „Par K. Ulmaņa piedalīšanos tādā polītikā,
kur Vācijas valsts kancleram adresēta iesnieguma norakstus piesūta tikai

reichstāgā sociāldemokrātu frakcijām, bet ne reichstāgā prezidentam un

pilsoniskām frakcijām, es ļoti šaubos, jo tāda rīcība ir tik spilgti sociā-

listiski partejiska, ka pilsoniska līdzdalība tur nemaz nav iedomājama."224

Klīve kļūdas, rakstot, ka minētais iesniegums butu bijis adresēts Vācijas
valsts kancleram un ka tikai noraksts sūtīts sociāldemokrātiem. Tieši ot-
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rādi — 1917. g. 1. decembrī Vācijas neatkarīgo sociālistu deputāts G. Le-

debūrs (Ledebour) par šo iesniegumu ziņoja reichstāgā. Ledebūra ziņo-

jumā uzsvars bija nevis uz t. s. Demokrātiskā bloka iesniegumu, bet gan

uz 1917. g. 30. jūlijā (12. augustā) Rīgas pilī pieņemto deklarāciju, uz

ko Demokrātiskā bloka iesniegums atsaucās. 225 Brūno Kalniņš raksta,

ka Demokrātiskā bloka iesniegums nosūtīts neatkarīgo sociālistu (USPD)

deputātam Ledebūram, bet Vācijas sociāldemokrātu frakcijai (SPD) un

arī valsts kancleram nosūtīts tikai noraksts. 226 Saprotams, ka B. Kalniņa

teiktais Ā. Klīves šaubas tikai vēl pastiprina. Sekojot P. Kalniņam, vēstu-

res literātūrā ir nodibinājies uzskats, ka starp šī anonimā iesnieguma au-

toriem, ko pilnīgi neatbildīgā veidā parakstījuši tikai „Die Vertreter

politisch massgebender Kreise der lettischen Nation", ir bijis arī K. Ulma-

nis. Nevar būt šaubu, ka iesnieguma sagatavošanā, ko nosūtīja uz Berlīni

G. Ledebūram, varēja būt piedalījies P. Kalniņš un M. Valters, kas 1917.

gada septembrī atradās Rīgā. Turpretim, ja Kārļa Ulmaņa tai laikā Rīgā

nebija, un, ņemot vērā, ka pat rakstveida sazināšanās starp Rīgu un Val-

mieru nebija iespējama, var secināt, ka Ulmanis iesnieguma sagatavo-

šanā nav piedalījies. Tādējādi Ā. Klīves šaubām ir lielāks pamats, nekā

spriežot tikai pēc tā, kam iesniegums adresēts. No otras puses, tas, ka

Demokrātiskā bloka iesniegumā ir pirmā vietā minēts 1917. g. 30. jūlijā
(12. augustā) Rīgas pilī pieņemtais lēmums (kura izstrādāšanā, kā redzē-

jām, Ulmanis būtu varējis piedalīties sarakstes ceļā, kaut arī viņš tad atra-

dās Valkā), būs devis iespēju Dr. P. Kalniņam uzskatīt, ka arī Ulmanis ir

piedalījies Demokrātiskā bloka 1917. gada septembra iesniegumā Vācijas

neatkarīgo sociāldemokrātu frakcijai. 227

Ka Ulmanis būtu atradies Rīgā, jau sākot ar 1917. g. 3. septembri, kad

vācu ķeizariskais karaspēks ienāca Rīgā, ir literātūrā plaši iesakņojies

uzskats. Tā Virza raksta, ka Ulmanis atradies Rīgā 1917. gada rudenī.228

Virzas viedokli var izskaidrot ar to, ka viņš uzskatīja par faktu Līduma

18. (31.) augusta ziņu, ka Ulmanis aizbraucis no Valkas uz Rīgu un tādēļ

arī tiešām Rīgā ieradies. Arī Milda Celle-Unāma savās personiskajās atmi-

ņās raksta: „Pirmā pasaules kara beigu posmā arī K. Ulmanis darbojās

Rīgā lauksaimniecības centrālbiedrībā. Tur viņš bija palicis arī, vāciem

okupējot Rīgu, un organizēja Demokrātisko bloku, pauda valsts dibinā-

šanas domu un kopā ar citiem noorganizēja Tautas padomi."229 Uzmanīgais
vēsturnieks Edgars Andersons, konstatējis, ka pēc tam, kad vācieši ieņēma

Rīgu, Ulmanis nekādu manāmu aktīvitāti neizrāda, kā izskaidrojumu min,

ka viņš slēpies. 23o Pēc Brūno Kalniņa informācijas, Ulmanis tomēr esot bijis

darbīgs, saskaņojot partiju rīcību cīņā par Latvijas neatkarību. Ja lūgtu lie-

ciniekus nobalsot, tad vairums būtu par to, ka Ulmanis Rīgā bija ieradies,

iekāms vācieši to ieņēma. Tomēr šādus jautājumus ar balsošanu nevar atri-

sināt, tādēļ jāsaka, ka šis jautājums vēl jāskaidro vēsturniekiem pēc drošiem

avotiem. Neatkarīgi no Brūno Kalniņa liecības, kurai no minētajām liecī-

bām ir lielākais svars, ziņas par Ulmani Rīgā sākas ar 1918. gada aprīli.
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Pirmās autentiskās ziņas par Ulmaņa darbību Rīgā attiecas uz 1918.

gada aprīli. Tās ir divējādas. Pirmkārt, redzam Ulmani kā Latviešu pa-

līdzības komitejas priekšsēža palīgu. Virza ar gudru ziņu noklusē, ka šīs

komitejas priekšsēdis bija A. Krastkalns. 231 Kā Latviešu palīdzības ko-

mitejas priekšnieka vietnieks Kārlis Ulmanis ievieto 9. aprīlī Līdumā

(Valkā) rakstu ar virsrakstu „Lūgums latviešu lauksaimniecēm un lauk-

saimniekiem". Aicinājumā Ulmanis aizrāda, ka Rīgas latviešu bēgļu pa-

līdzības komiteja pagājušā ziemā ir sagādājusi skolniecēm un skolniekiem

pabalstu, gan skolasnaudu maksājot, gan gādājot uzturu un pajumti. Sko-

lai beidzoties, šie skolēni būtu jāizvieto darbā, bet pilsētā darba iespējas

nav. Tādēļ Ulmanis lūdz sirsnīgos un labos cilvēkus pieņemt šos skolnie-

kus pa vasaru uz laukiem, kur jaunieši varēs justies kā dzimtas locekļi.

Rakstu Ulmanis noslēdz šādi: „Es lūdzu tos, kas mani vēl nava aizmirsu-

ši, jo drīzi atsaukties uz šo uzaicinājumu, paziņojot par savu apņemšanos

uzņemt pie sevis pa jauniešam, ar rakstu vai personīgi Līduma redakcijā

Valkā vai atkal Baltijas lauksaimnieku biedrībai Valmierā. Ar savu at-

saucību pierādīsit, ka esat tie paši vecie. Agronoms K. Ulmanis, Latviešu

palīdzības komitejas priekšnieka vietnieks."232

Otra autentiska ziņa par Ulmani Rīgā 1918. gada aprīlī ir Kārļa Za-

riņa atmiņās.233 Nacionālās padomes ārlietu komisija Kārli Zariņu nosū-

tīja uz Rīgu, lai nodibinātu sakarus ar turienes polītiskajiem darbinie-

kiem, t. i., grupu, ko vēlāk sauca par Demokrātisko bloku. Zariņš savā

Rīgas apmeklējumā sastapis Ulmani viņa dzīvoklī it kā Tērbatas ielā (Za-

riņš raksta: „cik atminos, Tērbatas ielā"). Kaut gan ir zināms, ka Demok-

rātiskais bloks orientējās uz Vācijas demokrātiskajām aprindām, pēc Zari-

ņa atstāstījuma, Ulmanis sarunās aizstāvējis uzskatu, ka uz Vāciju mēs

savas cerības pēc neatkarības nevaram likt. Ulmanis esot teicis, ja Vācija

uzvarētu, tad visa vara Latvijā nonāktu vācu līdzskrējēju vai baltvāciešu

rokās, kas agri vai vēlu mēģinātu Latviju kolonizēt. Visas zīmes tomēr

rādot, ka vācieši neuzvarēs, un tādēļ jācenšas dabūt sabiedroto atbalstu.

Vislabāk to varētu veikt Pēterpilī.

Ja var palaisties uz Zariņa atmiņām, kas uzrakstītas pēc 34 gadiem,234

tad šai sarunā paustie Ulmaņa uzskati ir zināmā pretrunā ar to, ka, bū-

dams Krastkalna vadītās palīdzības komitejas priekšnieka palīgs, Ulma-

nis tieši sadarbojās ar „vācu līdzskrējējiem". Var, saprotams, līdz ar Unā-

mu domāt, ka tas bija veikls polītisks gājiens, ka, iesaistoties palīdzības

komitejas darbā, varēja maskēt Demokrātiskā bloka polītisko darbību.

Otra pretruna Zariņa atstāstītajā sarunā ir ar vēlākiem notikumiem, kad

Ulmanis deva priekšroku Demokrātiskam blokam, salīdzinot ar Nacionā-

lo padomi, kā to visai drāmatiskā veidā savās atmiņās ir atstāstījis Ādolfs

Klīve, kaut jāievēro, ka šīs atmiņas ir rakstītas piecdesmit gadus pēc no-

tikumiem.

Demokrātiskais bloks (ari Septiņpadsmit vīru bloks) — kas tad tas īsti

bija? Mūsu historiogrāfijā par to valda lielas domstarpības. Memuāru
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rakstītāji un vēsturnieki, kas paši ir sociāldemokrāti vai orientējas tai vir-

zienā, uzskata Demokrātisko bloku par polītisku organizāciju, kas Rīgā

nodibinājās tūlīt pēc vācu okupācijas un kas izteica prasību pēc Latvijas

neatkarības vienīgajā iespējamā forumā — Vācijas reichstāgā kreisajā

spārnā. Pēc šo memuāristu un vēsturnieku uzskata, no Demokrātiskā blo-

ka izveidojās Tautas padome, kas 1918. g. 18. novembrī proklamēja Lat-

vijas valsti.

Citu viedokli aizstāv tie, kas šim uzskatam nepievienojas. Demokrātis-

ko bloku nemaz nevarot uzskatīt par organizāciju, jo šai grupai neesot

statūtu, neesot nekādas darbības iekārtas, neesot valdes — citiem vārdiem,

trūkstot jebkādas organizācijas pazīmes. Otrkārt, grupai neesot arī no-

teikta nosaukuma. To saucot ne vien par Demokrātisko bloku, bet arī

par Polītisko bloku, par Partiju bloku vai vienkārši par bloku.235

Šī uzskata paudēji iet vēl tālāk, sakot, ka Latvijas proklamēšana 1918.

gada 18. novembrī nemaz nebija vajadzīga, jo Latviju jau gadu iepriekš

bija proklamējusi Valkā Nacionālā padome.236 Zinot, ka Latvijas neat-

karību proklamēja 1917. g. 19. novembrī (2. decembrī) Valkā (uz ko starp

citu Vācijā vērsa uzmanību sociāldemokrāts Eduards Dāvids), bez grūtī-

bām atrisinās mīkla, kā varēja gadīties, ka 1918. gada 23. oktobrī mutvār-

diem un pēc tam 11. novembrī rakstveidā Anglijas valdība dc facto at-

zina Latvijas neatkarību. Folkmana (H. E. Volkmann) spriedums, ka

tas bijis „ein staatsrechtliches Kuriosum", tādēļ ir nepārdomāts.237

No iepriekš teiktā izriet, ka nav skaidrs, kad īsti Kārlis Ulmanis sa-

saistījās ar Demokrātisko bloku, bet no turpmākā redzams, ka tad, kad

viņš iesaistījās tā darbā, viņš to darīja ar sirdi un dvēseli, reizēm neļaujot
runāt prāta apsvērumiem. Liekas, ka 1918. gada maijā Ulmanis vēl nebija

pievienojies Demokrātiskajam blokam, jo maijā viņš piedalās Rīgas lauk-

saimniecības centrālbiedrības gadasapulcē un viņu ievēl par šīs organizā-

cijas sekretāru un Baltijas lauksaimnieka redaktoru. 238

Priekuļos — polītisks agronoms

Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības galvenais birojs un Baltijas
lauksaimnieka redakcija 1918. g. 1. jūnijā pārcēlās uz Priekuļiem pie Cē-

sīm. Šo agrāko kroņa muižu centrālbiedrība nomāja jau pirms kara. Uz

šejieni līdz ar biroju no Rīgas pārceļas Kārlis Ulmanis. Virza raksta: „Te

Ulmanis ir tieši lauku vidū, un katru dienu baltā zirdziņā redz viņu brau-

cam no Priekuļiem uz Cēsīm, kur viņu sauc darīšanas."

Par šo darbību nav tiešu aculiecinieku stāstu, tādēļ jāpaļaujas uz no-

stāstiem, kurus bieži viens autors noraksta no otra, turklāt lasīto vairāk

vai mazāk pārgrozot. Virza zina stāstīt, ka pēc Ulmaņa ierosinājuma

Priekuļos nodibināta Latviešu zemnieku pabalsta komiteja. Šī komiteja

aicinājusi sniegt palīdzību badā mirstošiem, sevišķi Rīgas iedzīvotājiem.239



Klīve šos faktus papildina, rakstot, ka palīdzības biedrību Ulmanis esot

nodibinājis kopā ar V. Skubiņu, H. Enzeliņu un vēl citiem (A. Jansons

kā dibinātājus min Ulmani, Jūliju Druvu un „citus"). Ulmanis esot bijis
biedrības sekretārs (vai savienojot šo amatu ar centrālbiedrības sekretāra

amatu?) un izsūtījis uzticamus darbiniekus pa pagastiem, lai noskaidrotu,

cik katrs pagasts var palīdzēt. Šiem darbiniekiem bez tam vēl bijis uz-

dots noskaidrot, kāds noskaņojums valda iedzīvotājos un kā norit vācu

organizētā parakstu vākšana par Vidzemes pievienošanu Vācijai. Vietās,

kur notikusi aģitācija par šādu parakstu došanu, Ulmanis esot iekārto-

jis lekcijas par lauksaimniecību. Šais lekcijās Ulmanis nav bildis ne vārda

par Vāciju, bet aprādījis, kādas priekšrocības ir mazām valstīm, piemē-

ram, Dānijai, salīdzinot ar lielajām valstīm, piemēram, Franciju. Tādas

priekšrocības iespējamas arī Latvijā, kas ir lielāka par Dāniju. Kaut Dā-

nijā zeme sliktāka par Latvijas zemi, tomēr dāņi dzīvo labāk, jo viņiem

pašiem sava valsts. Mazās valstis arī lielo valstu karos paliek neitrālas un

kara laikā pelna no abām karotāju pusēm. Lielvalstis turpretim nevar

palikt neitrālas, jo koloniju dēļ tās bez karošanas nevar iztikt. Klīve pie-
zīmē — kad Ulmanis ar zināmu veiklību un humoru kādas stundas bija

runājis, tad apmēram 25 km rādijā neviens latvietis vairs neparakstīja

lūgumrakstu par Vidzemes pievienošanu Vācijai.
Klīves spriedums: „Līdz vācu okupācijas laikam Ulmanis bija pazīs-

tams kā labs lauksaimniecības lietpratējs un atjautīgs lektors. Bet tādu

Vidzemē bija vairāki, kas ar Ulmani varēja sacensties. Turpretim darbība

vācu okupācijas laikā Ulmani nepārprotami izvirza lielu gabalu priekšā

citiem kollēgām. Atbalss, ko radīja Ulmaņa agronoma darbs, cēla Ulmani

kā polītiķi. Šai laika posmā viņš, šķiet, atrod pats sevi. Ar katru dienu

viņa lekcijās saraujas tīri agronomiskais materiāls un pieaug vispār cil-

vēciskais, kultūrālais, sabiedriskais un nacionālais." 240 Ja Klīves spriedu-
mā pēdējos četrus vārdus aizstājam ar vienu vārdu ~politiskais", tad šo

spriedumu var pilnīgi akceptēt. To var akceptēt arī tad, ja ievadījums,
kas Klīvi noved pie šāda secinājuma, nebūtu īsti pareizs. Tā kā vēlāk Ul-

manim bija darīšanas ar kādu „polītisko ģenerāli", tad tagad šai Prie-

kuļu posmā Ulmani var apzīmēt par „polītisku agronomu".
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1 Visi trīs Ulmaņa kristāmvārdi bija mi-

nēti t. s. vadonības laika skolu lasām-

grāmatās. Par to sk. Hermaņa Kreice-

ra atmiņas „Dancis ap lasāmgrāma-

tām", Laiks (1972. g. 25. marts).
2

J. I. Ludmer, Kurljandskaja gubernija

(Mitava 1888), 250—251. lpp.
3 Edgars Dunsdorfs, „Klaušu beigu cē-

liens Kurzemē", Latvijas vēstures in-

stitūta žurnāls (1938).
4 Ziņojums iespiests: J. I. Ludmer, Sta-

tistika Kurljandskoj gubernii (Mitava

1900), 130. un sek. lpp.
5 Ludmer, Kurljandskaja gubernija, 228.

lpp.
9 Žanis Unāms, Dzīvā Latvija (1964),

12. lpp.
7 Pēc Alfrēda Bērziņa datiem (sk.: Al-

freds Bērziņš, Kārlis Ulmanis, cilvēks

un valstsvīrs, 1973, 1974, 15. lpp.), In-

driķis Brakšas būtu pircis ap 1893. ga-

du.

8 Sk.: Unāms, Dzīvā Latvija, 12. lpp.
9 Visvalža Gusta informācija 1972. g.

12. nov. vēstulē pēc sarunas ar Mirdzu

Cābuli.

18 Alfr. Bērziņš, 14. lpp.
11 Spriežot pēc Armijas štāba 1:75 000

mēroga kartes (30 — Dobele), ir divē-

jas Pikšas. Vienas ir austrumos, otras

rietumos no Bērzes upes. Emīls Dēliņš

(Kārļa Ulmaņa krustdēls) apstiprināja

autoram, ka Ulmaņu mājas bija tās

Pikšas, kas atrodas austrumos no Bēr-

zes upes.

12 Jānis Sarma, ..Zemgales lauku sēta un

tās gadskārta", Archīvs II (1961, 1971,

1975), 125. lpp.
13 Latvijas PSR Mazā enciklopēdija 111

(Rīgā 1970), 583. lpp.
14 Alfr. Bērziņš, 15. lpp.
15 [Kārlis Ulmanis], „Valsts Prezidenta

...
runa... pie Bērzmuižas pamatsko-

las 1937. g. 12. septembrī", Ceturtais

gads 1937. 15. V— 1938. 15. V (Rīgā

1938), 233. un sek. lpp.
18 A[leksandrs] Drīzulis (red.), Manasei-

na revīzija (Rīgā 1949), krievu oriģi-
nālteksts — 189. lpp., latviešu tulko-

jums — 401. lpp.
17 Ibid., 190. un 402. lpp.
18 Unāms, Dzīvā Latvija, 13. lpp., un:

Jļanis] Lapiņš, „Uzvaras ceļš", Jfānis]
Broks un H[ermanis] Kreicers (sast.),
Lasāmā grāmata pamatskolas 111 un IV

klasei (Rīgā 1939), 114. lpp.
19 Lapiņš, ibid.: „Abi Ulmaņa vecāki pra-

ta vācu valodu, un Kārlis jau agrās

dienās to mācījās."
28 Edvards Virza, Kārlis Ulmanis (Ko-

penhāgenā 1955), 16. lpp.
21 Arveds Švābe, Latvijas vēsture 1800 —

1914 (Stokholmā 1958), 462. un sek.

lpp.
21

Vecā, ~Par mūsu tautskolu", Izglītība

(Rīgā 1911), 52. lpp.
23 Virza, 14. un sek. lpp.
24 Rīts (1940. g. 22. maijs).
25 Sk.: Alfr. Bērziņš, 18. lpp.
28 Žanis Unāms (red.) Es viņu pazīstu

(Rīgā 1939), 501. lpp.
27 Vecā, 129. lpp.
28 Ibid., 195. lpp.
29 Kurlāndisches statistisches Jahrbuch

1869 (Mitau 1869).
80 Virza, 16. lpp.
81 [Ulmanis], „Valsts Prezidenta... runa

...pie Bērzmuižas pamatskolas 1937.

g. 12. septembrī", 233—234. lpp.
82 Unāms, Dzīvā Latvija, 13. lpp.
88 Alfr. Bērziņš, 19. lpp.
84 Aleksandrs Jansons, „Valsts un Minis-

tru Prezidenta Dr. h. c. K. Ulmaņa
dzīves zīmīgākie dati", Celi VIII (Rī-

gā 1937), 3. lpp. Par aizdoto rakstu

man jāpateicas Alfrēdam Bērziņam.
85 Par pilsētas skolu atšķirību Krievijā

un Baltijā sk.: Ādolfs Klīve, Brīvā

Latvija (1969), 34. lpp.
88 Virza, 19. lpp.
87 Unāms, Dzīvā Latvija, 14. lpp.
88 Alfr. Bērziņš, 20. lpp.
89 Sk., piemēram, Jansons, op. cit.

40 Unāms, Dzīvā Latvija, 13. lpp. — pēc

Ulmaņa skolasbiedra D. Smiltnieka

atstāstījuma.
41 Ibid.

42 Virza, 17. lpp.
43 Arnolds Spekke, Atmiņu brīži (Stok-

holmā 1967).
44 Sk. mācību priekšmetu sarakstu reāl-

skolām: F. A. Brokgauz, I. A. Efron,

Enciklopediceskij slovarj (SPB [=Pē-

terpili] 1899).
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45 Wilhelm Lenz (cd.), Deutschbaltisches

biographisches Lexikon 1710 — 1960

(Koln, Wien 1970).
48 Ibid. Mācības Jelgavas reālskolas sa-

gatavošanas klasē savās atmiņās ar

humoru tēlo šīs klases skolnieks Jā-

zeps Vītols (vēlāk slavens komponists).

Sagatavošanas klases pārzinis bija Jā-

zepa Vītola tēvs Jānis Vītols, kas no-

mira 1889. gadā, tātad laikā, kad Kār-

lis Ulmanis bija skolnieks Jelgavā. Sk:

Jāzeps Vītols, Manas dzīves atmiņas

([Stokholmā] 1963), 19. un 69. lpp.
47 Virza, 18. lpp.
48 Švābe, Latvijas vēsture.

.. ,
524. lpp.

Švābes informācija, ka Dāvids Bundža

būtu bijis Viļķera skolasbiedrs Jelga-

vā, nav pareiza. Bundža gan no 1896.

gada arī sāka strādāt Dienas lapas

redakcijā.
49 Efrnests] Arnis, Latvju tautas politiskā

atmoda (Rīgā 1934, pārspiedums Lin-

kolnā 1971), 110. lpp.
50 Ibid., 114. lpp.
51 A. Bachs, tulkojis Nemo, Tautsaimnie-

ciskās pamata mācības (Rīgā 1907), [3.]

lpp.
52 [Ulmanis], „Valsts Prezidenta...runa

... pie Bērzmuižas pamatskolas 1937. g.

12. septembrī", 235. lpp.
58 Lapiņš, 115. lpp.
54 Alfr. Bērziņš, 22. lpp.
55 Virza, 19. lpp.
58 [Anon.], „Isas biogrāfiskas ziņas par

Kārli Ulmani", Kārlis Ulmanis 75 gadi

[1952], 195. lpp.
57 Fēlikss Lūkins, „Kārlis Ulmanis", Treji

vārti 32 (1972), 4. lpp.
58 Jansons, 3. lpp.
59 Alfr. Bērziņš, 22. lpp.
80 Klīve, Brīvā Latvija, 402. lpp.
81 Krišjānis Ancītis, „Dr. Kārļa Ulmaņa

raksti", Ceļi VIII (Rīgā 1937), 10. lpp.

un: Alfrēds Ceichners, Kārļa Ulmaņa

saimnieciskā politika (Rīgā 1939), 16.

lpp.
92 [Anon.], „Isas biogrāfiskas ziņas. .. ",

195. lpp. Autoram nebija iespējams

pārbaudīt šī citāta autentiskumu.

93 Unāms, Dzīvā Latvija, 14. lpp.
94 Ancītis, 10. lpp.

95 Lauksaimnieks 2 (1905. g. 21. janv.),

17. lpp.
98 Dati par platību pec Ludmera: Lud-

mer, Kurljandskaja gubernija, 244. lpp.
97 Sk.: Zemkopis un Lauksaimnieks (1904.

un 1905. g. numuros).
98 Virza, 20. lpp. Citēju pēc 1955. gadā

Kopenhāgenā izdotā pārspieduma —

grāmatas pirmais izdevums iznāca

1935. gadā Rīgā.

69 [Ulmanis],
„

Valsts Prezidenta. .. runa

...pie Bērzmuižas pamatskolas 1937.

g. 12. septembrī", 234. lpp.
79 Ibid.

71 Par atļauju tajos ieskatīties pateicos

Daugavas apgādam.
72 Miķelis Valters, „Paskaidrojumi pie sa-

rakstes ar K. Ulmani un V. Munteru",

Amerikas vēstnesis 55 (1957. g. 24.

dec). Sk. arī citāta saīsinātu atrefe-

rējumu: Unāms, Dzīvā Latvija, 190.

lpp.
78 Virza, 21. lpp.
74 Unāms, Dzīvā Latvija, 304. lpp.
75 John Klawa, Der Rebell (Aarau 1958),

91. lpp. 1876. gadā dzimušā Jāņa Kļa-

vas grāmata publicēta pēc viņa nāves

(viņš miris 1956. gadā).
78 [Fricis Mīlenbachs], Latvieši un latvie-

tes Krievijas augstskolās (Jelgavā 1908),
72. lpp.

77 Alfr. Bērziņš, 25. lpp.
78 Ibid., 26. lpp.
79 Jansons, 3. lpp.
80 Hermanis Enzeliņš, „Manas atmiņas

par Kārli Ulmani", Kārlis Ulmanis 75

gadi [1952].
81 Kārļa Ulmaņa 60 gadi (Rīgā 1937),

137—139. lpp.
82 Ancītis, 10. lpp.
88 Par attiecīgo informāciju autors patei-

cas Jānim Filipam, kura māte bijusi šo

kursu dalībniece (1975. g. 11. janv.

vēstule).
84 W[ilhelm] Kirchner, „Das Landwirt-

schaftliche Institut und das Studium

der Landwirtschaft an der Universitāt

Leipzig", Mitteilungen des landivirt-

schaftlichen Institūts der Universitāt

Leipzig (Berlin 1904), 248. lpp.
85 Afrthur] Golf, „60 Jahre Landwirt-

schaftlisches Institut der Universitāt
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Leipzig 1869—1929", Vortrdge fiir

praktiscbe Landwirte. . . (Leipzig 1930),

5. lpp. Par šī raksta un iepriekš minē-

tā Kirchnera raksta fotokopijas sagādi

(kas tā paša dzelzs aizkara dēļ nenā-

cās viegli) man jāpateicas Evai Kirš-

feldei.

86 Kirchner, 195. lpp.
87 Vereinigung Leipziger Architekten und

Ingenieure (eds.), Leipzig und seine

Bauten (Leipzig 1882), 188. un sek. lpp.
88 Kirchner, 259. lpp.
89 Ibid., 254. lpp.: „Durch die Ablegung

einer der Landwirtschaftlichen Priifun-

gen, des Staats-, des Diplom-, des kul-

turtechnischen, des sogen. Tierzucht-

Inspektor- sowie des Pādagogischen

Examens ist den studierenden Land-

wirten Gelegenheit gegeben, sich nach

Beendigung ihrer Studienzeit ūber das

Mafi der erlangten Kenntnisse auszu-

weisen."

90 Alfr. Bērziņš, 28. lpp.
91 Ibid., 27. lpp.
92 Pēc faksimila, kas iespiests F. Lūkina

rakstā žurnālā Treji vārti 32 (1972),

var redzēt, ka Enzeliņš šo citātu iespie-
dis kļūdaini (sk.: Enzeliņš, „Manas at-

miņas. .. ", 29. lpp.).
93 Enzeliņš, ibid.; (Valmieras lauksaimnie-

ku pārdēvēja par Lauksaimnieku).
94 Sk., piemēram: Lūkins, 6. lpp.
95 Līvija Vītoliņa, „Latviešu grāmatas da-

žās Eiropas bibliotēkās, Arcbīvs X

(1970), 159. lpp.
98 Sīkāk sk.: Nicholas N. Golovine, The

Russian Army in the World War (New

Haven 1931), 24. lpp.
97 [Anon.], „Karl A. Ulmann", Agricul-

ture IX, 1 (1910), 6. Un 7. lpp.
98 Enzeliņš, „Manas atmiņas... ", 29. un

sek. lpp.
99 Sal. ibid., 32. lpp. un: Virza, 32. lpp.

100 Unāms, Es viņu pazīstu, 501. lpp.
101 Kfārlis] Egle uc, Latviešu periodika

1768—1919, bibliogrāfija (Rīgā 1966),
346. lpp.

102 [Anon.], „Mūsu lauksaimnieku biedrī-

bas 1904. gadā", Lauksaimnieks 8, 9, 12

(1905. g. 15. apr., 1. maijs, 23. jūn.).
103 Andrejs Punka, Latviešu zemnieku lik-

teņgaitas pagātnē (Rīgā 1940), 27. lpp.

104 Ibid., 31. lpp.
105 Alexander Kerensky, The Kerensky

Memoirs (London 1965), 43. lpp.
108 Sīkāk sk.: Švābe, Latvijas vēsture...,

576. un sek. lpp.
107 Lauksaimnieka 1905. g. 22. novembra

numurs nav saglabājies Helsinku uni-

versitātes bibliotēkā, tāpēc Enzeliņa ci-

tātu (Enzeliņš, „Manas atmiņas. .. ",

30. lpp.) nav iespējams pārbaudīt. Pēc

Švābes (Latvijas vēsture..., 616. lpp.)
raksts iespiests 1905. g. 26. novembra

numurā (arī tā nav Helsinku universi-

tātes bibliotēkā), un viņa citētais teksts

ir daļēji atšķirīgs, piemēram: „No vi-

sām pusēm nāk ziņas par krievu val-

dības briesmu darbiem. Kazaku un zal-

dātu bari klīst apkārt dauzīdami un

šauzdami, kaudami un šaudami. Zaldā-

tus vada pa lielākai daļai muižnieki...

Tagad valdībai un muižniekiem par

prieku plūdīs varbūt tūkstošu cilvēku

asinis! Bet kara stāvokļa ievešana vēl

jo vairāk pamudinās tautu palikt pie

savām taisnīgām prasībām un piespie-
dīs viņu lietot vēl noteiktākus līdzek-

ļus."
108 Enzeliņš, „Manas atmiņas... ", 31. lpp.
109

Jansons, 4. lpp. Ja var ticēt Ērika Ža-

gara publicētajam Kārļa Ulmaņa 1940.

g. 22. jūlijā tautas labklājības ministri-

jai iesniegtajam lūgumam piešķirt vi-

ņam pensiju, tad Ulmanis Pliskavas

cietumā bijis no 1905. gada decembra

beigām līdz 1906. gada maija vidum,

tātad nepilnus piecus mēnešus. Sk.:

Dzimtenes balss (Rīgā 1972. g. 10.

febr.).
110 Tā pēc Enzeliņa; sk.: „Manas atmiņas

...", 32. lpp. Pēc Jansona, Ulmanis

1906. g. vasarā strādājis „tēva mājās"
— tātad Pikšās; sk.: Jansons, 4. lpp.

111 Ludmer, Kurljandskaja gubernija, 245.

lpp.
112 Virza, 27. lpp.
113 Enzeliņš, „Manas atmiņas... ", 31. lpp.
114 Ibid., 32. lpp.
115 Virza, 32. lpp. Diemžēl, Virza nemin

vēstules datumu.

118 Enzeliņš, „Manas atmiņas. .. ", 32—

33. lpp.
117 Virza, 34. lpp.
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118 Brockhaus' Konversations-Lexikon

(Leipzig 1908).
119 Virza, 35. lpp.
120 Ibid.

121 Ancītis, 12., 13. un 20. lpp.
122 Ibid., 13. lpp.
123 Howard R. Smith, „Karlis Ulmanis",

Nebraska Student — Statesman —

Leader (1954): „.. . he came to the

United States, where for a time he

was with friends in the New York

State." Raksts pārspiests Ž. Unāma

darbā Dzīvā Latvija, 323 —325. lpp.
Maz ticama ir ziņa A. Jansona rakstā

(Jansons, 4. lpp.), ka 1907. gada va-

sarā Ulmanis dzīvojis tēva mājās un

no turienes devies rudenī uz ASV.

124 Bureau of the Census, Historical Stat-

istics of the United States 1789—1945

(Washington, D. C. 1949), 33. lpp.
125 Enzeliņš, „Manas atmiņas.. . ", 33. un

sek. lpp.
126 Osvalds Akmentiņš, „K. Ulmanis Ame-

rikā", Latvju žurnāls 28 (1954).
127 Ibid., 18. lpp.
128 Virza, 46. lpp.
129 Enzeliņš, „Manas atmiņas... ", 33. lpp.
180 Virza, 47. lpp.
131 Ronald A. Wykstra, „The Nebraska

Economy", University of Nebraska

Studies, New Series 37.

132 Egle, 346. lpp.
133 [Herbert Clark Hoover], The Memoirs

of Herbert Hoover I (London 1952),

372. Un sek. lpp. Sk. arī tulkojumu pēc

citas publikācijas un komentārus: Ža-

nis Unāms, Laiku atspulgā (Oldenbur-

gā 1953), 62. un sek. lpp.
134 Smith, 7. lpp.
185 Par sniegto izziņu jāpateicas Nebras-

kas valsts archīvāram Džēmsam Pote-

ram (James E. Potter).
138 Lūkins, 6. lpp.
187 Liane Guenther, „NU grad. became

Latvian President", The Lincoln Star

(1975. g. 8. maijs).
188 Board of Regents Meeting — Minutes

of November 11, 1909: „It is ordered

also as recommendedby the Chancellor

that Mr. Carl Ulman is hereby appoin-
ted instructor in the department of dai-

ry industry for the school year of six

months at a salary of one hundred

dollars per month payable from the

cash fund of the department."
180 Virza, 50. lpp.
140 Ibid., 53. Un 54. lpp.
141 Alfr. Bērziņš, 42. lpp.
142 Enzeliņš, „Manas atmiņas. . . ", 34. lpp.
143 Virza, 55. lpp.
144 Ibid., 51. lpp.
145

Unāms, Dzīvā Latvija, 23. lpp.
146 Edgars Dunsdorfs, Deviņvīru spēks

([Stokholmā] 1956), 263. lpp.
147 Linkolnas pirmā nacionālā banka

(First National Bank & Trust Compa-

ny) vēl joprojām darbojas. Tomēr kopš

1915. gada tā vairākkārt mainījusi at-

rašanās vietu, un sakarā ar to infor-

māciju par šo aizdevumu — kad un kas

to saņēmis, kad aizdevums atmaksāts

un kāda bijusi augļu likme, tāpat ziņas

par Hjūstonas pienotavu v. c. bankas

dokumentos vairs nav iespējams iegūt.
Sk. bankas viceprezidenta 1972. g. 27.

novembra vēstuli autoram.

148 Virza, 55. lpp.
149 Alfr. Bērziņš, 44—45., 49. lpp.
150 Akmentiņš, „K. Ulmanis Amerikā",

20. lpp.
151 Ancītis, 16. lpp.
152 Alfr. Bērziņš, 49. lpp.
153 University of Nebraska, Dept. of Re-

gistration and Records — 1973. g. 8.

februāra izziņa.
154 Liane Guenther, op. cit.

īss Virza, 57. lpp.
158 Šis autora minējums uzrakstīts pirms

Alfrēda Bērziņa grāmatas publicēša-

nas. Minējumam ir apstiprinājums
Omahas laikraksta Sunday World-Her-

ald 1936. g. 12. aprīļa numurā (kas

autoram nebija piesniedzams). Sk.:
Alfr. Bērziņš, 46. lpp. Aplama ir A.

Jansona ziņa, ka Ulmanis atgriezies

Latvijā 1913. gada februārī (sk.: Jan-

sons, 4. lpp.), tātad pirms amnestijas

pasludināšanas!
157 Ludwig Riess (cd.), Schulthess' euro-

pāiscber Geschichtskalender LIV, Jahr-

gang 1913 (Mūnchen 1915), 613. lpp.
158 Enzeliņš, „Manas atmiņas. .. ", 35. lpp.
159 Ibid.; Virza, 62. lpp.; sk. arī Enzeliņa

autobiogrāfiju mašīnrakstā, 3—4. lpp.
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Pēc pēdējās spriežot, saruna būs noti-

kusi 1913. gada novembra sākumā.

160 Enzeliņš, „Manas atmiņas. .. ", 36. lpp.
161 Kārlis Zariņš, „Kārli Ulmani atcero-

ties", Kārlis Ulmanis 75 gadi, 11. lpp.
182 Egle, 673. nr.

168 Sīkāk sk.: Edgars Andersons, Latvijas

vēsture 1914—1920 (Stokholmā 1967),

34. lpp.
184 Punka, 30. lpp. Sekojošais apskats

kompilēts pēc rakstiem Latvju enciklo-

pēdijā.
185 Šai ziņā kļūdījies arī Ulmaņa bio-

grāfs Virza (sk. 26. lpp.) un, viņam

sekojot, F. Lūkins.

188 Unāms, Dzīvā Latvija, 24. lpp.
167 Egle, 46. nr. 40. lpp. un 673. nr. 367.

lpp.
188 Ceichners, 71. lpp. Tā raksta arī H.

Enzeliņš savā autobiogrāfijā, 3. lpp.
189

Unāms, Es viņu pazīstu, 501. lpp.
170 Ceichners, 71. lpp.
171 Virza, 72. lpp.
172 Andersons, Latvijas vēsture.

..
, 68.

lpp.
173 Ādolfs Klīve, „Ceļā uz savu sūtību",

Kārlis Ulmanis 75 gadi [1952], 43. lpp.
174 Ceichners, 71. un 72. lpp.
175 Arnolds Aizsilnieks, Latvijas saimnie-

cības vēsture 1914—1945 ([Stokholmā]

1968), 28. lpp. — pēc laikraksta Lī-

duma.

178 Klīve, „Ceļā uz savu sūtību", 45. lpp.
177 Lūkins, 8. lpp. Viņa avots varētu būt

A. Jansona lakoniskais teiciens:
„.

..

darbojas Valmierā bēgļu apgādāšanas

komisijas priekšgalā" — sk.: Jansons,
4. lpp.

178 Trūkstot monogrāfijai par latviešu

bēgļu palīdzības darbu, teiktais ir

kompilēts no literātūras, un autors

rezervē sev tiesības pēc avotu studijām
šeit minēto korriģēt.

179 Dzimtenes atbalss (1916. g. 16. janv.).
Par šo norādījumu jāpateicas Ādolfam

Šildem.

180 Virza, 71. lpp.
181 Klīve, „Ceļā uz savu sūtību", 45. lpp.

Savos memuāros (Brīvā Latvija, 157—

158. lpp.) Ā. Klīve sniedzis pārskatu

par Cēsu biroja iekārtu.

182 Arturs Bērziņš, Kārlis Zariņš dzīvē un

darbā (Londonā 1959), 134. un sek.

lpp.; sk. arī: Aizsilnieks, 21. lpp. un:

Fēlikss Krusa, Latvijas namdaris Vilis

Olavs (1964), 97. un sek. lpp.
183 Saraksts sastādīts pēc fotogrāfijas E.

Andersona darbā (Latvijas vēsture. . .
,

pret 64. lpp.) un Bērziņa datiem (Ar-

turs Bērziņš", passim).
184 Klīve, „Ceļā uz savu sūtību", 47. lpp.
185 Ibid., 48. lpp.
186 Jānis Kārkliņš, Preses karalis (1962),

185. lpp. Jaunā dienas lapa līdz 1915.

g. 14. augustam iznāca Rīgā, bet no 24.

septembra Pēterpilī (sk.: Egle, 137.

lpp.). Tā kā Ulmanis tikai no 1915.

gada dzīvoja Valmierā kā centrālbied-

rības un bēgļu apgādāšanas komitejas

darbinieks, tad (pieņemot, ka Jāņa

Kārkliņa straipsnis atbilst faktiem) Ul-

manis ar Jaunajai dienas lapai domā-

tiem manuskriptiem varēja iegriezties

tās Rīgas redakcijā tikai līdz 1915. ga-

da augustam. Krišjāņa Ancīša sastādī-

tajā bibliogrāfijā (sk.: Ancītis, op. cit.)
neviens Ulmaņa raksts Jaunajā dienas

lapā nav reģistrēts.
187 1975. g. 11. janvāra un 15. februāra

vēstule.

188 Ādolfs Erss, „Namiņš Semināra ielā",

pārspiests rakstu krājumā Ziemeļnieki
1919—1969 (1970), 92. lpp. Pēc Kārļa

Dzirkaļa informācijas (1973. g. 6. jan-

vāra vēstule), šis raksts bijis iespiests

Brīvās zemes 1928. g. 17. novembra nu-

murā.

189 Andersons, Latvijas vēsture. . . ,
178.

lpp.
i»o Nav saprotams, kādēļ šī ievērojamā

sabiedriskā darbinieka biogrāfija nav

uzņemta Latvju enciklopēdijā. Biogrā-

fija ir ievietota Ž. Unāma rediģētajā
izdevumā Es viņu pazīstu, 445. lpp.
Miršanas gadu sk.: Egle, 505. lpp.

191 Voldemārs Bastjānis, Dzīves straumē

(Stokholmā 1970), 211. lpp.
192 Virza, 76. lpp. Pēc A. Jansona, ievē-

lēšanas datums bijis 25. vai 26. aprīlī

(sk.: Jansons, 5. lpp.), kas ir pilnīgi

aplami.
193 Reinhard Wittram, „Die baltische

Frage als Problem der russischen pro-

visorischen Regierung", Von den balti-



scben Provinzen zu den baltischen

Staaten 1917 — 1918 (Marburg/Lahn

1971), 72. lpp.
194 Klīve, „Ceļā uz savu sūtību", 53. lpp.
195 Klīve, Brīvā Latvija, 195. lpp.
196 Ibid., 196. lpp.
197 Klīve, „Ceļā uz savu sūtību", 54. lpp.
198 Virza, 78 — 81. lpp.
199 Andersons, Latvijas vēsture.

..,
185.

lpp.
200 Tā raksta arī Alfrēds Bērziņš (67. lpp.).

Pēc autora lūguma minēt, kas ir šīs

ziņas avots, Bērziņš norādīja uz A.

Jansona Ceļu VIII sējumā publicēto

rakstu, piezīmējot, ka uz Jansona rak-

stu varot droši paļauties, jo tas publi-

cēts 1937. gadā, kad bija piesniedzami

visi avoti. Pēc iepriekš un turpmāk

minētajiem citātiem tomēr redzams, ka

uz Jansona ziņām daudzos gadījumos

nemaz nevar paļauties. Bez tam tas,

ka avots ir pieejams, nemaz nenozīmē,

ka avots ir arī izlietots.

201 Klāra Kalniņa, Liesmainie gadi (Stok-

holmā 1964), 118. lpp.
202 Andersons, Latvijas vēsture..., 118.

lpp.
20S

Unāms, Dzīvā Latvija, 27. lpp.
204 M[iķelis] Valters, Lettland, seine Ent-

wicklung zum Staat und die baltischen

Fragen (Rome 1922), 338. lpp.
205 Andersons, Latvijas vēsture.

.. ,
233.

lpp.
206 Klīve, Brīvā Latvija, 220. lpp.
207 Ibid.

208 Andersons, Latvijas vēsture.
..,

254.

lpp.
209 Klīve, Brīvā Latvija, 228—229. lpp.
2,0 Ibid., 233. lpp.
211 Uldis Ģērmanis, „Die Autonomie- und

Unabhāngigkeitsbestrebungen der Let-

ten", Yon den baltischen Provinzen zu

den baltischen Staaten 1917—1918

(Marburg/Lahn 1971), 68. lpp.
212 Arved Freiherr von Taube, „Die bal-

tisch-deutsche Fūhrungsschicht und die

Loslosung Livlands und Estlands von

Russland 1916—1918", Von den bal-

tischen Provinzen zu den baltischen

Staaten 1917—1918, 114. lpp.
218 Voldemārs Bastjānis, Demokrātiskā

Latvija (Stokholmā 1966), 28. lpp.

214 Ibid.

215 Iesnieguma tekstu sk.: Pauls Kalniņš,

„Kā izauga Tautas padome", Tautai

un brīvībai (Stokholmā 1952), 18—

19. lpp. Sk. arī: Ādolfs Klīve, „Nacio-

nālā padome un Demokrātiskais bloks",

Archīvs VIII (Melburnā 1968), 30—

31. lpp.
216 Taube, 114. lpp.
217 Mierlīguma teksta anglisko tulkojumu

sk.: Dr. Alfred Bilmanis, Latvian-Rus-

sian Relations. Documents (Washing-

ton, D. C. 1944), 44. un sek. lpp.
218 Ibid., 48. lpp. Sk. arī kartes pielikumu:

Hans-Erich Volkmann, Die deutscbe

Baltikumpolitik zwischen Brest-Litowsk

und Compiegne (Koln, Wien 1970).
219 1918. g. 13. jūlija vēstules tekstu sk.:

Winfried Baumgart, Deutsche Ostpoli-

tik 1918 (Wien u. Mūnchen 1966), 240.

lpp.
220 Ibid., 244. lpp.
221 Sk. vācu virspavēlniecības ziņojumu

Rīgas latviešu avīzē 43 —46 (1918. g.).
Citēts pēc: V[aldemārs] Klētnieks, Pē-

tījums par chronoloģijas problēmām

Latvijā XVI—XX gadsimtā (Fiš-

bachā 1948), 105. lpp.
222 Alfred von Hedenstrom, Rigaer Kriegs-

chronik 1914—1917 (Riga 1922), 149.

un sek. lpp.
223 P. Kalniņš, 22. lpp.
224 Klīve, „Nacionālā padome... ", 34.

lpp.
225 Reichstag, Verhandlungen, 311. sējums,

3975. un sek. lpp. Sk. arī: Bernhard

Mann, Die baltischen Lānder in der

deutschen Kriegspublizistik 1914—1918

(Tūbingen 1965), 129. lpp. un: Brūno

Kalniņš, „Die Staatsgrūndung Lett-

lands", Von den baltischen Provinzen

zu den baltischen Staaten 1917—1918,

298. lpp., kur sniegts Demokrātiskā

bloka iesnieguma teksts.

826 B. Kalniņš, „Die Staatsgrūndung Lett-

lands", 298. lpp.
227 Sk. Dr. P. Kalniņa 1928. gada atmiņas:

P. Kalniņš, 21. lpp.
228 Virza, 85. lpp.
229 Milda Celle-Unāme, „Pirmais un div-

desmit pirmais novembris", Latvija

(1973. g. 10. nov.), 3. lpp.

107



230 Andersons, Latvijas vēsture. . ., 240.

lpp.
231 Virza, 84. lpp. Unams, Dzīva Latvija,

28. lpp.
232 Pilnu tekstu sk.: Virza, 84. un 85. lpp.;

pēc Alfrēda Bērziņa domām (70. lpp.),
Ulmanis šo rakstu ievietojis Valkas

laikrakstā Līdumā pēc tam, kad viņš

atgriezies Valkā. Te ir pretruna ar

Bērziņa grāmatā nākošā lappusē teikto.

233 Zariņš, 12. un sek. lpp. Ka šis brau-

ciens notika 1918. gada aprīlī, ir ap-

stiprinājis savās atmiņās arī Dr. O.

Grosvalds — sk.: Arturs Bērziņš, 311.

lpp.
234 Ja ir pareiza Alfrēda Bērziņa ziņa (un

nav pamata to apšaubīt), ka Kārļa

Ulmaņa brālis Indriķis namu Tērbatas

ielā 38 nopircis tikai pēc kara (sk.:
Alfr. Bērziņš, 15. lpp.), tad Kārlis Za-

riņš būs kļūdījies, rakstot, ka jau 1918.

gada aprīlī Kārlis Ulmanis Rīgā dzī-

voja Tērbatas ielā. Tomēr Zariņš uz-

manīgi raksta — „cik atminos", tā

pats par šo informāciju šauboties.

235 Klīve, „Nacionālā padome.. . ", 24.

lpp.
236 Klīve, Brīvā Latvija, passim un: Kār-

lis Bērends, „Kad īstenībā pasludināta

Latvijas valsts neatkarība?", Archīvs

VIII (Melburnā 1968), 11. un sek. lpp.
Klīves un Bērenda viedokli apstrīd
Ādolfs Šilde: Latvijas vēsture 1914—

1940 ([Stokholmā] 1976), 213. lpp.
237 Volkmann, Die deutsche Baltikumpoli-

tik. . ., 224. lpp. Anglijas ārlietu mi-

nistra sēra Artura Balfura 1918. g. 11.

novembra vēstules faksimils iespiests

Latvju enciklopēdijas 101. lpp. Ar šo

vēstuli Anglijas valdība atzīst Latviešu

nacionālo padomi par de facto neat-

karīgu orgānu un Z. Meierovicu par

Latvijas pagaidu valdības neoficiālo

diplomātisko pārstāvi. No šī dokumen-

ta jāsecina, ka Anglijas valdība par

Latvijas pagaidu valdību atzina Na-

cionālo padomi. Bez 1917. gada 19. no-

vembra (2. decembra) Nacionālās pa-

domes deklarācijas šāda atzīšana ne-

būtu bijusi iespējama. Līdz ar to strī-

dam par to, vai Latviju proklamēja

1917. vai 1918. gadā, ir tikai akadē-

miska nozīme. Praktiskā polītikā at-

zina 1917. gada deklarāciju.
288 Virza, 86. lpp.
239 Ibid., 88. lpp.
240 Klīve, „Ceļā uz savu sūtību", 63—

65. lpp.



II

Polītiķis





111

Ministru prezidenta kandidāts

Komūnisti Krievijā Ļeņina vadībā tika pie varas lielā mērā ar Vāci-

jas naudas atbalstu.1 Šī nauda financēja komūnistisko apvērsumu, bet infi-

cējums kā bumerangs lidoja atpakaļ uz Vāciju. 1918. g. 8. novembrī Vā-

cijā izcēlās revolūcija. 9. novembrī ķeizars Vilhelms II atteicās no troņa.

11. novembrī Vācija lūdz pamieru rietumu sabiedrotajiem. Pirmais pa-

saules karš formāli bija beidzies.

Šie notikumi izjauca vāciešu plānus Latvijā par Baltijas monarchijas

radīšanu. īsi priekš revolūcijas Latvijas politiskajā skatuvē parādījās jauns
aktieris — vācu sociāldemokrātu partijas labā spārna darbinieks Augusts

Vinnigs (Winnig). Pirmo reizi viņš Latvijā ieradās 1918. gada septembra

beigās, interesējoties par vācu kolonizācijas plāniem Latvijā, kurus viņš

atbalstīja.2 Otrreiz Vinnigs Latvijā ieradās oktobrī, šoreiz Vācijas kanc-

lera, Bādenes prinča Makša sūtīts, un Rīgā stājās sakaros ar latviešu so-

ciāldemokrātiem. Kad novembrī Vācijā izcēlās revolūcija, Liepājas vācu

matrožu jaunievēlētā padome izraudzīja Vinnigu par civīlkomisāru un

nosūtīja uz Rīgu, lai viņš organizētu astotās vācu armijas karavīru kon-

gresu. Tur vācu pārvaldes darbinieks Dr. Burchards ierosina, lai Vinnigs

uzņemas Vācijas pilnvarnieka amatu. Ar kareivju padomes akceptu Vin-

nigs šo pienākumu uzņemas un kļūst par Vācijas pilnvaroto (General-

bevollmāchtigte des Reichs fur die baltischen Lande). Vispārējā sajukumā

viņu šai amatā bija iecēlis ministeriāldirektors Dr. T. Levalds. lecelšanu,

klusu ciešot, akceptēja vēlāk konstruējusies Vācijas valdība. Latvijas di-

bināšanas vēsturē un Ulmaņa biogrāfijā Vinnigam bija sava ievērojama

loma, tādēļ viņš jāraksturo tuvāk.

Vinnigs bija mācījies mūrnieku amatu un, darbojoties mūrnieku arod-

biedrībā, bija pieslējies sociāldemokrātiem. Viņš izmēģināja roku arī

rakstniecībā. Savas jaunības atmiņas viņš publicēja vairākos pārstrādā-

jumos grāmatā Friihrot. Viņš publicēja arī noveļu krājumu Die ewig

grūnende 7anne. Polītiskā satura bija grāmatas: Vom Proletariat zum

Arbeitertum un Wir hūten das Feuer (runas 1923—1933). Ar zināmu no-

zīmi Latvijas historiogrāfijā ir autobiogrāfiskie apcerējumi: 1921. gadā

publicētā grāmata Am Ausgang der deutschen Ostpolitik, vairākos izde-

vumos publicētais darbs Heimkehr un 1922. gadā izdotā grāmata Der wer

te Weg. Vinnigs publicējis vēl: 400 Tage Ostpreussen, Das Reich als Re-

publiku.c. darbus. Savu polītisko karjēru, līdzīgi daudziem vācu sociāl-

demokrātiem, Vinnigs beidza kā nacionālsociālists.
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Tā kā Vinnigs savos publicējumos sniedzis vairāku latviešu politiķu

raksturojumus, interesanti iepazīties, kā viņu pašu raksturoja viņa laika-

biedri. Grants Votsons par Vinnigu raksta: „Vinnigam ir liela ietekme

vairākuma sociālistos Berlīnē, bet tie, kas labi pazīst viņa darbību, saka,

ka viņam trūkst tālredzības un reālitātes izpratnes. Alkohola un citu sti-

mulantu ietekmē viņš ātri pieķeras jaunām idejām. Attieksmē uz Latviju

viņa aizstāvētā politika bija oportūnistiska."3

Otrs laikabiedrs, gan arī polītisks pretinieks, Latvijas barons Eduards

fon Rozenbergs raksta: „Augusts Vinnigs, diemžēl, sagādāja rūgtu vil-

šanos: pavisam mazs vīrs ar pavisam ierobežotu apvārsni. Savas polī-
tikas uztveres asuma pakāpi viņš vēlāk Vācijā pierādīja satriecošā veidā

kā augsts funkcionārs Kapa puča laikā. Šeit, Baltijā, mūsu reakcionārās

nometnes veiklie intriganti viņu tūlīt, kā mēdz teikt, 'ietina', un lielvācu

idejai viņš bija ļoti pieejams."4

Kāds vācu vēsturnieks savukārt Vinnigu ir raksturojis šādiem vārdiem:

~Viņš bija pietiekami sociālistisks, lai pārliecinoši reprezentētu jaunās Vā-

cijas politiku attieksmē pret sabiedrotajiem un latviešu menševikiem, un

pietiekami konservātīvs, lai glābtu no [agrākās] vācu polītikas to, kas

vēl glābjams."5 Tas pats autors Vinnigu arī raksturo kā „polītiski nevai-

nīgu, lai neteiktu — naīvu, cilvēku".

Savā 1921. gadā publicētajā grāmatā Am Ausgang der deutschen Ost-

politik Vinnigs ir raksturojis latviešu politiķus — pirmkārt sociāldemo-

krātus, ar kuriem viņš vispirms nāca sakarā. Dr. P. Kalniņš viņa uztverē

bija radikāls latvietis ar ārkārtīgi asu valodu un nesamierināmu noskaņo-

jumu. Dr. F. Menders esot latviešu sociāldemokrātu žurnālistiskais vado-

nis — mierīgs un polītikā oportūnists, un arī vienīgais latviešu sociālists,

kas tiešām pārzināja sociālistiskās teorijas.
Interesantākais latviešu polītiķis, pēc Vinniga sprieduma, tomēr bijis

Dr. M. Valters. Ar zemnieku savienības vadītāju Ulmani Vinnigs iepa-

zinās tikai vēlāk, „kad abi bija jau amatos un godā".6

Vinniga vispārējais spriedums par latviešu polītiķiem ir šāds: „Latviešu

inteliģence bija politiski radikāla. Izņemot Valteru, Ulmani un dažus so-

ciālistus, starp viņiem nebija nevienas galvas, kas kaut ko nozīmētu.
. .

Šai

mazajā tautā ar 900 000 locekļiem [pirms bēgļu atgriešanās tāds skaits

tiešām varēja būt] bija raibs polītisko partiju jūklis. Tad vēl bija boļševiki,
kam kultūras ziņā nabadzīgajā proletāriātā bija daudz piekritēju un kas

menševiku piekritējus pilnīgi atstāja ēnā."7

Vinnigs savās atmiņās raksta, ka viņš bijis tas, kas latviešu polītiķiem
devis ierosinājumu dibināt Tautas padomi un pagaidu valdību: „Tas no-

tika 31. oktobrī kādā konferencē, kas risinājās latviešu krājaizdevu kases

kantorī.
. .

Latvieši par šī ierosinājumu pārdrošību bija pārsteigti, un Val-

ters teica, ka viņiem šis ierosinājums vispirms savā starpā jāapspriež. Es

viņus atstāju vienus. Pēc kāda laika viens no sociālistiem ienāca pie mums

blaku istabā un teica, ka ierosinājumu noraidīšot. Sabiedrotajiem draudzī-



gie pilsoniskie latvieši negribot neatkarību, kas nākot no Vācijas žēlastī-

bas, un esot manu ierosinājumu izlietojuši, lai viņiem, sociālistiem, izliktu

slazdus. No sociālistiem vieniem pašiem tomēr šo rīcību nevarot sagaidīt.

Viņi jau tā Vācijas ienaidnieku uztverē esot lieli grēcinieki tādēļ, ka viņi

uzturot sakarus ar mani.
. .

Neatkarību pasludināšot, bet pret mūsu [Vā-

cijas] gribu, un Baltija kļūšot par Anglijas piedēkli." 8

Kritizējot šīs, tikai trīs gadus pēc notikuma uzrakstītās atmiņas, jāaiz-

rāda, ka Valters oktobrī atradās Berlīnē, un tieši 31. oktobrī viņam bija

saruna ar valsts sekretāru Kārli Trimbornu un tā palīgu Eduardu Dāvi-

du.9 Tātad 31. oktobrī Valters ar Vinnigu nevarēja runāt nedz par Tau-

tas padomes vai pagaidu valdības dibināšanu, nedz vispār par kaut ko ci-

tu. Tas, ka Vinnigs sevi uzskatīja par vēlāk 1918. g. 17. novembrī no-

dibinātās Tautas padomes idejas autoru, liecina par viņa polītisko naīvu-

mu un savas lomas pārvērtēšanu. Zināma nozīme Latvijas dibināšanas

sākumā tomēr Vinnigam bija tai ziņā, ka viņš no sava Rīgas biroja Troņ-

mantnieka bulvārī 15 izdeva dekrētus par zināmu polītisko brīvību, ko

militārā pārvalde, par spīti savai revolūcijas iedragātajai varai, nekad

nebūtu atļāvusi. 10

Pēc Vācijas revolūcijas Vinniga pirmais darbs ir atbrīvot no cietuma

Rīgā visus, kas tur bija ieslodzīti par Latvijas neatkarības propagandu,

kopskaitā 370 personu. Neatbrīvo tikai boļševikus, bet viņu aktis nodod

atsauksmei sociāldemokrātu maziniekiem. 15. novembrī Vinnigs atceļ pre-

ses cenzūru un sapulču aizliegumu. Ar to bija novērsti lielākie šķēršļi Lat-

vijas neatkarības iedzīvināšanai. Latvijas republikas pasludināšanu to-

mēr Vinnigs gribēja novilcināt. Viņš raksta: „Es gribēju Baltijas valstu

piesliešanos Vācijai, un to pašu gribēja Skubiķis [sociālrevolūcionārs, ar

ko Vinnigam bija sarunas] un vispār arī latviešu menševiki." Šai jautā-

jumā Kārlim Ulmanim esot radušās domstarpības ar sociāldemokrātiem.

Vinnigs turpina: „Kārlis Ulmanis bija rakstveidā piesūtījis sociālistu gru-

pai ultimātīvu prasību, lai viņi ar rakstu apliecina, ka atzīst viņa [Ul-

maņa] sabiedrotajiem draudzīgo polītiku par pareizu. Sociālisti to uz-

skatīja par jauniem slazdiem, jo viņu atbilde, vienalga, vai tā būtu jā,
vai nē, vienmēr būs izmantojama propagandai pret viņiem. Par tādu vil-

tību viņi [sociālisti] bija ļoti sarūgtināti un uzskatīja, ka galdauts starp

viņiem un Ulmani ir pārgriezts." 11

Kārlis Ulmanis 1918. gada novembra sākumā bija izvirzījies par gal-

veno pilsonisko polītiķi, un no teiktā izriet viņa principiālās domstarpī-

bas ar sociālistiem, kaut arī Vinnigs, kā redzējām, nav visai uzticams lie-

cinieks. Kardinālais jautājums bija, vai jaunajai Latvijas republikai orien-

tēties uz Vāciju, vai uz Angliju un pārējiem sabiedrotajiem. Ja tiešām

Ulmaņa nostāja bija, ka jāorientējas uz sabiedrotajiem, tad šai ziņā viņš

nebija konsekvents, jo negribēja saraut sakarus ar vāciski orientētajiem
sociālistiem.

No Ādolfa Klīves lielas atmiņu grāmatas izriet, ka Ulmanim bija divi
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iespējas — pieslieties Latviešu pagaidu nacionālajai padomei un pārtraukt
sakarus ar sociālistiem Demokrātiskajā blokā vai sadarboties ar pēdējiem

un līdz ar to nogremdēt Latviešu pagaidu nacionālo padomi. Ulmanis iz-

vēlējās pēdējo ceļu. Klīves mēģinājumiem rast kompromisu nebija panā-

kumu. 12

Dilemmu Ulmanim visā asumā cēla priekšā Ādolfs Klīve, pēc ļoti rai-

biem piedzīvojumiem tikko ieradies Rīgā. 1918. g. 12. novembrī Klīve

no lauksaimniecības centrālbiedrības savstarpīgās kreditbiedrības direk-

tora un rīkotāja J. Ansberga saņēma ziņu, ka iepriekšējā dienā iestājies pa-

miers un Anglija atzinusi Latviju par dc facto neatkarīgu valsti ar Z.

Meierovicu kā Latvijas sūtni pie Anglijas valdības. 13

Uzzinājis, ka Kārlis Ulmanis iebraucis no Priekuļiem un apmeties

Centrālviesnīcā, arī Klīve saņēma istabu tai pašā viesnīcā. 14 Vakarā Klī-

vem izdevās ēdamzālē satikt Ulmani. Klīve ar lielu sajūsmu stāstīja Ul-

manim, ka Pagaidu nacionālajai padomei ir izdevies panākt Latvijas dc

facto atzīšanu. Ulmanis ziņu uzņēmis vienaldzīgi, jo bijis jau par to dzir-

dējis, bet nav zinājis sīkākus noteikumus. Viņa skepsi Klīve, kam bijis

atzīšanas teksta vāciskais tulkojums, nav varējis izklīdināt. Abi tomēr

norunājuši nākošā dienā — 13. novembrī šo lietu sīkāk pārrunāt.

Šais sarunās Ulmaņa viedoklis bijis, ka Nacionālā padome savu laiku

pārdzīvojusi. Neapmierinot tās sastāvs, jo tajā, piemēram, esot Vidzemes

guberņas agrārkomisijas pārstāvis, bet neesot nedz tādas guberņas, nedz

tādas komisijas. Neesot arī pamata, ka Nacionālajā padomē ir bēgļu or-

ganizāciju pārstāvji. Neesot vajadzības, lai Latviešu priekšparlamentā
būtu Krievijas valsts domnieki un Krievijas satversmes sapulces locekļi.

Nacionālajā padomē esot pārsvarā Vidzemes pārstāvji, kas arī neesot pa-

reizi. Turklāt tajā ir tikai latvieši, bet turpmāk vajadzēs ne tikai latviešu,

bet arī cittautiešu pārstāvjus. Trūkums vēl tas, ka Nacionālajā padomē

nav reprezentēti nedz kreisā, nedz labā polītiskā spārna latvieši. Nav pie-

tiekams arī latgaliešu skaits. Priekšparlamentā jābūt reprezentētām visām

iedzīvotāju grupām, tam jābūt demokrātiskam. Tādēļ darbā jāiesaista

sociāldemokrāti, labā spārna pilsoņi, latgalieši un cittautieši.

Sociāldemokrātiem esot principiāli iebildumi pret piedalīšanos Nacio-

nālajā padomē. Pēc Ulmaņa domām, kā Nacionālā padome, tā Demo-

krātiskais bloks būtu jālikvidē un to vietā jānodibina jauna organizācija
— Tautas padome. Tautas padome tad izraudzīs valdību, vismaz valdības

galvu. Tautas padome ir jādibina politiskajām partijām, pēc vienošanās

katrai partijai, izņemot komūnistus, nosakot zināmu pārstāvju skaitu. Ne-

politiskās organizācijas (kas dominē Nacionālajā padomē) varētu pieda-
līties tikai kā padomdevēji.

Klīve šos Ulmaņa iebildumus centās atspēkot. Nacionālās padomes
defektus var viegli novērst, pieaicinot aprindas, kas tur nav reprezentē-
tas. Par principu, ka priekšparlamentam jābāzējas uz partijām, Klīve aiz-

rādīja, ka partijas ir tikai vidzemniekiem, tādēļ tās nebūt nereprezentē
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visu tautu. Galvenais Klīves arguments tomēr bija, ka Nacionāla pado-

me ir atzīta starptautiski, un tādēļ vien to nedrīkst likvidēt.

Kā jau varēja sagaidīt, Ulmanis palika pie savām domām. Klīve ne-

min, ka Ulmaņa nostāju izšķīra tas, ka viņš personīgi nebija piedalījies
Nacionālās padomes organizēšanā un darbā. Viņa egocentriskā rakstura

dēļ, ko Klīve ir novērojis citos gadījumos, jebkāda argumentācija būtu

bijusi velta — Ulmani nevārēja pārliecināt, ka viņa viedoklis nebūtu

simtprocentīgi pareizs.
Nacionālās padomes nākotnes apspriešanai 1918. g. 13. novembrī no-

tika tās valdes sēde. Tajā piedalījās valdes locekļi: V. Zāmuels, A. Bergs,
K. Skalbe un J. Akurāters un bez tam vairākas citas personas, to skaitā

arī finanču nozares vadītājs Ā. Klīve (kas nebija valdes loceklis). Klīve

ierosināja steidzīgi sasaukt Nacionālās padomes pilnsapulci. Valde tomēr

to noraidīja, jo neuzskatīja par pareizu sasaukt pilnsapulci bez ārlietu

nodaļas vadītāja J. Goldmaņa, kuru gaidīja decembrī. No tā, ko Klīve

raksta, nepārprotami izriet, ka, pienākot izšķirīgajam brīdim, Nacionā-

lās padomes valdes locekļi bija nobijušies un neuzdrošinājās uzņemties

atbildību.

Pārrunājot Ulmaņa iebildumus pret Nacionālo padomi, saprotamā kār-

tā valde tos atzina par nepamatotiem, un priekšsēža Zāmuela secinājums

bija, ka sociāldemokrāti cerot būt īstie noteicēji dibināmai Tautas pado-

mei, kamēr, pievienojoties Nacionālajai padomei, viņiem tāda loma ne-

būšot. Pēc Zāmuela domām, Nacionālās padomes nākotne atkarājoties no

Latviešu zemnieku savienības. Jā zemnieku savienība, kā to vēloties Val-

ters, aiziešot līdz sociāldemokrātiem, tad Nacionālā padome sabrukšot.

Ja zemnieku savienība palikšot pie Nacionālās padomes, tad Latvijas ne-

atkarības nostiprināšana un izveidošana strauji sekmēšoties, kamēr, aiz-

ejot pie sociāldemokrātiem, paredzams sabrukums. Tā kā Klīve bija zem-

nieku savienības vicepriekšsēdis, tad galu galā viss atkarājoties no viņa.

Klīve raksta: „[Zāmuels teica, ka] Faktiski viss atkarājoties no Klīves. Ja

visi līdzšinējie darbinieki, zemnieksavienībnieki, palikšot pie NP, tad ne-

esot šaubu, ka aiz viņiem nostāšoties visa zemniecība, viņus atbalstīšot

visa tauta un K. Ulmaņa-P. Kalniņa jaukšanas darbs izputēšot. Viss at-

karājoties no tā, ko teikšot Ā. Klīve.

Tā es tiku apzinīgi iemanevrēts stāvoklī, no
kura stājas izšķiras NP

liktenis, jo no visiem LZS līdzstrādniekiem Nac. padomē es vienīgais biju

klāt. Z. Meierovics, K. Pauļuks, J. Čakste, J. Seskis, A. Kviesis, A. Brie-

dis, A. Dobelis, A. Sīmanis un daudz citi, kas pie NP strādāja, nebija

Rīgā, bet rīdzinieki J. Ansbergs, K. Vanags, zv. adv. Strausmanis, agro-

noms Straupmanis, O. Grosvalds, Granbergs un visi citi Rīgas nodaļas

biedri gaidīja LZS centrālās valdes lēmumu šinī lietā, bet nesagaidīja."15

Pēc sēdes Klīve pārrunāja ar A. Bergu iespējas pārorganizēt Nacionā-

lās padomes prezidiju un ierosināja par priekšsēdi izraudzīt K. Ulmani

un par viņa vietnieku P. Kalniņu. A. Bergs gāja vēl tālāk un ieteica Klī-
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vem noskaidrot, vai Ulmanis nebūtu ar mieru uzņemties ministru prezi-
denta amatu Nacionālās padomes dibināmā valdībā.

Tai pašā vakarā Klīve uzsāka sarunas ar Ulmani, viņu aicinot nākt

par Nacionālās padomes priekšsēdi vai par Nacionālās padomes dibinā-

mās valdības ministru prezidentu. Klīve savās atmiņās attēlo pēc tam

sekojošo ļoti drāmatisko sarunu, kurā abi iekaisa. Iznākumā tomēr Ul-

manis palika pie savām domām, ka jādibina Tautas padome, un no pie-
dāvātā ministru prezidenta amata Nacionālās padomes valdībā un Nacio-

nālās padomes priekšsēža amata katēgoriski atteicās.

Vai Ulmanim būtu bijušas šaubas par to, cik reāls ir Klīves piedāvā-

jums, jo Klīve taču nebija Nacionālās padomes valdes loceklis — to, sa-

protams, Klīve savos memuāros neapsver. Mums nav arī zināms, vai De-

mokrātiskais bloks Ulmanim jau arī nebija piedāvājis ministru preziden-

ta amatu un vai Ulmanis nekalkulēja, kurš piedāvājums ir reālāks. Kat-

rā ziņā, gala iznākums bija, ka nevis Klīve pārliecināja Ulmani, bet Ul-

manis pārliecināja Klīvi. Klīves memuāros vairākās lappusēs ir attēlotas

viņa pārdomas, dvēseles cīņas un to gala iznākums: „14. novembrī es V.

Zāmuēlim paziņoju, ka viņa sabotāžas dēļ [atsakoties sasaukt Nacionā-

lās padomes pilnsapulci] vairs neceļu ierunas pret Tautas padomes no-

dibināšanu." 16

Kas zīmējas uz Kārli Ulmani, tad bija likts sākums viņa ministru pre-

zidenta karjērai — vārds bija izteikts, Ulmanim bija piedāvāts ministru

prezidenta amats. Šis amats viņam jau bija tikpat kā rokā, jo to viņam

piedāvāja abas iestādes, kas vispār šo portfeli varēja piedāvāt. Kārlis Ul-

manis bija Latvijas pirmā ministru prezidenta amata kandidāts.

Uz Valku pēc ministru prezidenta portfeļa

Autorizētajā Kārļa Ulmaņa biogrāfijā grāmatā Es viņu pazīstu lasām:

~Pēc vācu un sabiedroto pamiera, 1918. g. 15. novembrī Kārlis Ulmanis

sasauca Valkā Zemnieku kongresu, kurā aicināja dibināt Latvijas valsti,

un līdz ar 13 delegātiem brauca uz Rīgu šo nodomu piepildīt. Pateicoties

Kārļa Ulmaņa pūlēm, jau 17. novembrī Rīgā nodibinājās Latvijas Tau-

tas padome, kura nākošā dienā — 1918. g. 18. novembrī proklamēja pat-

stāvīgu un neatkarīgu Latvijas valsti." Ulmanis pats savā Bērzmuižas pa-

matskolas runā 1937. g. 12. septembrī šo notikumu apraksta šādi: „15.

novembrī 1918. gadā Valkā bija sapulcējušies toreizējie lauku zemnieku

darbinieki. Tā bija sēde, kurā man vajadzēja ierasties un uzstādīt jautā-

jumu, vai laucinieki, zemnieki vēlas savu valsts patstāvību, neatkarību,

jeb viņi vēlas tālāk kalpot citiem. Visiem 18. novembra priekšdarbiem

Rīgā vajadzēja papriekšu atvest piekrītošu atbildi no laukiem. Un šai sa-

nāksmē Valkā atskanēja atbilde: jā, mūs nekas nevar sabaidīt, mēs vē-
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lamies, lai latviešu tauta tiktu pie patstāvības, lai tiktu pateikts izšķiro-
šais vārds Rīgā, lai mēs dabūtu savu valsti, savu neatkarību." 17

Dzejiskiem vārdiem Ulmaņa braucienu uz Valku attēlojis viņa biogrāfs

Virza. Vispirms viņš apraksta sajukumu un ķildas, kas valda Rīgā. „Tur

bija demokrātiskais bloks, pilns uz abām pusēm klibojošu cilvēku, starp

demokrātisko bloku un komūnistiem svārstījās sociālisti, tur bija Pagaidu
Nacionālā Padome un beidzot Zemnieku Savienība, vienīgais no tautas

sirds izlējies polītisks spēks. Izņemot pēdējo, visas šīs varas strīdējās
savā starpā. . . Strīdējās ne par principiem, bet par vietām un iespaidiem.

. . . Visapkārt, kā salas no okeāna pēc lielas zemes trīces, sāka iznirt no

vēstures bezdibeņiem jaunas valstis, bet latvieši vilcinājās, iesākdami strī-

du. Tad skatuvē parādās Kārlis Ulmanis."

Virza turpina: ~Piecpadsmitā novembrī Valkā viņš sasauc Zemnieku

Savienības Valdes un Padomes locekļus uz apspriedi, lai saņemtu no sa-

viem lauku ļaudīm pilnvaru, kurā būtu rakstīts, ka katra apvienošanās

nokavēšana ir nacionāls noziegums, ka tā ir jāpanāk bez kavēšanās. Un

latviešu vēstures krustceļu vēji Ulmani tagad paņem un paceļ uz augšu
visiem pāri. . . Izdabūjis no saviem ļaudīm apvienošanās pavēli, Ulmanis

ar 13 zemnieku deputātiem dodas uz Rīgu. . .

"18

Citādi, pavisam citādi šo pašu braucienu uz Valku attēlo savās atmi-

ņās Ā. Klīve. 19 Sociāldemokrāti bija izpratuši, ka tālāka vilcināšanās ir

kaitīga, un mudināja pilsoņu polītiķus rīkoties ātrāk. Pēdējie savukārt

steidzināja Ulmani. Ulmanis tomēr nevarēja Rīgā dabūt savas partijas —

Latviešu zemnieku savienības vadības (pie kuras piederēja Klīve) ak-

ceptu tam, ka no nākošā priekšparlamentā — Tautas padomes izslēdz

kultūrālās, saimnieciskās, militārās un bēgļu apgādāšanas organizācijas un

ka Tautas padomi sastāda tikai polītiskās partijas.
Šādā situācijā Ulmanis nolēma apiet Latviešu zemnieka savienības val-

di un kopā ar savu sekretāru E. Freivaldu devās uz Valku. Pa ceļam vi-

ņam izdevās sastapt Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības valdes lo-

cekli A. Žeru, sauktu arī Šēru (Klīve šaubās par to, vai Žers bija Latviešu

zemnieku savienības valdes loceklis, vai ne), un Kārļu pagasta Latviešu

zemnieku savienības nodaļas priekšsēdi. leradies Valkā, K. Ulmanis 15.

novembrī laikraksta Līduma redakcijā sapulcināja vēl kādus savus pie-

kritējus, kas nejaušības dēļ tur gadījās, un nolēma dibināt Tautas padomi.

No zemnieku savienības centrālās valdes šai apspriedē bija klāt vienīgi

pats Ulmanis un varbūt arī Žers, par kuru tomēr nav skaidrs, vai viņš

bija centrālās valdes loceklis. Līdz ar to saukt šo apspriedi par zemnie-

ku savienības valdes un padomes locekļu apspriedi, kā to dara Virza, vai

par zemnieku savienības kongresu, kā to dara Es viņu pazīstu K. Ulmaņa

biogrāfijas autors (un arī A. Jansons), nav ne mazākā pamata. Klīve pie-

zīmē, ka „šo īpatnējo apspriedi vēlāk dēvēja par LZS 'mazo kongresu',

kāds iestādījums partijā nebija nemaz paredzēts".
Kad Ulmanis atgriezās no Valkas, viņš 17. novembri apmeklējis Klivi
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viņa mēbelētajā istabā Tērbatas ielā un informējis viņu par to, kas Valkā

nospriests. Ulmanis esot dusmojies uz sevi, ka aizmirsis Klīvi uz Valkas

sanāksmi uzaicināt. Lasītājam kļūst skaidrs, ka, ņemot vērā Klīves pat-

stāvību politiskajos jautājumos un arī viņa opoziciju pret Tautas padomi,
kaut viņš arī negribīgi bija akceptējis, ka tāda jādibina Nacionālās pa-

domes vietā, ir pilnīgi saprotams, ka Ulmanis viņu uz Valku neaicināja.

Ulmanis tad Klīvi informējis, ka Valkā nolemts dibināt Tautas pado-

mi, paredzot zemnieku savienībai trešdaļu mandātu, sociālistiem trešdaļu

un pārējiem pilsoņiem arī trešdaļu. Bez tam minoritātēm paredzēti man-

dāti proporcionāli viņu skaitam. Tautas padome izraudzīšot ministru pre-

zidentu pagaidu valdībai. Šo posteni un arī Tautas padomes prezidenta

amatu vēlas Latviešu zemnieku savienība.

Klīves reakcija uz šo paziņojumu bija tāda, kādu varēja sagaidīt. Pirm-

kārt, viņš bija ignorēts, kaut bija zemnieku savienības vicepriekšsēdis. To

Klīve sava saticīgā rakstura dēļ būtu piecietis, bet viņu uztrauca Ulmaņa
divkosība. Vēl pirms dažām dienām Ulmanis Klīvem bija teicis, ka Na-

cionālo padomi sastādījuši tikai vidzemnieki (kas nebija pareizi) un ka

ar to nepietiek, lai reprezentētu visu Latviju. Klīve tagad Ulmanim jau-

tāja, vai Valkas apspriedē bijis klāt kāds kurzemnieks, zemgalietis vai

latgalietis? Klīve arī aizrādījis, ka priekšparlamentam, ko nevēl tauta, bet

tikai izrauga sabiedrības vadoņi, kas paši šo darbu uzņēmušies, nebūt ne-

esot vajadzīgs dibināties tikai uz politiskajām partijām, un tādēļ ir kļūda,
ka atstāj malā pārējās sabiedriskās organizācijas.

Ulmanis Klīves argumentus esot atzinis par pareiziem, bet aizbildinā-

jies, ka sociāldemokrāti prasot, lai Tautas padomē aicinātu tikai polītiskās

partijas. No otras puses, sociāldemokrāti valdībā nepiedalīšoties, un tādā

ziņā viņu ietekmes nākošās valdības darbā nebūšot. Par Tautas padomes

prezidentu Ulmanis domājot likt J. Čaksti, bet ministru prezidenta amatu

viņš uzņemšoties pats. Meierovics palikšot par ārlietu ministru. Valdībā

aicināšot arī Ā. Klīvi.

Šeit Klīve Ulmani pārtraucis, aizrādot, ka Meierovica palikšana amatā

neatkarājas no Ulmaņa, bet gan no Nacionālās padomes. Ulmanis kā mi-

nistru prezidents varēs rīkoties tikai pēc tam, kad Nacionālā padome būs

likvidēta un sabiedrotie tās vietā būs atzinuši Tautas padomi.

lekaistot Klīve nosaucis Valkas lēmumus par Līduma redakcijas lēmu-

miem un pārmetis Ulmanim zemieku vienības šķelšanu. Ar faktisko lēmu-

mu Valkā likvidēt Nacionālo padomi esot atstādināti zemnieku savienī-

bas darbinieki, piemēram, ārlietu nodaļas vadītājs J. Goldmanis. Zemnie-

ku savienības darbinieki esot arī pārējie Nacionālās padomes atbildīgie

funkcionāri — Z. Meierovics, tāpat J. Čakste, J. Seskis, Ā. Dobelis, A.

Briedis un pats Klīve. Visiem šiem darbiniekiem Ulmanis aizmuguriski iz-

teicis neuzticību.

Šo apvainojumu Ulmanis kategoriski noraidīja — nevienam neesot do-
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māts izteikt neuzticību, un Klīves principiālos iebildumus izdebatēšot kā-

dā zemnieku savienības valdes sēdē. Klīve piezīmē, ka tāda sēde nekad

nav notikusi. Savu līdzdalību valdībā Klīve atteica, bet atbalstīja Tautas

padomes dibināšanu, ko Ulmanis uzņēmis ar gandarījumu.
Kaut Klīves memuāri, kā jau iepriekš minēts, publicēti piecdesmit ga-

dus pēc aprakstītajiem notikumiem, mums nav pamata apšaubīt, ka tie

visumā, ja arī varbūt ne sīkumos, pareizi attēlo faktiskos vēsturiskos no-

tikumus. Tas, ko Ulmanis par 1918. g. 15. novembra notikumiem pats

stāstīja deviņpadsmit gadus pēc notikuma, nebūt nav pretrunā ar to, ko

saka Klīve. Ulmanis runā tikai par sēdi Valkā, kurā viņš dabūjis akceptu

no lauku ļaudīm sagatavot patstāvības deklarāciju. Ulmanis nesaka, ka

sēde bijusi zemnieku savienības valdes sēde vai padomes sēde — tā bija

tikai lauku zemnieku darbinieku sēde. Tikai Ulmaņa apoloģēti no šīs ne-

oficiālās sanāksmes vēlāk iztaisīja zemnieku savienības „mazo kongresu".

Ulmaņa brauciens uz Valku ir izskaidrojams tikai ta, ka to dara Klīve

— ka Rīgā Ulmanis nevarēja dabūt zemnieku savienības valdē vairākumu

saviem projektiem. Valkā salasot kādu grupu, ko viņš spēja pārliecināt

ar savu daiļrunību, Ulmanis tad arī dabūja savus divpadsmit mācekļus

(nav pareizi, ka Ulmanis ar 13 pārstāvjiem iebraucis Rīgā — sk. tālāk

sarakstu par 1918. g. 17. novembra sēdes dalībniekiem), kurus viņš atve-

da uz Rīgu. Tāpat kā dažkārt agrāk un vairākkārt vēlāk savā karjērā

Ulmanis ignorēja juridisko pusi — viņam bija gluži vienalga, vai Valkā

notikusī apspriede saskanēja ar Latviešu zemnieku savienības statūtiem,

vai ne. Viņa uztverē Latviešu zemnieku savienība Valkā bija akceptējusi

viņa ierosinājumus. No šī viedokļa vairs nebija šķēršļu Tautas padomes

dibināšanai, un, kas bija tikpat svarīgi, ja ne svarīgāk — Kārlim Ulma-

nim bija nodrošināts pirmā Latvijas ministru prezidenta portfelis.

Kārļa Ulmaņa ārkārtīgi lielajai enerģijai un darba priekam ar to bija

pavērtas iespējas, kādas viņam nebija nevienā citā no viņa iepriekšējiem

darbiem. Grūti iedomāties, ka kāds cits būtu varējis būt Latvijas pirmais

ministru prezidents. Nav šaubu, ka, vadoties tikai no spējām, latviešu jau-

najā inteliģencē bija daudzi, kas būtu varējuši ieņemt šo amatu. Tomēr

nevienam nebija vajadzīgās drosmes, lai (lietojot anglisku izteicienu) —

satvertu nātres. Ulmanim šāda drosme bija.

Pirmais ministru prezidents

1918. g. 17. novembrī nodibinājās Latvijas priekšparlaments, saukts

par Tautas padomi. Tajā bija paredzētas vietas tikai polītiskajām parti-

jām. Paradoksālā kārtā par to ar sirdi un dvēseli bija iestājies vīrs, kas vē-

lāk visas Latvijas polītiskās partijas likvidēja. Katrai partijai bija pa-

redzēts šāds noteikts deputātu skaits — Latviešu zemnieku savienībai 13,



120

Latvijas sociāldemokrātiskai strādnieku partijai 10, Revolūcionāro sociā-

listu partijai 3, Latviešu demokrātu savienībai 5, Latvijas radikāldemo-

kratiskai partijai 4, Latviešu nacionāldemokratu partijai 2, Latvijas re-

publikāņu partijai 1, Latvju neatkarības partijai 1, Latgalei (nekonsek-

ventā kārtā nenosakot partiju) pagaidām 1, kopā 40 deputāti.20 Atskai-

tot Latgali, vairums deputātu nāca no Vidzemes. Vēlāk izveidojot Tautas

padomi, no Kurzemes un Zemgales pienāca 21 un no Latgales, ieskaitot

agrāko mandātu — 17, kopā 78. Tā kā katrai partijai (resp. grupai) bija
noteikts tikai deputātu skaits, bet nebija fiksētas personas, partiju valdes

un komitejas sūtīja uz sēdēm personas pēc sava ieskata, un tā kopskaitā
Tautas padomē darbojās pavisam 183 deputāti.

Vēsturiskajā 1918. g. 17. novembra sēdē piedalījās ar mandātiem šādi

pārstāvji. No Latviešu zemnieku savienības: Kārlis Ulmanis, Dr. Miķelis

Valters, Jānis Ampermanis, Jānis Vārsbergs, Vilis Gulbis, Ernests Bauers,

Arturs Žers, Nikolajs Svemps, Kārlis Vanags, Jānis Bērziņš, Oto Nonācs,

Edmunds Freivalds unPēteris Murits.

No Latvijas sociāldemokrātu strādnieku partijas: Dr. Fricis Menders,

Jūlijs Celms, Dr. Pauls Kalniņš, Andrejs Petrevics un Marģers Skujenieks.

No Latvijas demokrātiskas partijas: Erasts Bite, Davids Golts, Mikus

Brūzis, Augusts Raņķis un Jānis Bergsons.

No Latvijas radikaldemokratiskas partijas: Jānis Zalitis, Gustavs Zem-

gals, Kārlis Kasparsons un Rūdolfs Bēnuss.

No Latvijas revolucionāro sociālistu partijas: Eduards Traubergs, Emīls

Skubiķis un Kārlis Albertiņš.

No Nacionāldemokratu partijas: Jānis Akuraters un Atis Ķēniņš.
NoRepublikāņu partijas: Eduards Strautnieks.

NoLatvju neatkarības partijas: Spricis Paegle.
No Latgales zemes padomes: Staņislavs Kambala. 21

Kā redzams, no sociāldemokrātiem uz sēdi bija ieradusies tikai puse pa-

redzēto deputātu, kamēr no pārējām partijām bija ieradušies visi. Par Tau-

tas padomes priekšsēdi, kā to jau bija minējis Ulmanis sarunā ar Klīvi, ie-

vēlēja Jāni Čaksti. Jānis Čakste savu akceptu ievēlēšanai nebija devis, ie-

spējams, ka viņam nemaz tāds nebija prasīts, un, spriežot pēc Čakstes vē-

lākās sarunas ar Ādolfu Klīvi, viņš amatu nemaz negribēja uzņemties. Par

priekšsēža biedriem ievēlēja Marģeru Skujenieku un Gustavu Zemgaļu.
Sekretāra amatā ievēlēja Erastu Biti un par viņa biedriem Emīlu Skubiķi

un Staņislavu Kambalu.

17. novembra sēde pieņēma Tautas padomes platformu:

„ī Satversmes Sapulce

1) Latvijas Satversmes Sapulce sasaucama pec iespējas drīza laika.

2) Satversmes sapulces locekļu vēlēšanas notiek, abiem dzimumiem pie-

daloties, uz vispārīgo, vienlīdzīgo, tiešo, aizklāto un proporcionālo vēlē-

šanu tiesību pamata.
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II Valsts forma un attiecības pret citam tautām

1) Republika uz demokrātiskiem pamatiem.

2) Apvienota, patstāvīga un neatkarīga Latvija Tautu Savienība.

111 Suverenavara un valsts politiska un saimnieciska iekārta.

1) Lidz Satversmes Sapulces sanākšanai suverena vara Latvija pieder

Latvijas Tautas Padomei, kura ieceļ arī Pagaidu valdību.

2) Latvijas Tautas Padomē ar saviem pārstāvjiem piedalās: a) polītis-
kās partijas, b) Latvijas novadi, kuros šimbrīžam nepastāv polītiskās par-

tijas (Kurzemē, Latgalē), un c) nacionālās minoritātes.

3) Pagaidu valdības sastādīšana jāievēro koalicijas princips.

4) Lidz Satversmes Sapulces sanākšanai visa izpildu vara atrodas Pa-

gaidu valdības rokās.

5) Pagaidu valdībai lidz Satversmes Sapulces sanākšanai nav tiesības

grozīt pastāvošo sociālo iekārtu.

IV Cittautiešu tiesības

1) Nacionālas minoritātes suta priekšstavjus Satversmes sapulce un li-

kumdošanas iestādēs uz proporcionālo vēlēšanu tiesību pamata.

2) Nacionālas minoritātes, kuras ietilpst Latvijas Tautas padomē, pie-
dalās Pagaidu valdībā uz 111. nodaļas 2. panta pamata.

3) Nacionālo grupu kulturālas un nacionālas tiesības nodrošināmas pa

mata likumos.

V Pilsoniskas brīvības

1) Preses, vārda, sapulču un biedrošanas brīvības nodrošināmas ar Pa-

gaidu valdības noteikumiem.

2) Amnestija visas lietas, izņemot kriminālas.

3) lespēja Latvijas pilsoņiem atgriezties dzimtene.

VI Valsts apsardzība

1) Latvijas tautas milicija (tautas apsardzības spēks) dibināma uz ie-

saukšanas pamatiem, neizslēdzot brīvprātīgo pieteikšanos. Milicija stāv

Pagaidu valdības tiešā pārziņā, kura organizē tautas apsardzību.

2) Vācu karaspēks evakuējams noteikta laika.

VII Vietēja pašvaldība un pārvaldes iestādes

1) Vietējās pašvaldības iestādes ievēlamas uz vispārīgo, vienlīdzīgo, tie-

šo, aizklāto un proporcionālo vēlēšanu tiesību pamata, abiem dzimumiem

piedaloties. Vēlēšanām jānotiek jau pirms Satversmes Sapulces sanākšanas.

Vēlēšanu laiku nosaka Pagaidu valdība, kura arī organizē pagaidu pār-

valžu iestādes." 22

Ulmanis zemnieku savienības vārdā lūdza sēdi pievienot platformai šā-

du rezolūciju: „Turpinot Nacionālās padomes un Demokrātiskā Bloka

darbus un atzīstot viņu starptautiski-polītisko virzienu, Latvijas aug-

stākam orgānam jāstāv, negrozot attiecības pret sabiedrotiem, par neat-

karīgas Latvijas orientāciju tautu savienībā, kā to izteikusies sabiedroto
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programma par mazo tautu pašnoteikšanos." Šo rezolūciju atbalstīja Lat-

vijas radikāldemokratiskā partija, Latvijas demokrātiskā partija, Nacio-

nāldemokratu partija, Republikāņu partija, Latvju neatkarības partija, un

tai pievienojās Latgales pārstāvis. Citiem vārdiem, rezolūciju atbalstīja

visas partijas, izņemot tikai sociāldemokrātus. Sociāldemokrāti iesniedza

savu rezolūciju, kas principiāli atšķīrās ar to, ka bija uzsvērts tikai iz-

kārtojuma pagaidu raksturs: sociāldemokrāti uzskata, ka brīvā, neatka-

rīgā Latvija nav mērķis, bet tikai līdzeklis sociālisma sasniegšanai. Vis-

pārējā uztraukumā sēdes dalībnieki neko daudz šo rezolūciju neievēroja,

jo bija pieņemta zemnieku savienības rezolūcija. Tādēļ liels bija pārstei-

gums, kad nākošajā dienā svinīgajā Latvijas neatkarības proklamēšanas

aktā sociāldemokrātu līderis Dr. P. Kalniņš nolasīja arī šo nepieņemto

rezolūciju.

17. novembra sēdē nākošais bija zemnieku savienības ierosinājums šai sē-

dē ievēlēt „personu, kurai uzticēt ministru kabineta sastādīšanu saziņā ar at-

sevišķām polītiskām partijām".23 Par kandidātu ministru prezidenta ama-

tam no Latviešu zemnieku savienības (laikam Miķelis Valters) min Kārli

Ulmani, un viņu ar visām klāt esošo balsīm ievēl par pirmo Latvijas mi-

nistru prezidentu. Pēc tam viņam dod vārdu uzrunai.

Ulmaņa uzrunu nākošajā diena svinīgajā akta nolasīja lidz ar 17. no-

vembra sēdes protokolu. Tās teksts ir:

~Apzinoties šā soļa svarīgumu un nozīmi, kad Latvijas tautas padome
mani ieceļ par Latvijas izpildošās varas vadītāju, es ņemu sev drošību tai

vienprātībā, kura izteicas šai aicinājumā; tāpēc neturēju par iespējamu
atteikties. Pagaidu valdības uzdevums būs Latvijas valsts izbūve un nostip-
rināšana uz ārieni un iekšieni. Valsts jānostiprina uz ārieni, lai tā stāvētu

spēcīga un apvienota, labās attiecībās ar tāliem un tuviem kaimiņiem. lek-

šējā pārvaldīšanas darbā stāv daudz uzdevumu priekšā; bez kavēšanās jā-
izved zemes demokrātiskas reformas. Visus uzdevumus tagad neattēlošu sī-

kumos: minēšu tikai svarīgos un neatliekamos. Mūsu priekšā atrodas grūti
atrisināmais pārtikas jautājums; viņa nokārtošanai valdība izlietos visus

spēkus un līdzekļus un var cerēt, ka izdosies šo darbu veikt, ja visi pilsoņi

uz laukiem, tāpat kā pilsētās, nāks valdībai talkā. Otrs uzdevums, nokār-

tot agrāro jautājumu. Vispārīgi valdības sociālās reformas un sociālā li-

kumdošana būs plašas un dziļas, lai nodrošinātu darba ļaužu tiesības un

stāvokli. Valdība arī apzinās savu pienākumu gādāt par to, lai visi gūs-

tekņi varētu atgriezties mājās un ātri atrastu darbu un maizi.

Neatliekami jāsper stingri soļi, lai nolīdzinātu visus asumus un grūtības,
kuras savienotas ar šo ārkārtējo pārejas laikmetu. Bez minētiem jautāju-
miem valdībai stāv citi uzdevumi priekšā, kas savienoti ar Latvijas valsts

izbūvi un nostiprināšanu. Lai veiktu šo darbu, vajadzīga visas tautas jo

plaša un sirsnīga pretimnākšana, kā arī viņas ticība, ka patiesi tagad ejam

pretim savu ilgu un vēlēšanu piepildīšanai. Grūtums lai neatbaida.

Darbs nebūs viegls, bet mani stiprina apziņa par Latvijas tautas speķu,
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izturību un ciešu apņemšanos novest iesākto lietu līdz galam. Šai brīdī at-

cerēsimies, ka ilgiem gadiem daudzi mūsu tautas locekļi lolojuši šo mūsu

cerību, jau agrāk klusībā vai atklāti strādājuši priekš viņas un nesuši do-

mu par brīvo Latviju savās sirdīs. Ar pateicību mums jāpiemin tie, kas

centušies turēt tautas garu mošu šai virzienā un nesuši brīvai Latvijai vis-

lielāko upuri — savu dzīvību. Ja strādās ciešā kopībā, tad nav šaubu, ka

rosīgs darbs aizvedīs pie mērķa. Izdosies dziedēt brūces, ko karš sitis. Ta-

gad, kad esam brīvi un vairs negaidām no augšas vai ārienes pabalstu un

palīdzību, paši veidosim savu dzīvi. Uzplauks atkal lauksaimniecība, mū-

su rūpniecība un tirdzniecība, atjaunosies dzīvība visā mūsu dzimtenē

vēl spilgtāk kā agrāk, un pārspēs visu, kas līdz šim mums bijis. Pie šī dar-

ba varēs ņemt dalību visi Latvijas pilsoņi un varēs baudīt labumus, kas

saistīti ar mūsu neatkarību.

Visi pilsoņi, bez tautības izšķirības, aicināti palīdzēt, jo visu tautību

tiesības būs Latvijā nodrošinātas. Tā būs demokrātiska taisnības valsts,

kurā nedrīkst būt ne apspiešanas, ne netaisnības."24

Varētu sagaidīt, ka šo valdības deklarāciju Ulmanis bija sastādījis, sa-

zinoties iepriekš ar kandidātiem, kas bija paredzēti ministru amatos. Ņe-

mot vērā Ulmaņa raksturu, iespējama tomēr varbūtība, ka viņš deklarā-

ciju sastādīja viens pats, zinot, ka viņu ievēlēs ministru prezidenta ama-

tā. Kabinetā Ulmaņa paredzētie ministri bija: ārlietu Z. Meierovics, iekš-

lietu Dr. M. Valters, viņa biedri — R. Bēnuss, A. Birznieks, bet trešā

biedra postenis bija rezervēts latgalietim; finanču P. Juraševskis, viņa

biedrs K. Pūriņš, pārtikas un zemkopības — ministru prezidents K. Ul-

manis, viņa biedri: J. Blumbergs (pārtikas jautājumā), E. Bauers (agrār-

reforma), A. Kalniņš (meži un domēnes), tautas apgaismības (izglītības)
Dr. K. Kasparsons; viņa biedra amats bija rezervēts vāciešiem; darba mi-

nistrs bija T. Hermanovskis. Vakants bija satiksmes, tieslietu, tirdzniecī-

bas un rūpniecības, kā arī tautas apsardzības ministra portfelis. Valsts

kontroliera amats bija rezervēts minoritāšu kandidātam. 25 Tikai 2. de-

cembrī Ulmanis varēja kabinetu stādīt priekšā Tautas padomei, un tā lo-

cekļu skaits bija cits nekā sākumā uzaicinātie (sk. turpmāk). 26

No astoņpadsmitā novembra akta saglabājušās fotogrāfijas, bet pār-

steidzošā kārtā tikai pēc piecdesmit gadiem pētnieki ir izrādījuši interesi

par to, kādas personas šais uzņēmumos redzamas. 27

Par to, ka Miķelis Valters minējis Kārļa Ulmaņa kandidātūru ministru

prezidenta amatam, Valters pats raksta savās atmiņās 1957. gadā: „Un

kad pienāca 18. novembris, dienu iepriekš 17. novembrī, Kārlis Ulmanis,

kuru liku priekšā kā valdības galvu, pēkšņi jautāja man: 'Kas tad mēs

īsti būsim?' Paplētu acis. Protams, nu taču vajadzēja zināt, kas noticis.

Latvija proklamējas par suverēnu valsti, bet manis priekšā liktais šīs su-

verēnās valsts valdības galva jautā, kā nu valdība un tās locekļi sauksies.

Kas šīs valdības galva būs, kas būs valdības locekļi? Es atbildēju: 'Mi-

nistri, taču ministri. . . '
Kā varēja lopkopības un lauku cilvēks, zemkopis
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uzreiz izprast šo pārmaiņu. Šī sajūtā slēptā bailība, zemapziņā iegājusē
mazvērtības pazīme, jā — tas bija Baltijas zemkopja cilvēks, kas baidījās

apzināties, ka Latvija radījusi — ministrus, suverēnās Latvijas augstāko

izpildu varu, kas izteicas apzīmējumā — ministri."28

Šīs rindas Valters raksta kā komentārus savai publicētajai grāmatai par

viņa sarakstīšanos ar Ulmani un Munteru. Paejot gadiem, Valters arvien

vairāk bija atzinis, ka Ulmaņa 1934. g. 15. maija apvērsums bijis kļūmīgs

un nosodāms. Ja arī Valters būtu pareizi attēlojis savu priekš 38 gadiem
notikušo sarunu ar Ulmani 1918. g. 17. novembrī, tad tai iespējams tomēr

cits izskaidrojums nekā Ulmaņa mazvērtības sajūta. Tā varēja būt tīksmi-

nāšanās ap gaidāmo jauno titulu. Tā varēja būt Ulmaņa humora izpausme.
Tā varēja būt pazobošanās par Valteru pašu. Pieminot šo Valtera doto

Ulmaņa raksturojumu, ir vietā Žaņa Unāma atgādinājums, ka Ulmani

Tautas padome ievēlēja vienbalsīgi. 29

Astoņpadsmitā novembra akts plaši aprakstīts gan vēsturnieku darbos,

gan publicistikā. Tomēr daži no šiem aprakstiem ir neprecīzi. Tādēļ būs

vietā notikumus atreferēt pēc ziņojuma, kas parādījās Rīgas laikraksta

Baltische Zeitung 1918. g. 19. novembra numurā. Arī tas nav visai precīzs,

piemēram, nav minēta Dr. P. Kalniņa opozicionālā runa, bet visumā

raksts attēlo pareizi svinību norisi.

„Uz svinīgo aktu ielūdza maza vienkārša kartīte ar uzrakstu: 18. no-

vembrī pulksten 4 pēc pusdienas II pilsētas teātrī. L. T. P. Tik vienkāršā

veidā Latvijas tautas padome ielūdz uz Latvijas valsts proklamēšanu.
Pulksten pus četros teātrī jau gandrīz visas vietas aizņemtas. Frakās

tērpti latviešu studenti ierāda vietas vēlīniem nācējiem, un drīz visas vie-

tas ir aizņemtas. Blakus lielpilsētas elegancei redzama mazpilsētu un lau-

ku vienkāršība. Visa Latvijas garīgā aristokrātija ir reprezentēta — zi-

nātne, māksla un polītikā. .
.

Dažas jaunas dāmas ieradušās tautastērpos.
Tās ienes monotonajā ikdienā patīkamu, tautiski akcentētu krāsainību.

. .
Gaidām. Tad atskan aplausi, un Tautas padome dodas cauri skatītāju tel-

pai uz skatuvi. Gandrīz visi ir ikdienas tērpos, bet redzami arī atsevišķi

padomes locekļi frakās un vizītsvārkos. Visiem svārku atloka pogcauru-

mā ir sarkanbaltsarkanas rozetes.
. .

Tautas padomes prezidentam Čakstem prom esot, viceprezidents Zem-

gals atklāj sēdi un kā pirmo aicina sekretāru Biti nolasīt Tautas padomes
sēdes protokolu. Zemgals runā īsi, lietišķīgi, bet viņa balsī dzird vēsturis-

kā brīža uztraukumu. Bite nolasa svarīgos Tautas padomes lēmumus, kam

pievienojušās visas pilsoniskās partijas.
Tad atkal pieceļas Zemgals un paziņo, ka suverēnā vara šai zemē ir

pārgājusi uz Tautas padomi. Zemgals paziņo, ka Latvijas valsts ministru

prezidenta pienākumi nodoti Ulmanim un ka viņam uzdots sastādīt ka-

binetu.

Ministru prezidentu sveic spēcīgi aplausi, pec tam viņš īsa runa attēlo

pagaidu valdības programmu. Ministru prezidents nav spožs runātājs, bet
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no viņa vīrišķīgajiem un lietišķīgajiem vārdiem dveš paļāvība. Viņš ap-

zinās grūtumus, ar kādiem valdībai būs jācīnās. Pirmā vietā ir apgāde, ko

varēs atrisināt tikai ar visu iedzīvotāju uzupurēšanos. Pēc tam viņš pie-
min agrārās un sociālās reformas. Pagaidu valdība savas pilnvaras no-

dos satversmes sapulcei, ko sasauks, cik vien ātri varēs, izdarot vēlēšanas.

Tad ministru prezidents proklamē demokrātiskās Latvijas republikas no-

dibināšanu. Visi pieceļas, un vareni atskan 'Dievs, svētī Latviju!'.

Pēc ministru prezidenta runā Tautas padomē reprezentētās polītiskās

partijas. Mazajai latviešu tautai ir neparasti liels skaits polītisku partiju.

Atsevišķie runātāji vispārējos vilcienos noskaidro savu partiju program-

mas un nākotnes ieceres. Arī starp partiju līderiem nav izcilu runātāju.

Izņēmums ir nacionāldemokrats Ķēniņš, kura saturā bagātā runa par kul-

tūras izveidošanu ir tērpta spožā retoriskā technikā. Tāpat sociālrevolū-

cionārs Skubiķis ar savu runu rod dvēselisku kontaktu ar klausītājiem.

Viņš aicina zvērēt tautas ideāliem, ko svinīgi izdara.

Ar sevišķiem aplausiem saņem Latgales pārstāvi Kambalu. Viņa runai

ir viegla dialekta nokrāsa, un uzmanīgi jāklausās, lai viņu saprastu.

Atkal un atkal runātāji izceļ minoritāšu tiesības. Nekāda šovinistiska

disonance nav dzirdama lietišķīgajos argumentos. Viss, kas bijis, ir atstāts

mierā.

Sēdi noslēdz Zemgals. Viņš griežas pie tautas dzīvajiem spēkiem un

lūdz tautas atbalstu. Viņš novēl Latvijai saules mūžu un laimīgu nākotni.

Atkal visi pieceļas, un atkal atskan 'Dievs, svētī Latviju!'.
Tikai lēnām tukšojas teātris. Tikai tagad jūtams un redzams klāt eso-

šajos zināms satraukums, dzirdama skaļa sarunāšanās, redzami sirsnīgi

rokasspiedieni, atskan smiekli un apsveikumi.

Ara atmirdz ielas spuldzes novembra tumsa, un mēness mierīgi peld

pusapmākušajās debesīs."

Šis apraksts tulkots no 1928. g. 18. novembrī avīzē Rigasche Rundschau

ievietotā pārspieduma, un par tā pareizumu atbildība jāatstāj minētās avī-

zes redakcijai.
Savā īpatnējā stilā atmiņas par Latvijas valsts proklamēšanu starp citu

publicējis arī Mariss Vētra grāmatā Rīga toreiz.
. .

Vētra gan lieto ne-

pareizo, toreiz modē nākušo terminu ~Latvijas brīvvalsts" un koncentrē-

jas uz Ulmaņa plakanās ķērkstoša tenora balss un sanāksmes dalībnieku

bārdu aprakstiem, bet zināma vēsturiskas dokumentācijas vērtība viņa

aprakstā ir tēlojumam, kā pēc svinīgā akta viņš kopā ar savu klasesbiedru

Brēdermani, pēc pēdējā iniciātīvas, stāvējuši pie Nacionālā teātra māksli-

nieku ieejas un abi saukuši ~Urrā!", kad sākuši nākt ārā Tautas padomes

locekļi. Pamazām ap abiem zēniem sapulcējušies garāmgājēji un pievieno-

jušies urravām.30

Pirmais Latvijas valsts varas aicinājums bija šāds: „Latvijas pilsoņi!

Latvijas Tautas Padome, atzīdama sevi par vienīgo varas nesēju Latvijas

valstī, pasludina, ka:
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1) Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās (Vidzeme, Kurzeme, Zem-

gale, Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga demokratiski-republiska valsts,

kuras satversmi un attiecības pret ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē Sa-

tversmes sapulce, sasaukta uz vispārēju abu dzimumu tiešu, vienlīdzīgu,
aizklātu un proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata.

2) Latvijas Tautas Padome ir nodibinājusi ka augstāko izpildu varu

Latvijā — Latvijas Pagaidu valdību.

Latvijas Tautas Padome uzaicina Latvijas pilsoņus uzturēt mieru un

kārtību un visiem spēkiem pabalstīt Latvijas Pagaidu valdību viņas grū-

tajā un atbildīgajā darbā.

Latvijas Pagaidu valdības ministru prezidents: Ulmanis.

Latvijas Tautas Padomes priekšsēdētaja biedrs: Zemgalis.

Rīgā, 18. novembrī 1918. gadā."31

Mūsu vēstures literātūrā valda domstarpības par to, vai Tautas padome

radās, apvienojoties Latviešu pagaidu nacionālajai padomei ar Demokrā-

tisko bloku, vai arī nekāda tāda apvienošanās nenotika. Kad dibinājās

Latviešu pagaidu nacionālā padome, arī sociāldemokrātus aicināja iestā-

ties padomē, bet toreiz, būdami komūnistu vadībā, viņi šo aicinājumu no-

raidīja. Kad 1918. gada novembrī radās jautājums par to, ka sociāldemo-

krāti (kas tad bija atsvabinājušies no komūnistu aizbildnības) varētu pie-
vienoties Nacionālai padomei, Ulmanis šo domu noraidīja. Vai viņš to

darīja paša iniciātīvā, vai pēc sazināšanās ar sociāldemokrātiem — tas

tagad vairs nav noskaidrojams. Fakts tomēr ir, ka sociāldemokrāti nepie-

dalījās Nacionālās padomes darbā. Ar to izskaidrojams, ka vēl šobaltdien

sociāldemokrāti un viņiem simpatizējošie vēsturnieki izsaka savus iebil-

dumus pret Nacionālo padomi, apgalvojot, ka nekāda apvienošanās ar

Demokrātisko bloku nav notikusi. No vienas puses, šiem vēsturniekiem

ir taisnība, bet pavisam citu iemeslu dēļ nekā viņi prezumē. Nacionālā

padome bija organizācija ar savu valdi un augstāko lēmēju orgānu —

pilnsapulci. Demokrātiskais bloks nekāda organizācija nebija, jo ar to,

ka satiekas un apspriežas personiski pazīstami polītiķi, nepietiek, lai vi-

ņus kvalificētu par organizāciju. Tādos apstākļos apvienošanās nemaz ne-

bija iespējama, bet varēja runāt tikai par Demokrātiskā bloka pievieno-
šanos Nacionālajai padomei. To, saprotams, neatļāva sociāldemokrātu

prestižs.

Ja nu formāla apvienošanās nevarēja notikt, tad, no otras puses, Tautas

padomes 17. novembra sēdē pieņemtā Latviešu zemnieku savienības re-

zolūcija, ka Tautas padome turpinās Nacionālās padomes un Demokrātis-

kā bloka darbus, ir devusi pamatu vēsturniekiem runāt par abu šo gru-

pu apvienošanos. Ja ņemam vērā, ka, pirmajam Latvijas ministru kabi-

netam galīgi izveidojoties, tajā bija ievērota stingra paritāte — pusi mi-

nistru deva Nacionālā padome un pusi Demokrātiskais bloks — tad ir

skaidrs, ka notikusi faktiska apvienošanās, kaut arī formāla apvienoša-

nās norādīto šķēršļu dēļ nemaz nebija iespējama.
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Nākošajā dienā pēc neatkarības proklamēšanas ministru prezidents K.

Ulmanis un persona, ko Vinnigs savās atmiņās apzīmē par Tautas pado-

mes prezidentu un kas laikam bija G. Zemgals, ieradās pie Vinniga, lai

viņu svinīgi informētu par notikušo.32 To, bez šaubām, var uzskatīt par

kļūdu, jo valsts prezidents un ministru prezidents neiet pie kādas ārvalsts

sūtņa (īstenībā pilnvarnieka, jo par sūtni Vinnigu iecēla tikai 26. decem-

brī), bet ataicina sūtni pie sevis. Tomēr visi šīs sastapšanās dalībnieki bija

nepiedzīvojuši savos jaunajos amatos, un tā neviens nezināja, ka noticis

protokola pārkāpums.33 Apmeklējums deva Vinnigam ieganstu raksturot

Ulmani 1921. gadā publicētajā grāmatā: „Šai gadījumā Ulmani redzēju

pirmo reizi. Pēc cilmes un izglītības viņš ir vācietis. Vācu izglītību viņš

atzīst, par vācisku cilmi viņš neko negrib zināt. Tomēr par to nevar šau-

bīties. Viņš ir studējis agronomiju dažus sēmestrus Leipcigā, kā viņš pats

stāstīja. Tad viņš devies uz Ameriku, kur vairākus gadus bijis privātdo-

cents. Pēc atgriešanās viņš mantoja lielsaimniecību Dienvidvidzemē [sic!],
ko pats un turklāt labi apsaimniekoja. Bez latviešu valodas viņš runā krie-

viski, angliski un vāciski. Visumā viņš ir vienkāršs un pēc ārienes

pilnīgs zemnieks. Ģimene cēlusies no ziemeļu Hanoveras, kā man stāstīja
baltieši. Viņi ieceļojuši senos laikos, bet latviešu zemnieku vidē pilnīgi

zaudējuši apziņu par savu tautību.

Pēc mana vērtējuma, viņš valdībā bija vienīgais loceklis, kuru interesē

lieta pati, tāds, ko sauc par kārtīgu cilvēku. Esmu bieži nožēlojis, ka šo

vīru nevarēju iegūt Vācijai. Viņa naids pret vāciešiem bija spēcīgs un bie-

ži izpaudās atbaidīgā veidā, un tad viņam nebija svarīga krāpšana vai me-

li. Daži zināja teikt, ka viņu nopirkusi Anglija, bet tādas lietas gan var

apgalvot, bet reti tās var pierādīt."
Par Tautas padomi Vinnigs raksta: „Jaunās republikas valdību sastā-

dīja Tautas padome. Tās vārdā un veidā var saskatīt domas, kas bija pa-

matā manam ierosinājumam oktobra beigās. Arī uzsaukumā bija daudzas

mana toreizējā uzmetuma idejas."34

Savu argumentāciju par Ulmaņa vācisko cilmi Vinnigs gan stipri vā-

jina ar to, ka gandrīz visus latviešu polītiķus pārvērš par vāciešiem. Viņš
raksta: „Lasītājs būs pamanījis, ka lielai tiesai iepriekš minēto igauņu un

latviešu partijas darbinieku ir labi vācu vārdi. No šiem ļaudīm tikai Sku-

biķim un Kalniņam Rīgā un Martnam Rēvelē ir tās tautas valodas vārdi,

pie kuras viņi sevi skaita. Martna, spriežot pēc ārienes, arī bez šaubām bi-

ja igauņu cilmes. Skubiķim un Kalniņam turpretim bija tik blondi mati,

ka viņus varētu uzskatīt par hanoveriešiem. Pārējie, bez šaubām, bija vā-

cu cilmes, ko viņi gan pēc sabrukuma vairs negribēja dzirdēt. Tā viņi sa-

vam vācu vārdam piekāra latvisku galotni. No Leipcigas studenta [sic!]

Walter novembra otrajā pusē radās Valters, Kari Ullmann ar raupjo mek-

lenburģieša [sic!] seju kļuva par Ulmani, un pat žīdiskais [sic!] Dr. Men-

der turpmāk saucās Menders. Arī manu vārdu savos iesniegumos un lat-

viski rakstītajās vēstulēs viņi gribēja sacūkot (verhunzen) ar latvisku ga-
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lotni, bet es tādas vēstules ziņnesim tuht atdevu atpakaļ, un tad viņi šo

nejēdzību pārtrauca." 35

Jautājumu par Ulmaņa eventuālo vācu cilmi bez baznīcgrāmatu stu-

dijām nav iespējams izšķirt, un, pat studējot baznīcgrāmatas, nevarēs ie-

gūt drošus pierādījumus. Fakts ir, ka Ulmaņa vecāki runāja vāciski (kā

to apliecina Jānis Lapiņš), bet jautājums ir, vai tā bija pirmā, vai otrā

valoda ģimenē. No otras puses, vācu valoda Kurzemes laukos bija stipri

izplatīta arī starp zemniekiem. Tā, pēc 1897. gada tautas skaitīšanas, Do-

beles apriņķī laukos dzīvoja 66 179 iedzīvotāji. No tiem ar latvisku mā-

jas valodu bija 61 762, bet ar vācu valodu 1385 iedzīvotāji. Šai apriņķī
laukos dzīvoja 333 muižnieki, 50 garīdznieki, 2 tirgotāji, 96 ārzemnieki

un 97 dažādu kārtu iedzīvotāji. Tāpēc varētu domāt, ka zināms skaits

zemnieku par pirmo valodu bija uzdevuši vācu valodu. Vācu valodas

runātāju skaitu precīzi aplēst nevar, jo aplēsumu j«.uc samērā prāvais t. s.

namnieku skaits, kas arī dzīvoja laukos. Tā kā ir problēmatiski, vai zem-

nieki, kas par pirmo valodu bija uzdevuši vācu valodu, tiešām bija vā-

cieši (bet ir pavisam droši, ka viņi vāciski prata), tad kļūst skaidrs, ka

vācu valodas prasme Ulmaņa ģimenē nevar izšķirt viņa cilmi.

Ir gan zināms, ka Kārļa Ulmaņa svaine Vilhelmīne Ulmane, dzimusi

Valdmane, kas bija namīpašniece Rīgā, vēl Latvijas patstāvības laikā se-

vi skaitīja pie vāciešiem.

Vinnigs ir sliktās domās par visiem latviešu polītiķiem, izņemot vienīgi
Ulmani. Hermanovskis, pēc viņa vārdiem, ir nulle, Zālītis — kašķīgs al-

koholiķis (trunksūchtiger Krakeeler) un ~visu šo ļaužu izrīcībā ir daudz

kas no operetes, tikai Ulmanis reprezentē solidu, stipru varu".30 Negātīvi
raksturots arī Dr. P. Kalniņš, bet antipātija bija abpusēja. Tautas pado-

mes 2. decembra sēdē Dr. P. Kalniņš teica: „Vinnigs ir vietējo šauro grupu

privilēģiju aizstāvis, viņš nav sociālistiskas valdības cienīgs priekšstāvis,

tādēļ būtu jāgriežās tieši pie vācu sociālistiskās valdības Berlīnē."37

Kādā citā vietā savā grāmatā Vinnigs vēlreiz raksturo pagaidu valdības

ministrus un atkal negātīvi: „Mūsu attieksmes ar latviešu valdību saduļ-

ķoja vairākas domstarpības. Personiski gan ar vairumu kabineta locekļu

biju labās attieksmēs, un mūsu saskare norisinājās pieklājīgā un parasti

patīkamā formā. Kā cilvēkus es viņus visus noraidīju, izņemot Ulmani.

Viņa naids pret vāciešiem Ulmani varēja pamudināt kļūt negodīgam un

negodīgi rīkoties, bet, skatoties no viņa viedokļa, viņš tai pašā laikā pa-

lika kārtīgs cilvēks. Visi pārējie bija blēdīga rakstura (Hochstaplernatu-

ren), kādus partiju iekārta mēdz izskalot virspusē tautā, kam vairākumā

trūkst polītiskās kultūras. Mūsu domstarpības radās pašas no sevis tādēļ,

ka vadošie latvieši noraidīja visu vācisko viņu sabiedrotajiem draudzī-

gās polītikas dēļ."38

Vinnigs bija pirmais pie jaunās Latvijas valdības akreditētais ārvalsts

sūtnis, un šie viņa vaļsirdīgie izteicieni liecina, kādas grūtības bija jāpār-

var Ulmanim un viņa ministriem, uzsākot savu darbu. Diemžēl, tās nebija
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statēt, ka no visiem latviešu polītiķiem, ar ko Vinnigam bija darīšanas,

tikai Ulmanis bija varējis iegūt šī iznireļa respektu.

19. novembra Tautas padomes sēdē redzams atslābums pēc iepriekšē-

jās dienas lielā notikuma. Uz sēdi ieradās tikai 23 deputāti. Ulmanis zi-

ņoja, ka ministru kabinetu izdevies sastādīt tikai pa daļai. Tikai 2. de-

cembrī Ulmanis var ziņot pilnu kabineta sastāvu, kaut viņam pašam arī

bija jāuzņemas resors un vēl bija neaizpildītas vakances.39 Ministru pre-

zidents lūdza Tautas padomei uzticību šādam kabinetam: ministru prezi-
dents un zemkopības ministrs Kārlis Ulmanis, viņa biedri J. Blumbergs

un A. Kalniņš; ārlietu ministrs Z. Meierovics; iekšlietu ministrs M. Val-

ters, viņa biedri R. Bēnuss un A. Birznieks; apsardzības ministrija un so-

ciālo lietu ministrija pagaidām pievienota iekšlietu ministrijai, jo šiem

portfeļiem nav kandidātu; finanču ministrs (~pārzinis") K. Pūriņš; tau-

tas apgaismošanas ministrs K. Kasparsons; satiksmes un darba ministrs T.

Hermanovskis; tieslietu ministrs P. Juraševskis, viņa biedrs E. Strautnieks;

tirdzniecības un rūpniecības ministrs S. Paegle, viņa biedrs A. fon Klots;

valsts kontrolieris barons E. fon Rozenbergs.

Pēc debatēm par valdības programmu bija iesniegtas divas pārejas for-

mulas. Pārejas formulu, ka valdības programma nav apmierinoša, iesnie-

dza sociāldemokrāti, un tā dabūja 15 balsis. Pārejas formulu, ka prog-

ramma ir apmierinoša, iesniedza zemnieku savienība, un tā dabūja 48

balsis. Ar šādu balsu vairākumu tad valdība stājās darbā.

1918. g. 19. novembra Tautas padomes sēdes aculiecinieks (gan tikai

skatītājos, ne dalībniekos) bija Aleksandrs Plensners. Šai gadījumā Plens-

ners redzēja Kārli Ulmani pirmo reizi. Savus retrospektīvos iespaidus viņš
attēlo šādiem vārdiem: ~Visa viņa stabilā figūra un būtne atšķīrās no ci-

tiem ar kādu redzamu un jaužamu masīvitāti, kas ietekmēja un radīja pa-

ļāvību. Esmu redzējis spilgtas lauku saimnieku personības, kurām ir kāds

'iedzimts' un arī izveidojies apsvērēja un izrīkotāja dotums. Ja to sauc

par 'zemnieciskumu', tad to komplimentu Ulmanis pelnījis pilnā mērā

kā savā iespaidā, tā darbībā, ko varēja vērot.

Kontrasta ar viņa masivitati sakuma pārsteidza un it ka traucēja viņa

balss pārāk augstais tonis. Bet pie tā pierada un tad vairs nemanīja. . .

Nepārspīlēts, vienkāršs, tikai brīžiem pacelts patosa bija ari tas, ko šai

sēdē ziņoja pirmais Latvijas ministru prezidents pirmajā valsts darba

dienā. . ."40

4. decembra Tautas padomes sēdē Ulmanis ziņoja, ka apsardzības mi-

nistra pienākumus uzņēmies J. Zālītis, bet 20. decembra sēdē, ka zemkopī-

bas ministrs ir J. Goldmanis.

Meierovics, Pūriņš, Zālītis, Goldmanis nāca no Latviešu pagaidu nacio-

nālās padomes polītiķiem, bet Valters, Juraševskis, Kasparsons un Her-

manovskis no Demokrātiskā bloka (nevienā grupā nebija, bet, ja patīk,
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var skaitīt pie abām grupām, kā to dara Ā. Klīve, Paegli). Saprotams,

tāda paritāte nevarēja būt nejaušība, bet gan apliecinājums teiktajam,
ka Tautas padome bija abu minēto grupu apvienojums.

Negātīvās domās par Ulmaņa kabinetu un arī par Tautas padomes sa-

stāvu bija aizmuguriski ievēlētais Tautas padomes priekšsēdis Jānis Čak-

ste. Ā. Klīve savos memuāros atstāsta sarunu ar viņu. Tautas padome un

ministru kabinets, pēc Čakstes domām, bijuši pārāk kreisi, lai varētu no-

dibināt labas attieksmes ar sabiedrotajiem, kuru valdības dibinās uz starp-

tautiskā kapitāla un aristokrātijas. Tādēļ nedz Tautas padome, nedz val-

dība, pēc Čakstes domām, neatbilstot tautas interesēm. Jaunās iestādes

esot kompromitējusi sociāldemokrātu deklarācija (ka viņi brīvo Latviju
neuzskata par mērķi, bet tikai par līdzekli sociālisma sasniegšanai). Ul-

mani Čakste raksturojis stipri negātīvi un brīdinājis Klīvi no viņa atbal-

stīšanas. „Juridiski formulējot, K. Ulmaņa rīcība kopā ar sociālistiem M.

Valteru un P. Kalniņu esot apvērsuma rīkošana pret likumīgu un starp-

tautiski atzītu valsts varu — Nac[ionālo] padomi," raksta Klīve. Čakste

Klīvem esot izteicis pārmetumus, ka viņš nav aizstāvējis Nacionālo pado-
mi un ļāvis tai iznīkt. Aizstāvoties Klīve aizrādījis, ka vaina bijusi tā, ka

Nacionālās padomes priekšsēdis nav sasaucis padomes pilnsapulci. Klīvem

tomēr Čaksti neizdevās pārliecināt, un pēdējais viņam paziņojis, ka Tau-

tas padomes vadību neuzņemšoties, bet braukšot uz Parīzi un Londonu,

lai turpinātu Nacionālās padomes sākto darbu miera konferencē.

Kā redzams, Ulmaņa darbs valdībā bija grūts, jo viņam neizdevās iz-

līdzināt principiālās domstarpības. Zināmas domstarpības Ulmanim bija

arī ar savu bijušo priekšnieku, Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības

vadītāju V. Skubiņu. Centrālbiedrība bija atbalstījusi Nacionālo padomi,

jo pati bija šīs padomes dibinātājos. Tagad, jūtoties no darba atstumta,

centrālbiedrība izturējās neitrāli.41 Ulmanis arī ignorēja paša partiju —

Latviešu zemnieku savienību, nesasauca valdes sēdi un neatļāva to darīt

arī Klīvem, kas sevi uzskatīja par faktisko partijas vadītāju.
Pirmais panākums Ulmanim kā ārlietu ministra amata izpildītājam

nāca starptautiskajā polītikā, kaut šis panākums daudzējādā ziņā bija

problēmatisks. 1918. g. 25. novembrī ar Vācījas ārlietu ministrijas akcep-

tu Vinnigs piesūtīja Ulmanim šādu rakstu: „Pagodinos prezidenta kun-

gam paziņot, ka vācu valdība ir ar mieru provizoriski atzīt Latvijas Tau-

tas padomi par patstāvīgu varu un pagaidu valdību par tās izpildu ko-

miteju (Vollzugsausschuss) līdz tam laikam, kamēr miera kongress izšķir-
sies par Latvijas nākotni saskaņā ar tautu pašnoteikšanās tiesībām." Tā-

lāk Vinnigs 26. novembrī paziņoja, ka vācu civīlpārvalde nodod zemes

valdīšanu Latvijas pagaidu valdībai saskaņā ar vēl 'noskaidrojamu vieno-

V 40
sanos.4^

Tas izklausās diezgan labi. Tomēr Vācijas atzīšanai bija slepenais no-

lūks iesaistīt Latviju Vācijas ietekmes sfairā. Ulmanim, par spīti savam

pretvāciskajam noskaņojumam, ko Vinnigs vairākkārt ir uzsvēris, tomēr
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nebija citas izejas, ka šo atzīšanu akceptēt un gaidīt, ka kārtosies no-

skaidrojamā vienošanās".

Viens no grūtākiem steidzīgi atrisināmiem jautājumiem Ulmaņa valdī-

bai bija sagādāt valsts aparātam vajadzīgos līdzekļus. Par pirmajiem lī-

dzekļu avotiem literātūrā valda daudz neskaidrību. Arnolds Aizsilnieks

savā lielajā darbā Latvijas saimniecības vēsture 1914—1945 citē D. Ru-

dzīša 1928. gada rakstu: „Pirmos līdzekļus valstij deva dažas privātper-

sonas un Rīgas kredītiestādes gan kā ziedojumus, gan arī kā iemaksas uz

pirmo valsts iekšējo aizņēmumu, par ko Kabinets pieņēma likumprojektu
3. decembrī. Dažas summas saņēma arī no vācu militārās pārvaldes."43

Par summām, saņemtām no vācu militārās pārvaldes, ziņas sniedz Ed-

gars Andersons 44
pēc V. Sīpola darba45 (gan nenorādot lappusi), minot,

ka kopsummā saņemts 2 250 000 marku. Sīpols savā darbā Slepenā dip-

lomātija min šādas summas, ko Latvijas valdība saņēmusi saskaņā ar

Valsts archīvā saglabātajām kvītīm: 1918. g. 22. novembrī 200 000 mar-

ku, 10. decembrī 500 000, 17. decembrī 500 000, 19. decembrī 500 000,

20. decembrī 50 000, 23. decembrī 500 000, 30. decembrī 500 000, 1919.

g. 2. janvārī 500 000 un 4. janvārī 500 000.46 Kopsummā iznāk 3 750 000

marku. Tas bija neapšaubāmi lielākais ienākums valsts pirmajās pastā-

vēšanas nedēļās, bet patriotisku iemeslu dēļ Rudzītis, rakstot 1928. gadā,

to negribēja uzsvērt. Ka vēsturnieki vēl tagad cenšas šo saņemto summu

samazināt, ir grūti saprast. No vāciešiem ar Vinniga starpniecību saņemtā

nauda nebūt nebija dāvana, kā to cenšas savās atmiņās uzsvērt Vinnigs,

minot, ka Latvijas valdība „pārtika no vācu naudas". Tā bija nauda, ko

vācu kara administrācija bija savākusi no latviešiem, no kuras tagad tikai

maza daļa nonāca Latvijas valdības rīcībā. No otras puses, Latvijas val-

dībai visu laiku bija jācīnās ar līdzekļu trūkumu, jo saņemtās summas

valsts vajadzībām bija pārāk niecīgas.

Ir jau arī taisnība Aleksandram Plensneram, kas raksta (gan par Ul-

maņa valdības vēlāk Liepājā no Vācijas aizņemto summu — vairāk nekā

miljonu marku): „Kas attiecas uz. . . jautājumu, vai naudu toreiz Latvijas
valsts saņēmusi, vai nav saņēmusi, tad kvīts atrašanās aktīs to vien vēl

nepierāda. Kvīts parasti atrodas pie tā, kas aizdod, bet ne pie tā, kas aiz-

ņemas."47

Vislielākās grūtības Ulmaņa valdībai tomēr sagādāja militārā situācija.
Par spīti neatkarības proklamācijai, faktiskā vara Latvijā bija vācu ka-

raspēkam. Tas tomēr nebija vairs disciplinētais ķeizariskais vācu kara-

spēks, bet revolūcionārais kareivju pūlis, kam prāts bija tikai pēc iespē-

jas ātrāk tikt mājās un paņemt līdz pēc iespējas daudz salaupītās mantas.

Karu uzvarējušie rietumu sabiedrotie gan noteica (pamiera noteikumu

XII pantā), ka vācu karaspēks nedrīks atstāt ieņemtos austrumu apga-

balus, 48 iekāms sabiedroto valdības to neatļaus (šo rīkojumu vēlāk ietil-

pināja Versaļas mierlīguma XIV daļas 433. pantā), tomēr sabiedrotie ne-
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spēja panākt, lai šo noteikumu izpildītu. Vācu karaspēkam atstājot ie-

ņemtos apgabalus, tam uz pēdām sekoja komūnistiskais krievu karaspēks,
un decembra sākumā bija sasniegta Latvija, bet 1919. g. 3. janvārī komu-

nisti ieņēma Rīgu.

Uz Tallinu pie angļu admirāļa

1918. g. 4. decembrī ministru prezidents Kārlis Ulmanis kopā ar finan-

ču ministru Kārli Pūriņu devās uz Tallinu. 1. decembrī Liepājā bija ie-

radusies angļu eskadra admirāļa sēra Edvīna Aleksandra Sinklera vadībā.

Angļu nolūks, nosūtot uz Baltijas jūru cauri mīnu laukiem savus kara-

kuģus, bija vispirms rādīt savu karogu šai angļiem kara laikā slēgtajā jū-

rā, otrkārt, pavērt ceļu angļu tirdzniecībai un, treškārt, uz vietas ievākt

autentiskas ziņas par stāvokli Baltijas jūras austrumu krastā jeb, kā to

raksta angļu diplomāts Grants Votsons, nodibināt sakarus ar „jaunajām

nācijām, kas bija atdzīvojušās Baltijas jūras krastos". 49 Angļi to darīja,
nesazinoties ar pārējiem sabiedrotiem, par ko pēdējie bija sašutuši. 50

Ulmanis bija saņēmis ziņu, ka admirāļa Sinklera eskadra no Liepājas
dosies uz Tallinu, neiegriežoties Rīgā (atpakaļceļā no Tallinas eskadra to-

mēr Rīgā iegriezās), tādēļ viņš kopā ar Pūriņu devās turp, lai stātos sa-

karos ar angļiem. Par to, vai viņam izdevās personīgi satikt Sinkleru,

literātūrā ir pretrunīgas ziņas. Pēc vienas versijas, angļu eskadra esot aiz-

kavējusies mīnu laukos, un, nogaidījuši līdz 10. decembrim, abi latviešu

ministri esot atgriezušies atpakaļ Rīgā. Ulmanis varējis tikai nosūtīt tele-

grammu, lūdzot sabiedroto palīdzību. 51 Pēc otras versijas, Ulmanis esot

admirāli saticis un 6. decembrī viņam nodevis vēstuli ar lūgumu palīdzēt

ar sauszemes un jūras karaspēku un ar karamateriāliem. Pēc tam Ulmanis

esot devies uz Helsinkiem, kur saticis ASV valdības pārstāvjus, kuriem

savukārt lūdzis palīdzību. s2

Neatkarīgi no tā, kura versija ir pareiza, braucienam panākumu nebija,

izņemot varbūt vienīgi to, ka admirālis Sinklers dabūja zināt par jaun-
dibinātās Latvijas valsts eksistenci un ka tās ministru prezidents ir Kārlis

Ulmanis.

Kādas bijušas sabiedroto zināšanas par jaundibinātajām Baltijas val-

stīm, par to spilgtu liecību sniedz pulkvežleitnants Parkē (Emanuel dv

Parquet). Francijas kara ministrijas pārstāvju komandējumam uz Latviju

piešķīra tūkstoti jenu, jo ministrijā domāja, ka Latvija atrodas Japānā.53

Angļu pārstāvis Tallentss, komentējot šo faktu, raksta, ka viņa zināšanas

par Latviju nebijušas daudz labākas. 54

Savu nezināšanu klaji apliecina arī Amerikas Savienoto Valstu lietvedis

Dānijā Grants Smits ziņojumā savai ministrijai: „Kopenhāgenā 1918. g.

4. decembrī. Kāda territorija [Baltijas provincēs] ietilpst, nav zināms. Jā-

domā, ka Igaunijā ietilpst agrākā Krievijas guberņa ar šo vārdu un daļa
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Livonijas, kamēr Latvija ietilpst atlikusi Livonijas daļa un visa Kurzeme.

Latvijas valdības sēdeklis ir Rīgā. Nekas nav zināms
par premjēra Kār-

ļa Ulmaņa vai viņa valdības raksturu. Ņemot vērā latviešu bataljonu

[sic!] lomu, atbalstot padomju valdību Krievijā, varētu būt boļševisma

briesmas, bet vēl nav saņemti norādījumi, ka būtu nodibināti draudzīgi
sakari ar Maskavas valdību. No otras puses [Latvijas valdība] nav vēl

sekojusi pēdējās [Maskavas valdības] prasībai, lai nodibina strādnieku un

kareivju padomi, piedraudot ar invāziju."55 Jādomā, ka tad, kad invā-

zija notika, šis diplomāts atzina, ka Latvijas pagaidu valdība nav komū-

nistiska.

Kamēr Ulmanis bija projām, risinājās svarīgi notikumi. Komūnistu 15.

novembrī izlemtā invāzija bija sasniegusi Latvijas robežas. Vācu kara-

spēkam atkāpjoties, tam uz pēdām sekoja boļševiku karaspēks. 6. decem-

brī krievu bruņotais vilciens ieripoja Vecgulbenē, 7. decembrī ieņēma

Alūksni, 9. decembrī Daugavpili, 10. decembrī Jēkabpili. Šīs invāzijas
draudos jaunieceltais apsardzības ministrs J. Zālītis parakstīja līgumu ar

Vācijas pārstāvi A. Vinnigu par bruņoto spēku organizēšanu, kas preto-

tos komūnistiem. Šo projektēto karaspēku vāciski sauca par Landeswehr,

un tajā bija paredzētas 18 latviešu rotas un trīs baterijas, septiņas vācu

rotas un divas baterijas, un viena krievu rota, kopā 6000 vīru. Vācu oku-

pācijas vara apņēmās uz kredita piešķirt vajadzīgo bruņojumu un dot

naudas līdzekļus. Bruņojumu neizdevās saņemt, bet naudu vācieši deva.

Komandieris un štāba priekšnieks bija paredzēts vācietis, bet štāba priekš-

nieka palīgs bija domāts latvietis.

Klīve savos memuāros min, ka Zālītis esot bijis ļoti neapmierināts ar šo

līgumu, jo tas devis vāciešiem noteikšanu par Latvijas armiju. s6 Lai iz-

skaidrotu, kādēļ Zālītis šādu neizdevīgu līgumu vispār parakstīja, Klīve

aizrāda, ka līgumu izstrādājis vāciešiem draudzīgais Valters kopā ar Vin-

nigu. Arguments tomēr nepārliecina, jo tas, ka Zālītis nebija piedalījies

līguma izstrādāšanā, būtu bijis labs iegansts līgumu neparakstīt. Kas Zā-

līti piespieda līgumu parakstīt, bija boļševiku straujā virzīšanās uz priek-
šu — slīkonis ķeras pie salmiņa. Varbūt sava nozīme neizdevīgā līguma
parakstīšanā bija arī tam, ka Ulmaņa tad nebija Rīgā, un līdz ar to lat-

viešu pusē trūka veiksmīgākā sarunu vadītāja. Klīvem vispār ir ten-

dence vietā un nevietā uzsvērt Valtera draudzīgumu vāciešiem. Līdz ar

to ir problēmatiski, vai tiešām 7. decembra līgums bija Valtera inspirēts,
kā to domā Klīve. Klīve pats raksta, ka likumu apstiprinājis ministru

kabinets, un varētu domāt, ka tas noticis, pirms Zālītis to parakstīja.
Acīm redzot, Zālītis, kas 6. decembrī bija Tautas padomē apstiprināts

par apsardzības ministru, nevarēja atrast citu izeju, kā līgumu akceptēt.

No otras puses, nevar iebilst pret Niedras apgalvojumu, ka Ulmanis

bijis tas, kas nolīdzis 7. decembra līgumu, jo viņš kā ministru prezidents

bija atbildīgs par viņa ministru parakstītajiem līgumiem. s7

Vācu termins
~L

andeswehr" dibināmam karaspēkam bija nelaimīgi iz-
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raudzīts, jo ar to pašu nosaukumu jau darbojās Baltijas vāciešu brīvprā-

tīgo formācijas, ko jau 11. novembrī bija atļāvusi vācu armijas vadība.

Bez šiem Baltijas vāciešu brīvprātīgajiem 21. novembrī bija noorganizē-

jusies vēl otra brīvprātīgo formācija no monarchistiski noskaņotiem

bijušās ķeizariskās vācu armijas kareivjiem ar nosaukumu ~dzelzbrigāde"

(vēlāk „dzelzdivīzija"). Pirmā latviešu brīvprātīgo formācija bija jau 6.

novembrī noorganizētā Rīgas skolnieku rota, bet pirmā īstā latviešu ka-

raspēka daļa bija decembra sākumā dibinātā Virsnieku rezerves rota kap-

teiņa J. Baloža vadībā.58

Pēdējās divi nedēļas Rīgā

Kad Ulmanis atgriezās no Tallinas Rīgā, jaunās Latvijas valdības stā-

voklis kļuva arvien grūtāks. Komūnisti virzījās pakāpeniski tuvāk Rīgai,
un 1918. g. 17. decembrī Pēteris Stučka pasludināja, ka Latvijā nodi-

binājusies padomju vara. Nākošajā dienā komūnistu karaspēks jau bija

sasniedzis Ogri. Cerības gan modināja angļu eskadras ierašanās Rīgā,59

un Ulmanis iesniedza 20. decembrī sabiedrotajiem adresētu protestu, ka

pretēji pamiera līgumam vācieši bez sabiedroto akcepta atkāpjas, ļaujot

komūnistiem okupēt Latviju. 60 īslaicīgu atelpu deva dzelzdivīzijas uz-

brukums, kas komūnistus atspieda līdz Pļaviņām, bet 22. decembrī komū-

nistu rokās krita Valmiera un nākošajā dienā Cēsis. Šeit latviešu nacionā-

lajam karaspēkam bija pirmā sadursme ar ienaidnieku. Ar angļu eskadru

bija ieradies konsuls Vivjens Bosenkets (Bosanquet). Viņš 23. decembrī sa-

runās ar Vinnigu pieprasīja, lai vācieši aptur komūnistu virzīšanos uz

priekšu un atkaro zaudēto Latvijas territoriju.61 Vāciešu atbilde bija, ka

disciplīnas trūkuma dēļ vācu armija nav spējīga šo norādījumu izpildīt,
un viņi jautāja, ko angļi varētu šai lietā palīdzēt. Pēc Vinniga lūguma ang-

ļu jūrnieki 27. decembrī izsūtīja nelielu patruļu Rīgā, bet sekas bija rā-

jiens no Londonas. Ā. Klīve angļu atturību palīdzēt Latvijai izskaidrojis

ar to, ka sabiedroto atzītās Nacionālās padomes vietā varu bija uzurpē-

jusi Tautas padome ar Vācijai draudzīgiem polītiķiem. Ticamāk tomēr ir,

ka Loiddžordža uzvara vēlēšanās ar demobilizācijas lozungiem un vis-

pārējs kara apnikums bija angļu atturības iemesls.62

Trūkstot angļu un sabiedroto atbalstam, Ulmanim neatlika nekas cits,

kā meklēt atbalstu pie vāciešiem. Rodas gan jautājums, kādēļ nevarēja
izveidot pašu latviešu armiju. Ulmanis kādā runā 1934. gadā vēstures sko-

lotāju kursos deva šādu izskaidrojumu:
„. . . atminēsimies, ka no jaunajām

valstīm mēs bijām vienīgā valsts, no kuras uz svešām zemēm bija aizgāju-

ši gandrīz visi mūsu jaunie ļaudis, kas bija spējīgi nest kara ieročus." 63

Pavisam citu ko pauž kāds cits tā paša laikmeta aculiecinieks, Ulmaņa

pretinieks Andrievs Niedra: „Dienējušu karavīru mums netrūka. Krievu
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12-tai armijai izjūkot, no latviešu strēlnieku bataljoniem. . .
daudzi bij

palikuši atpakaļ, tāpat bij pēc miera noslēgšanas atgriezušies no citām

krievu armijām daudz kareivju mājās. Ja tie tagad tikai pa daļai iestā-

tos jaunformējamā armijā, tad ap 20 tūkstošu cilvēku vieglītēm sadabūtu.

Un tā kā ieroči bija dabūjami neaprobežotā daudzumā, tad cīņai pret ie-

brūkošiem lieliniekem būtu drošas izredzes. Jo iebrucēju skaits — cik no-

protams — nepārsniedza 10 000. Bet nelaime pastāvēja iekš tam, ka,

pirmkārt, visa rīkošanās iesākās pārāk vēli, un otrkārt, — ka liela daļa

no bijušiem kareivjiem nedomāt nedomāja iestāties no brīva prāta lat-

viskā armijā: saimnieku kārtas kareivji domāja katrs vairāk tik par savu

māju, vai ar bij apnicis karot; bezzemnieku kareivji turpretim juta līdzi

lieliniekiem. Vēlu iesākot organizēšanu, varēja vairs izlietot tikai rīdzi-

niekus, no kuriem daudzi iestājās armijā tieši ar to nolūku: lieliniekiem

tuvojoties, pāriet pretinieku pusē. Sajūsma uz cīņu parādījās tikai starp

studentiem." 64

Ja arī būtu taisnība Niedram, ka netrūka vīriešu, kas spēja nest iero-

čus, viņš pats atzīst, ka tos latviešu armijā nevarēja dabūt, un tā arī iz-

skaidrojams, ka Ulmanis 29. decembrī nolīga ar Vinnigu līgumu, kas ra-

dīja lielus politiskus sarežģījumus.65

Par to, vai ar Vinnigu līgt vai nelīgt, Ulmanis vispirms apjautājās ang-

ļu pārstāvim Bosenketam. Padomju vēsturnieki šai Ulmaņa rīcībā saska-

ta jaunu pierādījumu savai tēzei, ka Latvijas ~buržuāziskā" valdība bija
tikai ~imperiālistu" kreātūra. Patiesībā Ulmaņa griešanās pie angļiem bija

tālredzīgs diplomātisks solis, lai izvairītos no ārpolītiskiem sarežģīju-

miem, ko nodomātais līgums varētu izraisīt. Bosenketa 1918. g. 25. de-

cembra atbilde bija pozitīva. 66 Šādā veidā nobruņojies pret ārpolītiskiem

sarežģījumiem no sabiedroto puses un izprasījis Tautas padomes starp-

frakciju biroja akceptu, Ulmanis nolīga ar Vinnigu sekojošo:

~Līgums starp Vācijas valsts pilnvaroto un Latvijas pagaidu valdību.

1) Latvijas pagaidu valdība ir ar mieru visiem citvalstu armiju pie-

derīgiem, kas vismaz četras nedēļas cīnīsies brīvprātīgo formācijās kau-

jās par Latvijas valsts atbrīvošanu no boļševikiem, pēc viņu lūguma pie-

šķirt pilnas Latvijas valsts pilsoņu tiesības.

2) Latvijas valsts baltvācu piederīgie iegūst tiesības iestāties valstsvācu

brīvprātīgo formācijās. No otras puses, nav iebildumu, ka karagājiena

laikā valstsvācu virsnieki un apakšvirsnieki iestājas par instruktoriem

landesvēra baltvācu rotās.

3) Pagaidu valdība garantē 7. decembra līgumā baltvāciešiem paredzē-

tās tiesības nodibināt septiņas nacionālās rotas un divas baterijas landes-

vēra formācijā arī tad, ja tagadējā līguma otrā paragrāfā minētā dēļ balt-

vācu armijas daļas pagaidām likvidētu. Līdz ar latviešu rotu skaita pa-

lielināšanu landesvērā attiecīgi palielinās arī vācu rotu skaits.

4) Pirmā paragrāfa realizēšanai vajadzīgie saraksti par brīvprātīgo
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iestāšanos un izstāšanos tiks nosūtīti pagaidu valdībai vismaz reizi nedē-

ļā. Pamatojoties uz šiem sarakstiem, abas līdzējas puses noteiks, kuri Vā-

cijas valsts piederīgie ir ieguvuši pilsoņu tiesības saskaņā ar pirmo para-

grāfu.
Noticis: Rīgā 1918. g. 29. decembrī. Parakstījuši: Augusts Vinnigs, Vā-

cijas sūtnis pie Igaunijas un Latvijas republikas valdības. K. Ulmanis,

ministru prezidents. Fr. Paeglis, J. Zālītis."67

Pamatojoties uz šo līgumu, sākās vācu brīvprātīgo vervēšana starp vēl

Latvijā esošajiem vācu karavīriem, bet jo sevišķi Vācijā. Šie brīvprātīgie

iestājās karaspēkā, ko vācu terminoloģijā sauca par „Freikorps", un vē-

lākā attīstībā šīs formācijas radīja ļoti lielus sarežģījumus ārpolītikā un

iekšpolitikā. 68

lekšpolītikā pirmie sarežģījumi radās, kad, izmantojot šo līgumu par

ieganstu, no Tautas padomes 30. decembrī izstājās sociāldemokrāti, 69 kaut

gan Tautas padomes starpfrakciju biroja sēdē sociāldemokrātiem pret lī-

gumu nebija iebildumu. Faktiskais iemesls, kāpēc sociāldemokrāti izstājās,

bija tas, ka uzbrūkošajos komūnistu spēkos komandieris Jukums Vācie-

tis bija iesaistījis latviešu strēlniekus lielākā skaitā nekā agrāk, un sociāl-

demokrāti nevēlējās atbalstīt brāļu karu. 70 Sociāldemokrātu aiziešana no

Tautas padomes bija liels sitiens Ulmanim, jo viņš bija tas, kas pretēji viņa

partijas — zemnieku savienības noskaņojumam bija meklējis sadarbību

ar sociāldemokrātiem.

Mazāks, bet tomēr nozīmīgs iekšpolītisks sarežģījums bija kādas jaun-
formētas latviešu rotas sadumpošanās, ko vajadzēja apspiest, pieaicinot
baltvācu landesvēru un angļu artilēriju. Rotas sadumpošanās bija tiešas

sekas tam, ka sociāldemokrāti izstājās no Tautas padomes, bet komūnisti

to uzskata par savas aģitācijas nopelnu.7l

Boļševikiem nākot arvien tuvāk Rīgai, valdības locekļi atstāja Rīgu.

1919. g. 2. janvārī pulksten 13 Ulmanis atstāja Rīgu kopā ar studentu

rotas 216 vīriem. 3. janvārī Rīgu atstāja apsardzības ministra J. Zālīša

ieceltais latviešu karaspēka komandieris Oskars Kalpaks ar 220 latviešu

karavīriem. Rīgu atstāja arī 460 baltvācu karavīru. Tai pašā dienā Rīgā

ienāca komūnistu kavalerija, bet 4. janvārī Rīgā ieradās Pēteris Stučka

bruņotā vilcienā.

Boļševiku spēkiem tuvojoties Rīgai, britu kreiseru eskadra admirāļa
Sinklera vadībā devās uz Kopenhāgenu un tālāk uz Angliju. Viņš iesnie-

dza divus ziņojumus angļu sūtniecībai Kopenhāgenā, datētus ar 1919. g.

1. un 2. janvāri. Tajos bija teikts, ka Igaunijas un Latvijas valdība ne-

spēj tikt galā ar tagadējiem sarežģījumiem. ledzīvotāji ir apātiski pret

valdību un baidās pievienoties armijai, kas cīnītos pret boļševikiem. Tur-

klāt vācieši kavējuši mobilizāciju un nav devuši apsolītos ieročus un mu-

niciju.72
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Jelgavā — bēglis pašu zemē

Valdības locekļi, tāpat karavīri, kas reizē ar viņiem pēc Rīgas atstā-

šanas bija ieradušies Jelgavā, apmetās divās Jelgavas viesnīcās. Ministru

prezidents Kārlis Ulmanis apmetās Cera viesnīcā, bet Zālītis ar apsardzī-
bas ministrijas virsniekiem Lindes viesnīcā. Jelgavā apmetās arī Vācijas

pilnvarotais Vinnigs, kas savās atmiņās raksta, ka viņam kā Vācijas sūt-

nim ir jāatrodas turpat, kur atrodas latviešu valdība. Šo savu Jaungada

rezolūciju Vinnigs izpildīja gan tikai dažas dienas, jo 5. janvārī viņš aiz-

brauca uz Vāciju. Vinnigs Jelgavā bija apmeties barona fon Ostenzakena

namā, bet biroju iekārtojis Bruņniecības namā.

Aleksandrs Plensners apraksta interesantu epizodu Jelgavā, kad Ulma-

nis izraidījis virsniekus no Lindes viesnīcas lielākās telpas, kur viņi bija ap-

metušies. Valdībai šo telpu vajadzēja ministru kabineta apspriedei. Ap-

rakstā Plensners sniedz par Ulmani kādu zīmīgu raksturojumu.73

„3. janvāra vakarā Ulmanis ar dažiem ministriem ieradās Lindes vies-

nīcā, kur lielākā istabā bijām novietojušies vairāki apsardzības ministrijas
virsnieki. Valdības locekļi bija nodomājuši te apspriesties. Kamēr pār-

mainīja arī ar mums dažus vārdus un iespaidus, pieteicās Kalpaks un zi-

ņoja, ka viņš ar pakļautiem karavīriem, ap 220, pēc pārgājiena ieradies

no Rīgas Jelgavā. Šī ierašanās bija valdības vīriem manāmi negaidīta.

Katrs, kas Ulmani pazinis, zin, ka viņa sejai bija grūti apslēpt pārdzī-

vojumu, kā apmierinātību un labpatiku, tā jo sevišķi nepatiku. Varbūt to

viņš arī necentās slēpt, un tas bija viens no viņa apzinātiem izteiksmes vei-

diem. Tagad viņa sejā bija redzama nepatika. Kāpēc nepalikusi Olaines

pozicijās? Tā un tā, Kalpaks mierīgi ziņoja. Olaines pozicijās arī pa labi

un kreisi neviena nebijis. Vācu arjergards, kura atkāpšanās viņam bijusi

jāsedz, jau izgājis cauri šai līnijai uz Jelgavu."
Nākošā dienā notika ļoti nozīmīga saruna starp Ulmani un Vinnigu.

Atkal pārkāpjot protokolu, Vinnigs 4. janvārī uzaicināja Ulmani pie sevis

uz sarunām. Sarunas bija par 29. decembra līguma papildinājumiem. Pa-

rakstīto līgumu sīkāk apskatot, vācieši bija atzinuši, ka tajā trūkst no viņu

viedokļa ļoti svarīgs noteikums — brīvprātīgajiem karotājiem nav solī-

tas tiesības Latvijā iegūt par velti. zemi. Sarunas par šo jautājumu starp

Ulmani un Vinnigu laikam būs pamats aplamiem apgalvojumiem mūsu

vēstures literātūrā, ka Vinnigs līgumu neesot parakstījis.
Sarunu gaitu ar Ulmani Vinnigs attēlojis savās atmiņās.74 Viņš raksta:

„4. janvārī liku ielūgt pie sevis Ulmani uz pārrunām. Kādās pārrunās ie-

priekšējā dienā no militārās puses man bija aizrādīts par zemes iegūšanas

jautājumu. No šīm pārrunām biju izvairījies, jo tik lielā sanāksmē to ne-

gribēju diskutēt." Uzaicinājis pie sevis Ulmani, Vinnigs mēģina būt diplo-

māts un vispirms iesāk sarunas par Latvijas financēm: kas algos karaspē-
ku un ierēdņus? Latvijas valdībai nav ienākumu, un Rīgas zaudējums si-

tuāciju tikai pasliktina. ~Es viņam jautāju, kāds viņa viedoklis par naudas
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palīdzību no Vācijas. Viņš atbildēja, ka tas atkarājas no noteikumiem."

Uz šo pretjautājumu Vinnigam nav atbildes, jo viņš bija iesācis šo sarunu

tikai, lai nāktu pie galvenā temata — zemes piešķiršanas jautājuma karo-

tājiem.

Vinnigs turpina: „Otrs jautājums mūsu pārrunās bija to vācu karavīru

nometināšana [Latvijā], kas cīnīsies par Latvijas atbrīvošanu. Teicu Ul-

manim, ka, lai vervēšana sekmētos, ir ļoti svarīgi, ja brīvprātīgajiem va-

rētu solīt zemi. 29. decembra līgums nolīgts, paredzot, ka karavīriem, kas

cīnās par Latviju, dos iespēju iegūt zemi, jo pilsoņu tiesību iegūšana vien

nevar karavīrus ieinteresēt. Ulmanis iebilda, ka tas ir kutelīgs jautājums,

jo [valdības] rīcībā esošā zeme vispirms izlietojama, lai apmierinātu lat-

viešu bezzemniekus. Es tam pievienojos, bet ieteicu latviešu zemes gribē-

tājus nodrošināt, rezervējot viņiem valsts zemi (apmēram 270 000 ha),
bet karavīri būtu apmierināmi, piešķirot viņiem no tās zemes, ko nodotu

lielgruntnieki. Ulmanis nevarēja izšķirties un ieņemt viedokli šai jautā-

jumā. Nobeidzām sarunu, vienojoties, ka Ulmanis šo jautājumu pārrunās

kabinetā, un es savus ierosinājumus uzrakstīšu, lai jautājumu varētu ap-

spriest kādā sanāksmē turpmākajās dienās.

To nu bija vieglāk teikt nekā izdarīt. Ulmanis tiešām nebija draudzīgs
vācu kolonizācijai. Bet viņš sevi bija veltījis šai Latwijai [šis vārds rakstīts

latviski!], šī Latwija savukārt atkarājās no vācu durkļiem, un vācu durkļi

gribēja sev iekarot mājvietu, ja viņi Latwiju glābj."
No tiesiskā viedokļa zemi varēja iegūt kā Latvijas pavalstnieki, tā arī

citi, kas nebija Latvijas pavalstnieki, bet, saprotams, tikai šo zemi pēr-

kot. Vinnigs, sastādot līgumu, bija iedomājies, ka tie vācieši, kas cīnīsies

zināmu laiku pret boļševikiem, iegūs tiesības uz Latvijas pavalstniecību

un nevis tikai tiesības pirkt zemi, bet ka zemi viņiem dos par velti. To-

mēr šādai iedomai nebija nekāda pamata, un, ka cīnītājiem zemi piešķirs

par velti, bija tieši jāparedz līgumā. Uz to tad Vinnigam būs aizrādījuši

„no militārās puses" tie, kam bija vairāk juridisko zināšanu nekā Vinni-

gam pašam. Ulmanim tagad bija rokās labs kaulēšanās iegansts, un viņš to

ar sekmēm izmantoja — pat tik sekmīgi, ka līguma papildinājumu Vinni-

ga militārajiem lietpratējiem vēlamā virzienā nekad neparakstīja.

Liepājā — "likvidešanas nedēļā"75

Kārlis Ulmanis kopā ar valdības locekļiem un studentu rotu 1919. g.

6. janvārī izbrauca ar vilcienu no Jelgavas uz Liepāju caur Lietuvu. Val-

dība bija novietojusies atsevišķā kupejā, tomēr sarunas bija dzirdamas arī

citiem. Aleksandrs Plensners apraksta, ka Ulmanis optimistiski stāstījis

par paredzamo sagaidīšanu Liepājā, jo uz turieni bija ziņots par valdības

un pavadoņu ierašanos. ~Ministru prezidents ar apbrīnu runāja par Liepā-

jas pilsētas galvu vai apgabala pārvaldnieku Andreju Bērziņu. . . Viņš,
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tik izdarīgs, bus labi nokārtojis novietni un ari azaidu visiem.
. .

" Pec

nīkšanas pusbadā Jelgavā šīs lieliskās izredzes visus iepriecināja.

Vilciens ar valdību un karavīriem Liepājā ieradās 7. janvāra vakarā,

bet visus sagaidīja vilšanās. Bērziņa vietā viņus sagaidīja vācu prefekts
A. Meiers ar žandarmiem. (Plensners sausi piezīmē: ~Uzzinājām, ka ener-

ģiskais un apbrīnojamais Andrejs Bērziņš jau dienu iepriekš ar citiem aiz-

braucis uz Vāciju.") Pilsētā varu bija pārņēmusi revolucionāro strādnieku

komiteja, un uz pilsētas nama plīvoja sarkanais karogs. Vācu policija

bija izsludinājusi nakts kustības aizliegumu, tādēļ valdībai liedza pat do-

ties stacijā. Nelīdzēja Ulmaņa paskaidrojums, ka te iebraukusi Latvijas
valdība ar saviem ierēdņiem. Kad žandarmi mēģināja atbruņot studentu

rotas karavīrus, izcēlās asa vārdu izmaiņa starp vācu prefektu Meieru

un latviešu apsardzības ministru Zālīti. Sadursmi novērsa tikai Liepājas
vācu karavīru padomes pārstāvja iejaukšanās. Pēc telefoniskas sazināša-

nās ar pilsētu Meiers atļāva valdībai un apbruņotajiem latviešu karavī-

riem doties uz pilsētu.76

Liepājā Ulmanis un pārējie valdības locekļi kādu laiku apmetās Dr.

Jēkaba Alkšņa privātklīnikā. Savās atmiņās Dr. Alksnis par to raksta:

~Laba daļa kabineta locekļu un valsts iestāžu darbinieku, arī ministru

prezidents Ulmanis, atrada, uz īsāku vai ilgāku laiku, patvērumu manā

privātklīnikā. No šīs dienas tā pārvērtās pa daļai par politisku vies-

nīcu. . .

"77 Ulmani Alksnis raksturo šādi: „Ar Ulmani pirmo reizi savā

dzīvē iepazinos savā privātklīnikā. Biju par viņu daudz dzirdējis un tā-

dēļ ar zināmu ziņkārību to novēroju. Pirmā dienā daži kabineta locekļi,

kuru ģimenes bija palikušas lielinieku varā, bija pilnīgi satriekti un gan-

drīz nekā nerunāja. Citi izlikās ārīgi mierīgi un iesāka gudras runas par

Latvijas valsts iekārtu, kur no tās bija palicis pāri neliels, vācu okupēts

zemes gabals. . .
Tikai Ulmanis un Goldmanis bija pilnīgi mierīgi (Zā-

lītis bija apstājies Kūrmājā, to es tad neredzēju). Ulmanis bija ģērbies

vienkāršās drēbēs un garos smērzābakos, sēdēja klīnikas gultā (nelielā is-

tabā atradās arī citi ministri) ar atvērtu čemodānu klēpī, no kura ņēma

rudzu maizes gabalus ar sviestu un laucinieku sieru. Platie zemnieka pleci,

mierīgais vaigs un pētošās acis liecināja, ka šis zemnieks spēj celt un nest

jaundibināmās valsts smagos likteņus."78

Brīvās Latvijas polītiskais un militārais stāvoklis strauji pasliktinājās.
Pēc Rīgas ieņemšanas komūnisti svinēja uzvaras svētkus, sarīkojot asins-

pirti, bet pēc tam atkal atsāka Latvijas okupāciju. 7. janvārī viņi bija

Bauskā, 9. janvārī Jelgavā, 10. janvārī Tukumā. Ofensīva gāja arī Lie-

tuvas virzienā. Ulmanis sasauca virsnieku apspriedi un jautāja, vai ir iz-

redzes noturēt Liepāju. Vecākie virsnieki domāja, ka uz to nav nekādu

izredžu, un tikai jaunākie virsnieki situāciju novērtēja mazāk drūmi.

Nav tādēļ jābrīnās, ka agronoms Hugo Lācis, kas kopā ar citiem ag-

ronomiem apmeklēja Ulmani, lai apspriestos par stāvokli, guva pavisam
citādu iespaidu, nekā Dr. Alksnis tēlo iepriekšējā aprakstā. H. Lācis rak-
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sta: „Bezizejas stāvokli vairs neslēpa arī ministru prezidents K. Ulmanis,

kad kādu vakaru pie viņa ieradās mūsu grupa ar apgādības ministru J.

Blumbergu pārrunāt stāvokli. Šī bija vienīgā reize, kad Latvijas valsts pa-

stāvēšanas laikā man K. Ulmani nācās redzēt kā pesimistu. . .
Prezidents

pilnīgi piekrita mūsu grupas izstrādātam emigrācijas plānam un proti —

izceļošanai uz Sav. Valstīm.
. .

Ministru prezidents pielaida pat varbūtī-

bu kādreiz satikties Amerikā. .
.

"79 Plensners datē šo sarunu ar 9. vai 10.

janvāri. 80

Galvenā valdības darbība šai „likvidēšanās nedēļā" bija izsniegt ār-

zemju pases visiem, kas vien vēlējās doties projām no Latvijas. Arī pati

valdība 8. janvārī lēma par aizbraukšanu, un 11. janvārī ministru prezi-
dents Ulmanis, finanču ministrs Pūriņš un lauksaimniecības ministrs J.

Goldmanis ar Ziemeļu telegrāfa sabiedrības kābeļkuģi „H. C. orsted" de-

vās projām no Liepājas. Liepājā kā ministru prezidenta vietnieks palika

Dr. Valters un ministri Zālītis un Hermanovskis. Sabiedrība bija pārlie-

cināta, ka Ulmanis ar abiem ministriem — Pūriņu un Goldmani — ir de-

vušies bēgļu gaitās. Šo pārliecību savās atmiņās piemin kā Ā. Klīve, tā A.

Plensners un Brūno Kalniņš. Pēdējais to izsaka visasāk: „Latvijā atradās

tikai M. Valters un divi citi ministri, visi pārējie bija aizbraukuši uz ār-

zemēm, šaubīdamies par Latvijas valsts pastāvēšanas iespēju." 81 Klīve

par ministru aizbraukšanu raksta: „Tad 2. janvārī [iespiedumkļūda —

jālasa: 12. janvārī] izpaudās lielā klusībā glabātā vēsts: prezidents K. Ul-

manis, zemkopības ministrs J. Goldmanis un finanču ministrs K. Pūriņš
aizbraukuši uz Kopenhāgenu līdzekļus un brīvprātīgus kareivjus mek-

lēt.
. .

Pats valdības galva aizkomandējis sevi projām no Latvijas. Protams,

aizkomandējis. . . jo valdības nekad nebēg un vienmēr tiek tikai 'aizkoman-

dētas. — Tāda bija sociālistiskās Liepājas reakcija, kaut arī nepareiza un

nedibināta."82

Tā kā sabiedrībai trūka informācijas par Ulmaņa ārzemju braucienu,

ne tikai sociālistiskā Liepājā runāja par ministru prezidenta bēgšanu. Arī

palicēji nod- ošinājās ar aizbraukšanas iespējām — runājot Plensnera vār-

diem — apsardzības ministrijas darbinieki uzlika sardzi uz ostā esošā

tvaikoņa
~S
aratov", tā nodrošinot „Latviju uz ūdeņiem".83

Uz Kopenhāgenu — sarunām

„Latviešu valdība bēgļu gaitās no Liepājas?" Šāds sensācionāls virs-

raksts, gan ar jautājuma zīmi, 1919. g. 21. janvārī parādījās dāņu avī-

zēs, sniedzot ziņu, ka 20. janvārī Latvijas valdība ar ministru prezidentu
Kārli Ulmani priekšgalā ir ieradusies Rennē (Renne), Bornholmas salā.

Telegrammā no Rennes bija teikts: „Lielākā daļa Latvijas valdības locek-

ļu un starp viņiem ministru prezidents šovakar ar kābeļtvaikoni C
H. C.

orsted' ieradās Rennē, Bornholmas salā. Notic* sarunas par atļauju iz-
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kapt krasta." Avīzes vel rakstīja, ka kopa ar Ulmani uz Dāniju devu-

šies ministri J. Goldmanis un K. Pūriņš un divi sekretāri.

Lielā dāņu avīze Berlingske Tidende 1919. g. 21. janvārī sniedza pla-
šāku informāciju: „Latviešu delegācija ceļā uz Kopenhāgenu. Daži lat-

viešu valdības locekļi vakar ieradās ar Ziemeļu telegrāfa sabiedrības kā-

beļtvaikoni 'H. C. orsted' no Liepājas Rennē. No turienes, cik varējām

noskaidrot, viņi rīt turpinās ceļojumu uz šejieni [Kopenhāgenu] ar

Rennes-Kopenhāgenas tvaikoni, kas ieradīsies pēcpusdienā.

Bija izteiktas domas, ka viņi ir bēgļi no Liepājas. Tomēr tā ir delegācija,
kas šeit pilsētā vēlas sastapties ar latviešu pārstāvi Paegli, lai ievadītu sa-

runas par kritisko stāvokli Igaunijā [sic!].
Par apstākļiem Liepājā nav nekādu tiešu ziņu. Kā zināms, Liepāju ap-

draud krievu boļševiku karaspēks, bet, cik lielas ir draudošās briesmas,

acumirklī nav zināms.

Kā no kompetentas puses esam uzzinājuši, delegācijā ietilpst ministru

prezidents Ulmanis (Ullmann), finanču ministrs un lauksaimniecības mi-

nistrs.

Delegācija no šejienes dosies tālāk uz Stokholmu un, iespējams, arī uz

citām zemēm. Tās mērķis ir ievadīt sarunas par visāda veida atbalstu

latviešu republikai. Delegācija vēlas arī stāties sakaros ar sabiedroto val-

dībām.

Trīs ministri ir bijuši ceļā ļoti ilgi. Sākumā viņi gribējuši ceļot caur Vā-

ciju, bet, kad šai ziņā radās grūtības, viņiem izdevās atceļot ar kābeļ-

tvaikoni."

Pēc šiem ziņojumiem redzams, ka Ulmanis ar pavadoņiem bija ceļā no

Liepājas desmit dienas. Šis ilgais jūras ceļojuma laiks izskaidrojams ar to,

ka kuģot varēja tikai dienā, lai izvairītos no mīnu laukiem, un bez tam

ceļojums notika ar kuģi, kas pārbaudīja jūras kābeli, un tādēļ arī kuģo-
šana bija lēna.

21. janvārī latviešu delegācija ieradās Kopenhāgenā. Intervijā ar dāņu

laikrakstu Nationaltidende, ko 22. janvārī ievietoja arī laikraksts Ber-

lingske Tidende, Ulmanis izteicās: „Mēs lūdzam Eiropas palīdzību cīņā

pret boļševikiem. Palīdzību ar brīvprātīgiem, ar ieročiem, municiju, pār-

tiku. Lūdzam arī palīdzību nokārtot mūsu finances. Mēs saucam — uz-

manaities. Skandināvijas zemēm un antantes valstīm jāsaprot, ka ne vien

mūsu pašu mazā valsts ir apdraudēta, bet visa Eiropa ir briesmās. Var-

būt liksies pārspīlēti, kad teikšu, ka mēs ne vien aizstāvam savu mazo

2V2 miljona valsti ar tās 64 000 kvadrātkilometru platību, bet visu Eiropu.

Mēs mēģinām atturēt sarkano vilni, kamēr Eiropa varēs iejaukties un

novērsīs draudošās briesmas. Kad pēc vācu uzbrukuma krievi atkāpās,

viņi, protams, paņēma līdz ieročus un militāros krājumus. Kad vācieši,

pamatojoties uz pamiera, aizgāja, viņi paņēma līdz, kas bija palicis. Abās

republikās, kā Latvijā, tā Igaunijā, vācieši neatļāva izveidot nacionālu

armiju. Tikai nelieli brīvprātīgo spēki, praktiski bez ieročiem un muni-
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cijas, ir tie, kas attur boļševiku labi bruņotos spēkus. Daži tūkstoši tagad

cīnās pret boļševiku masām — gan Krievijas agrāko karaspēku, gan pret

ķīniešu un citu ordām. Šie brīvprātīgie līdz šim atkāpušies soli pa solim,

bet ilgstoši viņi nevienādo cīņu nevarēs izturēt. Turklāt zemē valda trū-

kums."84

Avīze piezīmē: Ulmanis esot uzsvēris, ka trīs ministri neesot ieradušies

Kopenhāgenā kā bēgļi, kā tas iepriekš presē ziņots. Par sevi pašu Ulmanis

uz reportieru jautājumiem atbildējis, ka privātā dzīvē viņš esot agronoms

un līdz šim neesot nodarbojies ar politiku, bet tagad viņš nevarot atteik-

ties no uzticības, kas viņam dāvāta. Latviešu delegācijas nolūks Kopen-

hāgenā esot griezties pie Dānijas ārlietu ministrijas un pie sabiedroto de-

legācijām. Pēc tam viņi došoties tālāk uz Stokholmu.

Intervijā Ulmanis vēl minēja, ka viņš Dānijā bijis jau agrāk un iepa-
zinies ar dāņu lauksaimniecību. „Mēs Dāniju uzskatām par paraugzemi,

un liels skaits mūsu jauniešu šeit mācījušies derīgas zināšanas. Arī krietns

skaits dāņu dzīvojuši mūsu zemē, tādēļ nākotnē ir izredzes labai sadar-

bībai starp abām valstīm."

Laikraksts Berlingske Tidende bija intervijai pievienojis liela formāta

zīmētu Ulmaņa portretu.

Dānija un Zviedrija bija Baltijas valstīm tuvākās neitrālās zemes, kur

atradās sabiedroto sūtniecības. Tādēļ arī Kopenhāgenā un Stokholmā kopš

pamiera sākuma un pat pirms tam nāca un gāja Baltijas delegācijas. No

šī viedokļa latviešu delegācijas ierašanās nebija pārsteigums, bet tā radīja
ievērību presē ar to, ka bija ieradušies ne vien ministri, bet arī ministru

prezidents.
Par Kārļa Ulmaņa sarunu 1919. g. 23. janvārī ar ASV lietvedi, otro

sekretāru Litgrovu Osbornu (Lithgrow Osborne), 85 pēdējais telegrāfiski zi-

ņoja uz Vašingtonu sekojošo: ~Latviešu republikas Latvijas pagaidu val-

dības ministru prezidents K. Ulmanis ieradās šeit, bēgot no Liepājas kopā

ar finanču un lauksaimniecības ministru. Viņi lūdz sabiedroto interven-

ciju, bet, ja tas nebūtu iespējams, atļauju rekrūtēt brīvprātīgos Savieno-

tajās Valstīs un sabiedroto un Amerikas karaspēkā Francijā un tos ap-

gādāt ar ieročiem, municiju utt. Desmit tūkstoš vīru kā kodols varbūt

pietiktu. No nākošā februāra līdz septembrim vismaz četrdesmit līdz piec-
desmit tūkstoši tonnu miltu būs vajadzīgs, lai apgādātu pilsētas un iz-

postītos laukus. Varbūt vajadzēs vairāk atkarā no boļševiku postījumiem

okupētajos novados. Aizdevums (viens miljons) mārciņu arī lūgts, ko no-

drošinātu ar Latvijas dabas bagātībām, no kurām mežus vien vērtē

30 000 000 mārciņu apmērā. Vajadzīga komisija, kas pārraudzītu pamie-
ra noteikumus ar vāciešiem, jo tie neatļāva militāras organizācijas turie-

nes iedzīvotājiem pirms savas izvākšanās un beidzot piegādāja ieročus v.c.

tikai Baltijas vāciešiem. Beidzot ir vēlams nosūtīt uz Liepāju sabiedroto

karakuģus, lai uzturētu kārtību un evakuētu ap 1000 vīru lielu latvie-

šu karaspēku, ja rastos vajadzība evakuēt Liepāju.
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Ulmanis, kas ir bijis sešus gadus Savienotajās Valstīs, atstāj ļoti labu

iespaidu. Tuvākā laikā viņš dosies uz Zviedriju, lai rekrūtētu brīvprātī-

gos, jo ir pārliecināts, ka ar nelielu ārēju palīdzību latvieši varētu atsist

boļševikus tikpat sekmīgi kā igauņi, kad ieradās somu brīvprātīgo spēki.
Atkārtots Amerikas misijai [Parīzē]. Osborns."86

Pēc ASV nacionālajā archīvā uzglabātiem aktiem šo dokumentu at-

referējis Alberts Tarulis.87 levērojamākā atšķirība, salīdzinot ar šeit pub-
licēto tekstu, ir, ka aizdevums nav lūgts viena miljona mārciņu apmērā

(kas telegrammā, acīm redzot, nav bijis skaidri salasāms, jo lietotas ieka-

vas), bet gan četri līdz pieci miljoni mārciņu. Tāpat telegrammā nav mi-

nēts, ka Ulmanis bez aizdevuma lūdzis arī subsidiju 10 miljonu rubļu mē-

nesī kādiem četriem līdz pieciem mēnešiem. Miltus Ulmanis lūdza 40 000

līdz 50 000 tonnu, turklāt lūdzot par to tūlītēju lēmumu, jo pārtikas pie-

gāde iedzīvotājiem un karaspēkam pašlaik esot vissvarīgākā. Tālāk Ul-

manis sarunā izteicies, ka, pēc viņa domām, šis ierosinājums Amerikas

Savienotajām Valstīm būs ļoti izdevīgs, jo tas pasargās tās no vajadzī-
bas iejaukties Latvijā ar bruņotu varu, novērsīs draudošās briesmas Eiro-

pai un atjaunos kārtību Krievijā. Ulmanis domājis, ka tālākā skatījumā

intervencija Krievijā tomērbūs vajadzīga.BB

Atbildot uz Osborna attiecīgo jautājumu, ārlietu ministra amata izpil-

dītājs (Acting Secretary of Department of State) no Vašingtonas aizrā-

dīja, ka brīvprātīgo rekrūtēšanu ASV kara ministrs ir aizliedzis, tādēļ tā

nav iespējama. Par aizdevumu būtu jāievada sarunas ar Amerikas misiju
Parīzē. 89

Jautājums par brīvprātīgo vervēšanu Dānijā parādījās dāņu avīzēs 24.

janvārī. Avīze Kobenhavn ziņoja, ka 23. janvārī trim latviešu ministriem

bijusi konference ar dāņu financistu, direktoru Ogi Vestholstu (Aage

Westholst). Ministriem esot izdevies direktoru Vestholstu ieinteresēt, un

viņš mēģināšot nodibināt dāņu brīvprātīgo korpusu ar 500 līdz 1000 vī-

riem. Korpuss saņemšot ieročus un municiju no sabiedrotajiem.

Laikraksts Berlingske Tidende 24. janvārī ziņoja sekojošo: „Brīvprātī-

go korpuss Latvijai? Ar trim latviešu ministriem, kas kādu laiku uzturē-

jās šeit pilsētā un šodien aizceļoja uz Stokholmu, notikušas sarunas par

iespējām noorganizēt brīvprātīgu dāņu korpusu ar kādiem 1000 vīriem,

kas dotos uz Latviju, lai piedalītos cīņā pret boļševikiem.
Sarunas nedeva galīgus rezultātus, lai jau tagad varētu atklāti izziņot

pieteikšanos šādā korpusā.

Jautājums ir vispirms par to, vai latvieši var garantēt, ka viņi sagādās

vajadzīgos ieročus un naudu. Var sagaidīt, ka tas izšķirsies tuvākā nā-

kotnē.
. .

Latviešu ministri pirms aizbraukšanas tautas uzdevumā izteica vēlēša-

nos, lai šāda ekspedīcija notiktu un jaunie dāņi, kas vēlētos, paliktu un

apmestos Latvijā. Viņiem vajaga jaunus, svaigus spēkus, un šai zemē ir

labas nākotnes izredzes."
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Par gaidāmo brīvprātīgo vervēšanu Dānijā no avīžu rakstiem uzzināja

arī Rīgas komūnistiskie valstsvīri, bet ar lielu nokavējumu. Tādēļ 1919. g.

25. martā P. Stučka pa radio noraidīja šādu paziņojumu: 90 ~No avīzēm

uzzinājām, ka Dānija atklāti pielaiž dāņu brīvprātīgo vervēšanu pret

latviešu darba tautu, tai pašā laikā oficiāli apgalvojot par savām draudzī-

gajām attieksmēm. Tikko frontē parādīsies šie brīvprātīgie, izdarīsim re-

presijas pret šeit dzīvojošiem dāņiem. Stučka."

Par ieročiem Ulmanim bija bijušas sarunas ar Anglijas lietvedi Kopen-

hāgenā Kilmarnoku. Ulmanim izdevās pasūtināt 5000 šauteņu, ko pēc

tam atveda Liepājā.91

Literātūrā ir izteikti uzskati, ka šis Ulmaņa brauciens uz Kopenhāgenu

devis panākumus tai ziņā, ka izdevies sarunāt, lai amerikāņi piegādā Lie-

pājai miltus un angļi ieročus. Ā. Klīve vēl pasvītro, ka bijis svarīgi, ka

Ulmanis ar šo braucienu ticis vaļā no grozīšanās Vācijas ideologu sabied-

rībā (domāts: Dr. Valtera sabiedrībā) un nācis saskarē ar plašajiem rie-

tumvējiem un pāris spējīgiem Latvijas darbiniekiem.92

Zinot faktus par Dr. Valtera darbību Latvijas neatkarības laika sākumā

un arī vēlāk, tomēr jānoraida Klīves viedoklis par Miķeļa Valtera it kā

ģermānofilo nostāju. No otras puses, neatkarības laika sākumā eksistēja

uzskats, ka Valters ir ģermānofils — sal., piemēram, Tallentsa viedokli

(sk. tālāk 172. lappusē).

Ceļojuma turpinājums uz Stokholmu

Piektdien, 17. janvārī Zviedrijas presē ir pirmās ziņas, ka Ulmanis ar

ministru kabineta locekļiem devies uz Kopenhāgenu. Zviedrijas prese par

šo braucienu bija sevišķi ieinteresēta, jo zviedru pulkvežleitnants Edlunds

bija Stokholmā iesācis brīvprātīgo vervēšanu. Lielā zviedru avīze Stock-

holms Dagblad katru dienu sniedza ziņas atsevišķā nodaļā „Lāget i Oster-

sjostaterna" (Stāvoklis Baltijas valstīs). 16. janvārī bija lasāms ziņojums,
ka brīvprātīgo pieteikšanās sekmīgi virzoties uz priekšu. Esot pieteicies

pāri par 100 virsnieku un 4000 kareivju, kā arī liels skaits ārstu, žēlsir-

dīgo māsu, lidotāju un citu. 17. janvārī avīze ziņo, ka pulkvežleitnanta
Edlunda sarunas ar latviešu valdību devušas labus rezultātus. Ministru

prezidents Ulmanis izbraucis uz Stokholmu caur Kopenhāgenu un iera-

dīšoties Stokholmā 20. janvārī. Faktiski Ulmanis kopā ar Pūriņu un

Goldmani ieradās Stokholmā tikai sestdien, 25. janvārī.

Par Ulmaņa vizītes nolūku Stokholmā avīze rakstīja, ka viņš došot

vervētajam zviedru korpusam garantijas blakus tām, kas jau saņemtas

Latvijā. Esot tomēr sākuši darboties spēki, kas vēlas aizkavēt vai vismaz

traucēt zviedru brīvprātīgo vervēšanu — Zviedrijas boļševiki neesot bez-

darbīgi.

20. janvāri laikraksts Stockholms Dagblad ziņoja, ka ar zviedru kuģi



~Runeberg" Stokholmā no Latvijas ieradušies 67 bēgļi, viņu starpā barons

fon Hāns, barons Nolkens, grāfs Pālens, barons Manteifels, grāfs Mēdems,

barons Korfs, baronese Ungerna-Šternberga v.c. Tālāk avīze pastāstīja
saviem lasītājiem, ka baroni atveduši miljonu ostmarku (vēlākajās avīžu

ziņās bija runa par miljonu cara rubļu), lai vervētu zviedrus. Avīze tur-

pina: „Latviešu dižciltīgie (lettiska adeln), kas agrāk pret demokrātisko

valdību izturējušies mazliet rezervēti, izteikuši gatavību ar to sadarbo-

ties un tādēļ nodod zviedru brīvkorpusa apgādei vienu miljonu. . .
Mil-

jonu līdz turpmākajam pārņēma savā gādībā muitas iestādes."

Lai sagādātu svētdienas avīžu izdevumiem sensācionālu lasāmvielu,

latviešu ministru delegācijas ierašanos 25. janvārī sagaidīja žurnālistu ba-

ri. Tomēr iznākumā bija vilšanās, un laikraksts Stockholms Dagblad 26.

janvāra numurā rakstīja: ~Intervija bija visai trūcīga (skāligen magert).

Ulmaņa kungs visai diplomātiski paskaidroja, ka viņš negribot izteikties

sīkāk par savu misiju, iekāms viņam nav bijušas sarunas ar attiecīgajiem
ministriem un citām personām."

No Ulmaņa puses šis diplomātiskais paskaidrojums bija ļoti nediplomā-

tisks, jo Stokholmas prese zaudēja par viņu interesi, un turpmāk par lat-

viešiem vairs tikpat kā nemaz neparādījās ziņas presē, kamēr par Ukrai-

nu, Lietuvu, Poliju, Igauniju, bet sevišķi par Somiju sakarā ar gaidāmo
Mannerheimavizīti bija ļoti plaša informācija.

Tikai valdības oficiozs Dagens Nyheter 26. janvāra numurā ievietoja
mazliet plašāku rakstu nekā pārējās avīzes par ministru prezidenta Ul-

maņa un finanču ministra Pūriņa ierašanos. Viņi abi bijuši vizītē pie fi-

nanču ministra Tūrsona (Torson), un Ulmanis apmeklējis Stokholmā akre-

ditētos ārvalstu sūtņus. Rekrūtēšanas birojā Ulmanis iepazinies ar pa-

veikto un izteicis pateicību. Pēc tam viņš vakarā devies tālāk uz Helsin-

kiem, bet viņš vēl atgriezīšoties Stokholmā. 93

Par spīti vervēšanas birojā it kā izteiktajai pateicībai, 28. janvārī laik-

raksts Stockholms Dagblad īsi ziņoja: „Paus i Lettlandvārvningen" (Pār-

traukums vervēšanā Latvijai). Sakarā ar negātīvo rezultātu sarunās ar

ministru prezidentu Ulmani pārtraukta zviedru brīvkorpusa vervēšana

Latvijai. Vervēšanas birojs tomēr vēl esot atvērts, jo tagad esot citi plāni.

Jau pirms tam, 23. janvārī avīze bija ziņojusi, ka brīvkorpusa sūtīšana

uz Latviju esot problēmatiska, jo, pirmkārt, Zviedrijas valdības viedok-

lis esot neskaidrs, un, otrkārt, būtu jānodrošina brīvprātīgo algas maksā-

jumi zviedru naudā. Šis otrais iemesls laikam būs bijis tas, kura dēļ izjuka

Ulmaņa sarunas par zviedru brīvkorpusa rekrūtēšanu. Avīzes pieminē-
tie „citi plāni" attiecas uz sarunām starp brīvkorpusa organizētājiem un

baltvācu muižniecību, kas tik drāmatiski vēlāk nāca gaismā.

Pretēji preses ziņai, ka brīvkorpusa vervēšana pārtraukta, Latvijas fi-

nanču ministrs Kārlis Pūriņš, kas pēc Ulmaņa aizbraukšanas vēl palika

Stokholmā, sarunā ar ASV sūtni Airu Morisu (Ira N. Morris) 29. janvārī
deva citu informāciju. Pūriņš teica, ka Zviedrijā ir rekrūtēts 4000 brīvprā-
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tīgo ar Zviedrijas valdības akceptu. Vienīgi līdzekļu trūkums ir kavēk-

lis tālākai rekrūtēšanai, bet Latvijas valdība tagad mēģinot dabūt Zvied-

rijā aizņēmumu divpadsmit miljonu kronu apmērā, kā garantiju pie-

dāvājot kokmateriālus. Šai transakcijai vajadzētu sabiedroto palīdzību.
Moriss šo informāciju pārbaudīja Zviedrijas ārlietu ministrijā. Atbilde bi-

ja, ka tiešām esot rekrūtēts 4000 kareivju un 400 virsnieku, kas esot ga-

tavi doties ceļā uz Latviju un palīdzēt cīņā pret boļševismu. Zviedru val-

dībai neesot iebildumu pret korpusa organizēšanu un došanos uz Latviju.01

lemesls, kāpēc zviedru brīvkorpusa nosūtīšana tomēr nenotika, būs bijis

tas, ka Pūriņam neizdevās dabūt projektēto 12 miljonu kronu aizdevumu.

Vai šai neveiksmē būtu bijusi sava loma „latviešu" muižniecībai, kurai

ar brīvkorpusu bija citi plāni? Pēc igauņu bēdīgās pieredzes ar dāņu brīv-

prātīgajiem jāsaka, ka labi vien bija, ka zviedru brīvkorpusu Latvijai ne-

izdevās noorganizēt.

Pūriņa saruna ar ASV sūtni bija vēl par citu tematu. Pēc ASV prezi-
denta Vilsona ierosinājuma Krievijas jautājumu nokārtošanas iespēju no-

skaidrošanai bija paredzēts sasaukt apspriedi („konferences nosaukumu

piešķirt šai apspriedei būtu pārāk liels gods") Prinču salā, Marmaras jū-
rā 1919. g. 15. februārī. Uz šo apspriedi bija paredzēts aicināt „visas or-

ganizētās grupas,
kas

var ko politiski noteikt vai kas mēģina šādu varu

iegūt, vai kam ir militāra vara Sibirijā un Eiropas Krievijas robežās, kā-

das tās bija pirms tikko nobeigtā kara (izņemot Somiju)". Šo ielū-

gumu varētu uz sevi attiecināt arī Ulmaņa valdība, bet, lai iegūtu skai-

drību par ielūgumu, 29. janvāra sarunā ar ASV sūtni Stokholmā Pūriņš

Latvijas pagaidu valdības vārdā izteica bažas par ielūguma pieņemšanas
sekām. Pēc Pūriņa domām, aicinājumu uz Prinču salas apspriedi varētu

pieņemt tikai tad, ja boļševiki atvilktu savu karaspēku no Latvijas. Bet,

ja šī atvilkšana notiktu bez sabiedroto aizsardzības, tad, pirmkārt, zemi

pilnīgi izlaupītu un, otrkārt, rastos vispārējs chaoss. Šo Latvijas pagaidu
valdības viedokli Moriss pieņēma zināšanai, jo atbilde viņam bija jāizpra-
sa Vašingtonā. No turienes atbildi izsūtīja 5. februārī: Latvijai nekāds

sevišķs ielūgums nav piesūtīts, un Latvijas Ulmaņa valdība var sūtīt vai

nesūtīt pārstāvi pēc savas vēlēšanās. Tomēr Ulmaņa valdības norādīto

grūtību dēļ tieši Latvijas pārstāvis apspriedē būtu vēlams. Ulmaņa val-

dība šai jautājumā griezās arī pie Anglijas pārstāvja. Pēc ievāktās infor-

mācijas Latvija 10. februārī pieņēma neformālo ielūgumu, bet ar šādiem

noteikumiem: 1) ar Krieviju iepriekš jānolīgst pamiers; 2) visi krievu spē-
ki jāatvelk no Latvijas territorijas; 3) jāpārtrauc uzbrukumi Latvijai; 4)

pēc apspriedes jānolīgst miers un starp abām valstīm nodibināmas pastā-

vīgas attieksmes sabiedroto uzraudzībā.

Tā kā Prinču salas konference tomēr nenotika, mūsu grāmatas ietvarā

būtu lieki izsekot tālākiem notikumiem, kas ar projektēto „apspriedi"
saistās.
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Tallinā — lai stātos sakaros ar Igauniju

No Stokholmas Ulmanis caur Helsinkiem devās uz Tallinu. Sarunas

starp Latvijas un Igaunijas valdību savos memuāros ir pieminējis Hugo

Lācis, kas Latvijas valdības uzdevumā jau agrāk bija ieradies Igaunijā.

„Jaunu pagriezienu mūsu noskaņojumam un arī visai Ziemeļlatvijas at-

brīvošanas lietai deva ministru prezidenta K. Ulmaņa apciemojums Talli-

nā. Uzzinot
par igauņu pretestību un sekmēm, K. Ulmanis pats bija de-

vies uz Tallinu nodibināt cīņas kontaktu ar igauņiem. Komentējot jaun-
radušos stāvokli, Ulmanis prata pārvērst to tik pārliecinošā optimismā,
ka par galīgām sekmēm mums nevienam vairs nebija šaubu. Palika ne-

skaidrs tikai laika jautājums, bet arī te bija pārliecība, ka viss kārtosies

ātri. Ne mazāk liels optimists bija igauņu ministru prezidents K. Petss.

K. Ulmanis Tallinā ar Igaunijas valdību principā izlēma arī Ziemeļ-

latvijas armijas radīšanu, izraugot par tās virspavēlnieku Jorģi Zemitānu

un pilnvarojot to kopā ar konsulu māc. J. Ramani slēgt ar igauņiem ne-

pieciešamos līgumus. . .

Mums ar Gulbi K. Ulmanis uzdeva ne tikai kārtot armijas apgādības

lietas, bet atbrīvotos apgabalos uzsākt arī priekšdarbus paredzētai agrār-

reformai, deklarējot zemi piešķirt brīvības cīnītājiem un reģistrēt bezzem-

niekus, kas vēlētos iegūt zemi." 95

Par sekmīgām sarunām starp Latvijas un Igaunijas valdību prese ziņo-

ja: ~Pēdējā laikā notikušas sarunas Rēvelē starp Latvijas ministru prezi-

dentu Kārli Ulmani un Igaunijas valdību par kopējas latviešu un igau-

ņu frontes nodibināšanu pret boļševikiem. Visos jautājumos panākta vie-

nošanās. Atbrīvotajos Latvijas apgabalos ir sākta mobilizācija."96

Ulmaņa valdības pilnvarotie — mācītājs Ramanis un pulkvedis Zemi-

tāns 18. februārī parakstīja vienošanos ar Igaunijas valdību. Pēc šī līgu-

ma, igauņi nodibināja latviešu karaspēka daļas. Kamēr šīs vienības no-

nāks Latvijas territorijā un Latvijas pakļautībā, tās bija pakļautas igau-

ņu virspavēlniecībai. Tomēr latviešu karaspēku varēja izlietot tikai Igau-

nijas dienvidfrontes operācijās. Igaunijai vajadzēja šo latviešu karaspēku

apgādāt ar visu nepieciešamo, cik tālu igauņu līdzekļi to atļāva, bet pret

Latvijas samaksu. Uz šīs vienošanās pamata noorganizēja divus pulkus,
divas artilērijas baterijas un jātnieku eskadronu.97

Atkal Stokholmā

No Tallinas Ulmanis devās atpakaļ uz Stokholmu. Par apmeklējumu
Stokholmas avīze Stockholms Dagblad 1919. g. 13. februārī ziņoja: ~No

Rēveles ministru prezidents [Ulmanis] ieradās Stokholmā. Šeit viņš uz-

turējās dažas dienas, lai piedalītos sarunās starp latviešu ārzemju delegā-
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ciju un zviedru, norvēģu un angļu bankām un tirdzniecības firmām par

Latvijas preču, sevišķi kokmateriālu, pārdošanu. Darījumu apmēri ir vai-

rāki miljoni kronu. Var sagaidīt sarunu pozitīvu iznākumu. No Stokhol-

mas Ulmanis aizceļoja uz Liepāju."

Pēdējā informācija — ka Ulmanis jau aizbraucis uz Liepāju, izrādījās

nepareiza. Avīzes 14. februāra numurā bija šāds ziņojums: ~Ceturtdien

[13. februārī] šeit Stokholmā beidzās lietuviešu un latviešu apspriede. Ta-

jā piedalījās lietuviešu valsts padomes prezidents A. Smetona un finanču

ministrs M. Ičs [avīze raksta: M. Itjas], latviešu ministru prezidents Ul-

manis un finanču ministrs Paegle [sic!]. Apspriedē piedalījās arī Lietu-

vas un Latvijas pārstāvji Skandināvijā."98 Avīze arī ziņoja, ka lietuvieši

un latvieši pārrunājuši kopējas frontes nodibināšanu pret boļševikiem, un,

labojot savu iepriekšējās dienas ziņojumu, rakstīja, ka „šodien", 14. feb-

ruārī prezidents Ulmanis kopā ar latviešu lietpratējiem paredz izbraukt

uz Kauņu, Lietuvas valdības tagadējo sēdekli, lai izstrādātu galīgo vie-

nošanos. 22. februārī avīze ziņoja, ka 20. februārī Ulmanis aizbraucis no

Stokholmas uz Kauņu.

Ka Ulmanim arī 13. februārī bija apspriede ar sabiedroto misijām, par

to zviedru citādi vērīgie žurnālisti neko nedabūja zināt. Satiekoties Ul-

manis informēja ASV sūtni Morisu, ka viņam izdevies panākt vienoša-

nos ar Igauniju par kopēju cīņu pret boļševikiem un ka savā atpakaļ-

ceļā uz Latviju viņš cerot līdzīgu līgumu nolīgt ar Lietuvu.99 Sarunā ar

Morisu par brīvprātīgajiem cīņā pret boļševikiem Ulmanis izteicās, ka,

ja vien izdotos noorganizēt kodolu ar 1000 karavīriem, ap to varētu pul-
cināt papildu karaspēku un atbrīvot Latviju no boļševikiem. Tomēr stei-

dzīgi būtu vajadzīgs sabiedroto aizdevums, ko varētu garantēt ar Latvi-

jas kokiem un liniem. 100

Berlīnē

Ulmanis no Stokholmas tomēr nebrauca tieši uz Kauņu, bet vispirms uz

Berlīni. Vinnigs par to raksta, ka Ulmanis Berlīnē ieradies februāra sāku-

mā, kas ir jālasa: februāra beigās.101 Vinnigs stāsta, ka Berlīnē viņš Ul-

maņa sagaidīšanai norīkojis kādu asesoru no Liepājas. Ceļā Ulmanis aiz-

kavējies, un, kad viņš ieradies, neviens viņu tur neesot sagaidījis. Vāci-

jas ārlietu ministrijā viņš velti gaidījis vairākas stundas un, nevienu nesa-

gaidījis, dusmīgs aizbraucis uz Liepāju. 102 Kaut šis stāsts ir mazliet kon-

fūzs, liekas, ka tas ir attiecināms uz Ulmaņa ceļojumu caur Berlīni uz

Kauņu. Andersons, pēc grūti noskaidrojamiem avotiem, raksta, ka Ul-

manis Berlīnē esot izvairījies sastapties ar Vācijas valsts vadītājām per-

sonām.103 Jautājums tad ir, kādēļ Ulmanis vispār brauca uz Berlīni, un

no šī viedokļa ticamāka ir Vinniga versija.
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Kauņā

Stokholmā parafēto līgumu ar Lietuvu Ulmanis parakstīja Kauņā 1919.

g. 1. martā. Tajā bija paredzēts saskaņot cīņu pret boļševikiem, un Lat-

vija saņēma pieci miljonu vācu marku aizdevumu no aizņēmuma, ko Lie-

tuva bija saņēmusi no Vācijas 100 miljonu marku apmērā.
104 Šis bija pir-

mais Latvijas ārējais aizņēmums. Pēc Niedras informācijas, par aizņēmu-

mu Ulmanis ieķīlājis Lietuvai daļu no Liepājas ostas un dzelzceļu uz Lie-

tuvu.
105 Patiesībā līgums paredzēja, ka Latvija atļaus Lietuvai adresētā

kaļ-amateriāla transitu caur Liepāju.

Atgriešanās Liepājā

Pēc Klīves informācijas, Ulmanis atgriezās Liepājā 1919. g. 1. martā.106

Tā kā Ulmanis 1. martā vēl bija Kauņā, kur parakstīja līgumu ar Lietuvu,

šis datums nav visai drošs.

Ulmanim prom esot, Liepājā bija notikušas svarīgas pārmaiņas. 19. jan-
vārī Liepājas pilsētas domes vēlēšanās uzvarēja sociāldemokrāti, un par

pilsētas galvu nāca A. Buševics. Tā kā sociāldemokrāti bija izstājušies no

Tautas padomes, pilsētas domes attieksmes ar ministru prezidenta viet-

nieku Dr. Miķeli Valteru bija vēsas.

1. februārī Liepājā ieradās Vācijas valdības ieceltais Liepājas gubernā-

tors — ģenerālis grāfs Rīdigers fon der Golcs (Rūdiger von der Goltz).
14. februārī viņu iecēla par visu Vācijas bruņoto spēku pavēlnieku Baltijā.

Golcs bija Somijā palīdzējis Somijas valdībai sakaut boļševikus un arī

Latvijā ieradās, lai cīnītos ar to pašu ienaidnieku. Tomēr Latvijā viņš ne-

spēja nodibināt draudzīgas attieksmes ar valdību, kā tas bija Somijā, un

sāka uzskatīt par valdību pats sevi. Kādā ziņojumā 17. februārī viņš Lat-

vijas valdību raksturoja šādi: „Valdības locekļi dzimuši Vidzemē, un vi-

ņiem Kurzemē nav nekāda pamata (stammen aus Livland und haben in

Kurland keinen Boden). Viņus vai nu neatzīst, vai apkaro. Totiesu viņi

uzstājas jo pašapzinīgāk, balstoties uz sabiedrotajiem, no kuriem viņi gai-
da vienīgo glābiņu."107 Savās atmiņās viņš vēlāk rakstīja, ka Liepājā vi-

ņam bijis jācīnās četrās frontēs — pret boļševiku armiju, pret vācu ka-

reivju padomi Liepājā, pret sabiedrotajiem un pret pusboļševistisko, vā-

ciešiem naidīgo Latvijas valdību. Kad Vācijā nodibinājās sociāldemokrā-

tu valdība, Golcs, būdams monarchists, arī to pieskaitīja pie saviem ie-

naidniekiem. 108

Golca vārdi vairāk raksturo viņu pašu nekā apraksta faktus. Pirmkārt,

viņš vienkārši maldījās, apgalvojot, ka Latvijas valdības locekļi dzimuši

Vidzemē un ka Kurzemē viņiem nav pamata. Valters bija dzimis Kur-

zemē, un Ulmanis bija dzimis Zemgalē, ko Golcs arī uzskatīja par Kur-

zemi — tātad fakti bija citi. Tomēr svarīgāks par šiem maldiem ir Golca
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viedoklis, ka Vidzemē dzimušajiem valdības locekļiem nebūtu tiesības

valdīt arī pār Kurzemi. Tas nozīmē, ka Golcs latviešus neuzskatīja par

tautu, bet tikai par kādu primitīvu mežoņu cilti, kur nepieciešams, lai cilts

vadības loceklis būtu pašu cilts piederīgais. Otrkārt, nav nozīmes tērēt

daudz vārdu, lai atspēkotu Golca viedokli, ka Latvijas valdība bija pus-

boļševistiska. Šis epitets Golca mutē bija lamuvārds, ar ko viņš izteica sa-

vu īgnumu par Latvijas valdību.

Pēc šī „polītiskā" ģenerāļa ierašanās jau tā komplicētais stāvoklis kļu-

va vēl vairāk sarežģīts. Kāds vācu vēsturnieks to raksturojis šādi: ek-

sistēja dc facto atzīta latviešu valdība. Vācu intereses pie tās aizstāvēja
sūtnis [Gisberts fon Rombergs], un tai savukārt bija sava pārstāvība Ber-

līnē [Vilhelms Šreiners]. Latviešu valdības vara kārtības uzturēšanai, tā-

pat izpildu vara pamatojās uz vācu karaspēka klātieni. Tā pavēlniekam

[Golcam] kā gubernātoram latviešu galvaspilsētā [Liepājā] bija policijas

vara, un bez tam viņš varēja noteikt kustības un sapulču aizliegumu un

izsludināt izņēmuma stāvokli.
. . Bez tam vēl bija [vācu] valstskomisārs

[Vinnigs], kas varēja rīkoties Latvijā pēc saviem ieskatiem, lai aizsargātu

Vācijas robežas pret boļševikiem."109 Juceklis ir vēl lielāks nekā attēlots,

jo Liepājā atradās arī Baltijas vāciešu nacionālā komiteja, kas sevi uzska-

tīja par līdzīgu valdībai. Darbojās arī vācu kareivju padome, līdz Golcs

to nolikvidēja. Liepājas pilsētas galva bija no tās ieguvis ieročus, un līdz

ar to arī pilsētas valde bija kaut kas līdzīgs valdībai.

Kamēr Ulmanis Dānijā un Zviedrijā veltīgi pūlējās salīgt Latvijai brīv-

prātīgos karotājus, tikmēr Golca komandētajai armijai nepārtraukti pie-

plūda brīvprātīgie. Šie brīvprātīgie nāca uz Latviju, pamatojoties uz Vā-

cijas pārstāvja un Latvijas valdības 1918. g. 29. decembra līguma. Viņus,

saprotams, uz Latviju nevilināja izredzes iegūt Latvijas pilsoņu tiesības

(kas bija vienīgais, ko Latvijas valdība līgumā bija solījusi), bet gan cerī-

bas iegūt Latvijā zemi, turklāt par velti. Kā redzējām, Vinnigs Jelgavā sa-

runās ar Ulmani bija jau par šo jautājumu runājis, ierosinot, lai Latvijas
valdība akceptē, ka zemi vācu karavīriem piešķirs no tās zemes, ko dotu

muižnieki. Kad bija projekti dibināt t. s. Baltijas valsti, saistot to ar Vā-

cijas impēriju, muižnieki un arī Rīgas pilsēta jau bija solījuši trešdaļu

muižu zemes vācu kolonizācijai (Rīga gan tikai pret samaksu). Šis zemes

solījums, saprotams, Latvijas valdību nesaistīja, jo zemi nedz Ulmanis,

nedz kāds cits Latvijas valdības pilnvarots ministrs nekad nebija solījis. 110

Lai pievilktu brīvprātīgos, zemi Latvijā gan solīja vācu oficiālais brīv-

prātīgo vervēšanas birojs „Baltenland". Šo biroju Vācijā vadīja Vācijas

valsts ierēdnis, valsts padomnieks Ginters fon der Golcs — Kurzemes un

Lietuvas vācu karaspēka pavēlnieka Rīdigera fon der Golca brālis. 111

Katrā ziņā, vācu brīvprātīgie bija pārliecināti, ka viņiem zeme ir so-

līta. Tā arī dzelzdivīzijas komandieris Jozefs Bišofs savās atmiņās raksta:

~[1919. g.] janvārī majors fon Ludvigers (yon Ludwiger) no vācu diplo-

mātiskās pārstāvības Liepājā un fon Samsona kungs no baltiešu nacionā-
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solījuma līgums (Siedlungsvertrag)." 112 Paļaujoties uz šo Vaiņodes sarunu,

Bišofs no savas puses solīja vervētajiem karavīriem zemi, ko viņš apliecina
kādā vēlākā uzsaukumā dzelzdivīzijai.11,3

Otrs mudinājums vācu brīvprātīgajiem doties uz Latviju bija piesolītā
lielā alga, kurai līdzekļus sagādāja vācu rūpnieki. Trešais iemesls bija

patriotiski motīvi — Latvijā viņi cerēja radīt bazi revanša karam pret sa-

biedrotajiem.

Nozīmīgs politisks incidents Ulmaņa ārzemju ceļojuma laikā notika

18. februārī. Tas bija mūsu vēstures literātūrā plaši apcerētā Štrika lieta.

Vidzemes landmaršals, barons Heinrichs fon Štriks (Stryk) iebrauca Lie-

pājā no Stokholmas. Kopā ar viņu ar to pašu kuģi ieradās divi zviedri —

mums jau pazīstamais pulkvežleitnants N. D. Edlunds un direktors Gus-

tavs Halstrēms. Tai pašā grupā ceļoja arī Vācijas slepenā dienesta leit-

nants Kārlis Štoks. Muitas kontrole pie zviedriem atrada aizzīmogotu saini,

aizlakotu ar bruņniecības zīmogiem. Uz jautājumu par saiņa saturu viņi ne-

varēja vai negribēja dot atbildi. Kad saini abu zviedru klātienē vēlāk

attaisīja, tad izrādījās, ka tajā bija sīki plāni par Latvijas valdības gā-

šanu. Ministru prezidenta vietnieks Dr. Valters tad lika saiņa vedējus ap-

cietināt, un, tā kā barons Štriks bija nozudis, par viņa apcietināšanu val-

dība izsludināja godalgu. Tā radās konflikts ar fon der Golcu, kas uzska-

tīja, ka Latvijas valdība ir piesavinājusies tiesības, kas tai nepienākas.
Stokholmas avīzes par abu zviedru apcietināšanu ziņoja 26. februārī, bet

jau nākošā dienā vēstīja, ka abi zviedri ir atbrīvoti. Laikraksts Stock-

holms Dagblad šo informāciju lasītājiem pasniedza ar virsrakstu: „Vai

Latvijas valdība ir boļševistiska?" Patiesībā vienīgais apcietinātais bija

leitnants Štoks, ko divi mēnešus vēlāk ar varu atsvabināja pučisti.

Latvijas valdības attieksmes ar gubernātoru Golcu dienu no dienas kļu-

va sliktākas. Tās sevišķi pasliktināja apsardzības ministra izdarītā daļē-

jā mobilizācija pretēji Golca gribai, un tās neuzlaboja arī zemkopības
ministra Goldmaņa uzsaukums latviešu bezzemniekiem, kad viņš, atgrie-
zies no ārzemju ceļojuma, solīja sadalīt muižas.

Kad ministru prezidents Ulmanis martā atgriezās no sava ārzemju ce-

ļojuma, polītiskā situācija bija vēl mainījusies tai ziņā, ka vācu un latviešu

apvienotie spēki bija sagatavojušies ofensīvai pret komūnistiem, bet iek-

šējais saspīlējums starp vāciešiem un latviešiem nevēstīja neko labu. Ko-

mūnistu atspiešanā ofensīvas virziens skaidri iezīmējās pēc Ulmaņa at-

griešanās 3. martā. Latviešu spēki šai ofensīvā cieta smagu zaudējumu,
kad 6. martā uz Skrundas-Saldus lielceļa pie Airītēm krita pulkvedis Os-

kars Kalpaks. Viņa vietā latviešu bataljonu turpmāk komandēja kaptei-

nis Jānis Balodis, ko drīz vien (pēc Saldus ieņemšanas) paaugstināja par

pulkvedi.

Kalpaks pagaidu dusasvietu atrada Ziemeļu kapos Liepāja. Pie viņa ka-

pa Kārlis Ulmanis pirmo reizi satikās ar ģenerāli fon der Golcu. Šo sa-
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tikšanos Ulmaņa biogrāfija attēlojis Virza, un apraksts ir viena no vie-

tām viņa grāmatā, kas nav banāla. 114

~Pie Kalpaka kapa Ulmanis ar Golcu satiekas savai valdībai priekšgalā,

kopā ar armijas jauno pavēlnieku Balodi, bet Golcs sava štāba pavadīts.

Garā, melnā mētelī, katliņu galvā Ulmanis stāv pie lielā pulkveža kapa,
un kad viņš cepuri noņem, lai sacītu runu, var redzēt, ka viņa mati jau
sāk sirmoties. Runas vidū, skaļi, it kā gribēdams, lai pulkvedis to dzird,

viņš izsaucas: 'Saldus ir ieņemts! Saldus ir mūsu!' Tad nāk fon der Golca

kārta. Viņš ir parādes uniformā, viņš tuvojas kapam dimdošiem soļiem,

salutē, un viņa kaskas virsotne duras debesīs. Viņš saka spilgtus vārdus

par kareivja godu un pienākumu, un šajā brīdī viņš ir īsts. Kad viņi abi

atkal no tālienes atvadās un saskatās — liekas, ass zobins šķeļ gaisu, un

ikviens saprot — kamēr abi šie vīri stāvēs viens otram pretī — starp vi-

ņiem būs ne gaiss, bet bezgaisa telpa."

Vācu inscenētais valsts apvērsums

Ar Lielupes līnijas sasniegšanu ģenerālis fon der Golcs polītisku iemeslu

dēļ tālāku ofensīvu apturēja. Aprīļa vidū bija jau skaidri saskatāms, kādi

bija šie politiskie iemesli. No frontes Liepājā ieradās it kā atpūtā barona

Hansa Manteifela vadītā triecienvienība. Šī vienība sarīkoja valsts varas

apvērsumu, ko mūsu vēsturē dēvē par 16. aprīļa puču.

Ģenerālis fon der Golcs apvērsumu apsveica šādiem vārdiem: ~Man

bija skaidrs, ka triecienvienības atsevišķie locekļi bija darbīgi polītiķi, kas

negribēja ilgāk pieciest, ka neizglītotie latvieši necienīgi apietas ar veca-

jiem kungiem un zemes kultūras nesējiem. Šo uzskatu pilnīgi varēju sa-

prast un apsveicu to no valstsvācu viedokļa. . .

"

Par apvērsuma iemesliem viņš tālāk raksta: ~Kad [baltvācu] nacionāl-

padomes iesniegums [Latvijas valdībai] palika bez atbildes, vajadzēja no-

tikt kaut kam jaunam, lai panāktu ministru maiņu. Man tādēļ bija cerī-

bas, ka triecienvienības klātiene būs mudinājums izpildīt likumīgās pra-

sības un ka tas ātrāk noskaņos Latvijas ministrus, kam Kurzemē gandrīz

nemaz nav tautas atbalsta, izpildīt [vācu] pamatotās nacionālās vēlēša-

nas.

Par to, kā pučs norisinājies, ģenerālis raksta: ~Manteifels ar savu trie-

cienvienību izdarīja pludmalē un Liepājas apstādījumos kaujas apmācības
un līdz ar to, tā starp citu, okupēja valdības ēku un apcietināja dažus

ministrus. Diemžēl, ne visus. Sliktākie bija izbēguši, un 'ministru prezi-

dents' Ulmanis bija devies pie angļiem. Šī nepārdomātā, bet pilnīgi attais-

nojamā rīcība, jaunības vieglprātībā pietiekami nesagatavojoties, tad

beidzot cieta neveiksmi." 115

Kārlis Ulmanis, ko iepriekšēja citāta Golcs nosauc par
ministru preziden-
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tu pēdiņās, notikumu attēloja šādi: „Nevar teikt, ka plāns būtu bijis slikts,

ja zinātu to, ko toreiz nevarēja zināt — cik lielā neskaidrībā bija dzīvo-

jušas visas tās komisijas un lielo lietu kārtotāji Parīzē. Šī lieta varēja iz-

iet cauri, ja nebūtu notikuši pāris jucekļi. Viens no tiem bija tas, ka viena

lieta nebija izdevusies. Bija paredzēts, ka 18. novembra ministru preziden-

tu, valdības galvu, vajaga dabūt ciet, lai tas nevarētu tālāk rīkoties. Es

negribu vairāk teikt, varbūt bija vēl kas vairāk domāts, teikšu tikai, ka

bija paredzēts dabūt viņu ciet. Un tad nu sagadījās, ka Liepājā ceļā uz

darba vietu, Lielā ielā 6, man pateica, ka pašreiz nav ieteicams iet turp,

jo tur pie durvīm stāvot sveši vīri ar durkļiem rokās. Diez ko tie gaidot,
tie nemaz neesot mūsējie. Lai tā lieta būtu drošāka, es aizgāju uz angļu

misiju — tā toreiz jau atradās Liepājā. . .
"116

Citādi nekā Golcs puča norisi attēlojis aculiecinieks laikraksta Latvijas

sarga redaktors Arturs Kroders. Pēc viņa apraksta, pučs nemaz nenotika

„tā starp citu", bet notikumi risinājušies vairākas dienas. Latviešu kara-

spēka daļas bija aizsūtītas no Liepājas uz fronti, un karaostā atradās ti-

kai apmācāmo formācija. Notikumu chronoloģija, pēc Krodera, bija šāda:

12. aprīļa vakarā no frontes ieradās 600 vīru lielā Manteifela trieciendaļa.
13. aprīlī no rīta vācu kareivji no Pfefera bataljona karaostā uzbrukuši

aresta telpām. Divus vācu kareivjus apcietināja un pēc personības no-

skaidrošanas palaida vaļā. 14. aprīlī 40 vīru liela vācu patruļa atbruņoja

latviešu sardzi pie municijas noliktavām. Zālītis par to ziņojis vācu virs-

pavēlniecībai, bet nav saņēmis atbildi. 15. aprīlī ministru prezidents Kār-

lis Ulmanis uz savu pieprasījumu arī nesaņēma atbildi. Nākošā dienā

vācieši pārtrauca telefona satiksmi ar fronti. 16. aprīlī no rīta Pfefera

bataljons uzbruka latviešu karaspēka rezerves štābam (karaostā?) un ares-

ta telpām un atsvabināja fon Štrika sazvērestībā apsūdzētos. Ulmanis pro-

testē, bet fon der Golcs atbild, ka viņam nekas neesot zināms. Ministru

prezidents Ulmanis un iekšlietu ministrs Dr. Valters tad dodas ar sūdzī-

bu pie angļiem. Pie vārtiem vācieši apcietina Valteru, bet Ulmanis pa-

tveras angļu misijas telpās. 117

No latviešiem notikumu aculiecinieki bez Krodera ir vēl citi — Alek-

sandrs Plensners un Ādolfs Bļodnieks. 118 Bļodnieks tai laikā bijis pulk-

veža Bolšteina adjutants Liepājas karaostā. Lai noskaidrotu pretrunīgās

ziņas par notikumiem Liepājā, Bļodnieks privātās drēbēs devies uz turie-

ni. Tikko viņš devies ceļā, pulkveža Bolšteina štābam tuvojusies vācu

kareivju nodaļa un sākusi šaut logos, pie kam viens latviešu kareivis no-

šauts. Pēc tam vācieši steidzīgi devušies prom, un Bļodnieks atkal sūtīts

uz Liepāju.

Liepājā viņš uzzinājis, ka Ulmanis pašlaik atrodas majora Kīnena mā-

jā. Kamēr Bļodnieks skaidrojies ar angļu sargu pie šīs mājas, Ulmanis viņu

pa logu ieraudzījis, durvis atvērtas, un viņš aicināts iekšā. Kad Ulmanis

uzzinājis par notikumu karaostā, viņš tūlīt kopā ar Bļodnieku devies pie

majora Kīnena. Tas telefonējis ģenerālim Golcam un informējis viņu, ka
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pie viņa ieradīšoties ministru prezidents Ulmanis, iekšlietu ministrs Dr.

Valters un latviešu karaspēka apmācības novietnes adjutants Bļodnieks.
Kad viņi ieradušies pie Golca, sarunas uzsācis Ulmanis, izsakot stingru

protestu par to, ka ģenerālim pakļautais barons fon Manteifels izdarījis

kriminālu pārkāpumu pret Latvijas provizorisko parlamentu — Tautas

padomi un tiesiski nodibinātu Latvijas valdību. Bez tam Manteifels ir uz-

brucis Latvijas armijas vadībai. Tas viss esot pilnīgā pretrunā ar sabied-

roto un Vācijas līgumu, pēc kura vācu karaspēkam ir tikai atļauts uz-

turēties Latvijā, lai aizsargātu Latvijas neatkarību. Ulmanis pieprasījis

gandarījumu.
Pēc Bļodnieka stāsta, ģenerālim Golcam esot bijis grūti savaldīties. Viņš

pagriezies un skatījies ārā pa logu. Mazliet nomierinājies, viņš pasmaidī-

jis un teicis, ka viņam neesot drošas informācijas par notikušo. Viņš šādu

informāciju ievākšot, un lai Ulmanis nomierinoties. Ulmanis tad aicinājis

Bļodnieku stāstīt par notikumiem karaostā. Golcs tomēr nav gribējis ļaut

Bļodniekam runāt. Pēc tam, kad Ulmanis viņam izskaidrojis Bļodnieka

pakāpi un amatu, Bļodnieks varējis stāstīt par redzēto. Saruna beigusies
ar to, ka vācu ģenerālis aizliedzis latviešu leitnantam apmelot vācu ka-

reivjus. Bļodnieks savu stāstu nobeidz ar to, ka vēlāk Golcs savā grāma-

tā Der Feldzug im Baltikum esot nicinoši izteicies par Ulmani un Bļod-

nieku, pēdējo nosaucot par zaļu leitnantu un neizglītotu zemnieku, kas

neprata ieturēt robežas.

Bļodnieka stāstā vispirms neprecīzs ir Golca publikācijas nosaukums.

Golcs ir publicējis divas grāmatas: Meine Sendung in Finland und im Bal-

tikum (publicēta Leipcigā 1920. gadā) un Als politischer General im Osten

(Finland und Baltikum) 1918 und 1919 (publicēta turpat 1936. gadā).
Grāmatas ar Bļodnieka minēto titulu nav.

Otrkārt, stāsts detaļās nesaskan ar Aleksandra Plensnera notikumu ap-

rakstu. Plensners Liepājas apvērsuma laikā bija Latvijas armijas ģenerāl-

štāba priekšnieka aizstājējs (ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Misiņš ko-

pā ar apsardzības ministru Zālīti bija devušies uz fronti), un viņam bija

daudz lielāka aktīvā loma Liepājā nekā Bļodniekam un Kroderam. Rak-

stu sērijā, kas iespiesta laikrakstā Laikā 1969. gadā, Plensners pēc savām

sīkajām atzīmēm atreferē 1919. gada aprīļa notikumus Liepājā.

Jau sestdien, 12. aprīlī Plensners vēroja, ka gaidāmi svarīgi notikumi.

Svētdien, 13. aprīlī, pulksten 10.15 (ceturksni pēc desmitiem) notika ne-

sekmīgs uzbrukums latviešu sargpostenim karaostā pie aresta telpām. 14.

aprīlī vācieši atbruņoja latviešu sardzi karaostā pie municijas noliktavām.

Par to ziņots vācu iestādēm, kas atbildējušas, ka tām tādu ziņu nav. Va-

karā atbruņoja vēl citus latviešu posteņus. Par visu to Plensners ziņojis
ministru prezidentam un saziņā ar viņu izlēmis vairākus paņēmienus, kā

nodrošināties. 15. aprīlī uzbrukumi turpinās, un vācieši draud nošaut gūs-

tā saņemtos latviešus. Ministru prezidents liek Plensneram iesniegt pro-

testu ģenerālim Golcam un Vācijas sūtniecībai. Uz protestiem nesaņem
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atbildes. Ulmanis netic, ka draud apvērsums sabiedroto pārstāvju un ang-

ļu kuģu klātienē. 119

16. aprīļa rītā Liepājas ielās redzama tā pati aina kā 3. aprīlī, kad

Golcs likvidēja Liepājas vācu kareivju padomi — pilsētā sākusies mili-

tāra operācija. Plensners dodas pie ministru prezidenta, lai ziņotu par

novērojumiem. Šai brīdī pie ministru prezidenta iesteidzas jaunformējamo

spēku adjutants Ā. Bļodnieks un ziņo, ka štābā iebrucis Pfefera batal-

jons, nošāvis sargkareivi un sākusies atbruņošana un arestēšana. Citēšu

Plensnera rakstu par turpmākajiem notikumiem: ~leejam pie ministru

prezidenta. Tas tūlīt saka: 'lesim pie grāfa.' Lai es paņemot vēl kādus

pāris virsniekus līdzi un [lai] esot visi labi apbruņoti. Lūkinam [Ulmanis]
uzdod palūgt iekšlietu ministru Dr. Valteru un arī pašam nākt līdzi. Gol-

cam lai piesakot, ka viņš un Dr. Valters ar dažiem pavadoņiem tūlīt ie-

radīsies pie viņa un lūdzot pieņemt sadursmju novēršanai.

Tā mēs aizejam, ministru prezidents Ulmanis, Dr. Valters, pulkvedis

Adienis, kuru lūdzu nākt līdzi un kurš arī neatteicās, es, ministrijas ko-

mandants Bulle, Lūkins un Bļodnieks. Izejot ministru prezidents vēl no-

prasa, vai mums visiem ieroči klāt. Jā, pistoles visiem redzamas. . .

Kad ap pīkst. 13 ieejam Golca miteklī, mūs tūlīt ieved lielajā istabā,

kur pie galda stāv Golcs, viņa politiskais štāba priekšnieks majors Hage-

mans. . . un vēl viens virsnieks, kas sarunu laikā taisa atzīmes. . .

Golcs saka, ka viņš [neko] tuvāk nezinot, bet viņam ziņots, ka latviešu

karaspēks ostā saņēmis divus Pfefera brīvkorpusa kareivjus un turot tos

apcietinājumā vai kas cits ar viņiem izdarīts. 'Tie ir meli,' — izsaucas vā-

ciski Bļodnieks.

Golcs sarkans pielec kājās. 'Kā jūs man, vācu ģenerālim, teiksit, ka es

meloju.' Mēs neko neizbīstamies no kliedziena, bet stingri skatāmies vi-

ņam virsū. Ministri steidzas nomierināt, ka sauciens nebija domāts viņam,

bet ziņojuma saturam, kas arī pēc viņu ziņām ir pārpratums. Golcs it kā

nomierinās un apsēžas, bet ir tomēr vēl verdošs. . .

"

Seko vēl ap pusotras stundas ilgas sarunas, kas atreferētas Plensnera

rakstā. Beidzot Golcs pieceļas par zīmi, ka sarunas ir beigušās. Tad minis-

tru prezidents Ulmanis vēl ņem vārdu un saka: „Es ceru, grāfa kungs, ka

Jūs darīsit visu nekārtību novēršanai." „Es tās novērsīšu ātrāk nekā Jūs

domājat," ātri atcērt Golcs. Seko noruna par to, ka karaostas notikumus

izmeklēt izbrauks no vācu puses Hagemans, no latviešu puses Plensners,

kas abi pēc sava ieskata varēja pieaicināt vēl vienu virsnieku.

Plensners savu stāstu turpina: ~Mēs izgājām. Ministru prezidents stei-

dzās ļoti ātri (viņš laikam bija sapratis, ko Golcs domā) uz angļu misi-

jas pusi. Dr. Valters gāja lēnāk. Man likās, ka no Golca vārtiem ministru

prezidentam seko 2 landvēristi. Es paņēmu līdzi vltn. Bulli, un mēs pēc

Hagemana priekšlikuma iesēstamies viņa automobīlī. Izbraucām pīkst,

pustrijos [uz karaostu]."120

Izmeklēšana karaostā notikusi apmēram tada paša gara ka modernajos
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laikos Apvienoto nāciju militārajās izmeklēšanas komisijās — to, kas jā-

redz, noteicēja puse neredzēja un negribēja redzēt. Turklāt tas vēl notika

latviešu izmeklēšanas komisijas locekļiem ļoti apvainojošā veidā. Pa to lai-

ku, kamēr latviešu delegācijai bija saruna ar Golcu un viņa štāba virs-

niekiem, Liepājas pilsētā bija atkārtojušies tie paši notikumi, kuru dēļ lat-

vieši bija devušies pie Golca — bija noticis apvērsums. Plensners raksta:

~Apvērsums Liepājā bija izdarīts, kad mēs bijām pie Golca. No valdības

locekļiem arestēti tobrīd Valters un Blumbergs. Pārējie tā vai citādi at-

raduši drošību. Ministru prezidents angļu misijā, citi arī angļu aizsardzī-

bā, pāris pilsētā ienākušo mīnu laivu priekšā. Tur ar baltu virvi noro-

bežotā 'angļu territorijā' sapulcējušies pulciņš apdraudēto. Spilgti tur

izcēlās ar augumu un balsi tirdzniecības un rūpniecības ministrs Spr.

Paegle. . .

"121

No musu aculiecinieku tēlojumiem lielāko ticamību bauda tikko minē-

tais Plensnera apraksts.
Krodera aprakstā ir kļūda, ka Zālītis 14. aprīlī ziņojis par uzbruku-

miem vācu virspavēlniecībai. Ziņotājs bija Plensners saziņā ar Ulmani,

jo Zālītis atradās frontē. Kroders arī kļūdās, rakstot, ka vācieši atbruņo-

juši kuģa
~S
aratov" sardzi

— viņi gan to mēģināja darīt, bet atbruņo-
šana neizdevās. Fon Štrika sazvērestībā apcietinātais bija tikai viens, tā-

dēļ ir aplami runāt par apcietinātajiem daudzskaitlī (otrs apcietinātais,
ko vācieši no aresta atbrīvoja, bija arestēts par izvairīšanos no mobili-

zācijas).

Bļodnieks savā aprakstā min, ka pie Golca devās bez viņa tikai Ulma-

nis un Dr. Valters — no Plensnera apraksta izriet, ka delegācijā bija
daudz vairāk. Delegācija nedevās pie Golca no angļu misijas telpām, bet

no Latvijas valdības mitekļa. Saruna pie Golca un Bļodnieka paša loma

tajā ir pavisam citāda, nekā to attēlo Bļodnieks. Pavisam neticams ir tas,

ko Bļodnieks raksta par notikumiem pēc sarunas. Viņš esot devies līdz

Ulmanim atpakaļ uz angļu misiju, un tur Ulmanis viņam stāstījis par

Balfūra 1918. g. 11. novembra Latvijas dc facto atzīšanas rakstu, kas iz-

sniegts Meierovicam. Tik drāmatiskiem notikumiem risinoties, gan neva-

rēja gaidīt, ka Ulmanis būtu nodarbojies ar vēsturi, un to Bļodnieks pats

būs piepušķojis pie sava apraksta angļu lasītāju labad.

Ulmaņa paša tēlojumā formālas kļūdas nevar konstatēt. Tā vienīgais

trūkums, ka tas ir pārlieku īss. Arī to nevar pārmest, jo Ulmanis puču

pieminēja tikai starp citu plašākā apskatā.
Ir interesanti palūkoties avotos un avīžu rakstos, kas par puču ziņoja

pasaulei. Par apvērsumu ASV pārstāvis pulkvežleitnants Vorviks Grīns

(Warwick Greene) 16. aprīlī ziņoja uz Kopenhāgenu, no kurienes viņa

ziņojumu nosūtīja tālāk uz Parīzi: ~Ar valsts apvērsumu, kas notika

trešdien, 16. aprīlī, pulksten 4 pēc pusdienas, vācieši ir nogāzuši Latvijas

pagaidu valdību, apcietinājuši premjēru un citus kabineta ministrus, at-

bruņojuši un iesprostojuši latviešu karaspēku, paņēmuši Latvijas valdības
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valsts kaseszīmes un tagad pilnīgi pārvalda stāvokli. Kad uzzināšu, tele-

grafēšu pilnīgu pārskatu. Puča iegansts, acīm redzot, ir boļševisma ap-

spiešana, īstais iemesls — radīt nepatikšanas sabiedrotajiem. Grīns."122

Šai Ulmanim ne visai draudzīgā ziņotāja telegrammā aplami ir, ka ap-

cietināts „premjērs", t. i., ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Svarīgi to-

mēr bija un turpmākos notikumus ietekmēja tas, ka šo un līdzīgas tele-

grammas sabiedrotie saņēma relātīvi drīz pēc notikumiem — Grīna in-

formācija pienāca Parīzē 18. aprīlī.

Tā jau 1919. g. 24. aprīlī britu pamiera komisijas priekšsēdis ģenerā-
lis Hakings iesniedza vācu delegācijai notu, ka Liepājā tūlīt jāatjauno

stāvoklis, kāds tur bija pirms apvērsuma. Nota nobeidzas šādiem vārdiem:

„Tas nozīmē, ka latviešu valdība (Lettish government) ir pilnīgi jāatjau-

no un tai jāatļauj visādos veidos izpildīt tās pienākumus kā valdošai

valsts varai, ieskaitot pilnīgu brīvību iesaukt latviešu karaspēku." Nā-

košajā dienā šo notu apsprieda Vācijas ministru kabinets 123
un nolēma

to noraidīt, jo lieta esot iekšējs Latvijas notikums, kur Vācijai nav tie-

sības iejaukties. Indīgā piezīmē Vācijas kabineta atbildē ieteikts arī sabied-

rotajiem neiejaukties Latvijas iekšējās lietās.

Vācijas ministru kabineta sēdē bija pieaicināts valstskomisārs Vinnigs,
acīm redzot, kā Latvijas apstākļu pazinējs. Viņš teica: „Mums nav nekāds

pārsteigums, ka Baltijas landesvērs ir atcēlis Latvijas valdību. Tāds no-

doms landesvēram bija ilgu laiku, bet es vienmēr no tā atrunāju." Pēc Vin-

niga domām, Latvijas valdība bijusi nespējīga un turējusies tikai uz vācu

durkļiem, bet tomēr bijusi nedraudzīga vāciešiem. Pēc tam Vinnigs tur-

pina: ~Ar valdību bija nolīgts, ka vācu brīvprātīgajiem, kas izpildīja zi-

nāmus noteikumus, vajadzēja piešķirt latviešu pilsoņu tiesības un viņus

nometināt (angesiedelt). Šo līgumu valdība nekad nav izpildījusi. Tagad

mums jāstrādā ar menševikiem [t. i., sociāldemokrātiem], vienīgo latviešu

partiju, kas pašaizliedzīgi ir draudzīga vāciešiem." 124 Kā redzams, Vinnigs

pauda klaju nepatiesību par to, ka brīvprātīgo nometināšana, t. i., zemes

piešķiršana noslēgtajā līgumā būtu paredzēta. Uz šo faktu, gan ne šai vie-

tā, vairākkārt norādījuši arī Vācijas ministru kabineta sēžu protokolu un

dokumentu izdevēji. Vinniga spriedums, ka sociāldemokrāti ir vienīgā
vāciešiem draudzīgā partija, bija subjektīvs viedoklis, ko viņš bija guvis
sarunās ar Latvijas sociāldemokrātu partijas līderiem. Jādomā, ka Vinnigu

nepatīkami pārsteidza fakts, ka sociāldemokrāti nepiedalījās vāciešiem

draudzīgajā valdībā, kas nodibinājās pēc Ulmaņa valdības gāšanas, bet

tieši otrādi — iestājās atpakaļ Tautas padomē, kas atbalstīja Ulmaņa val-

dību.

Tai pašā kabineta sēdē ģenerālleitnants Grēners (Groener) pirms atbil-

des lēmuma pieņemšanas ziņoja: ~Liepājā vācu karaspēks apvērsumā nav

piedalījies. Neticu, ka ģenerālis fon der Golcs kaut kādā veidā būtu pučā

piedalījies, jo viņam ir noteikts norādījums neko nepasākt bez ārlietu

ministrijas pārstāvja."125 Golcs pats 1919. g. 11. maijā, kad viņš bija 12-
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--saukts uz Berlīni sniegt ziņojumu Vācijas ministram, sarunā kategoriski

noraidīja domas, ka vācu karaspēks būtu piedalījies Ulmaņa valdības

gāšanā. 126

Tomēr ir skaidrs, ka arī tad, ja valstsvācu karaspēks apvērsumā aktīvi

nepiedalījās, Golca simpātijas bija pučistu pusē. Savās vēlāk publicētajās

atmiņās viņš runāpar pučistu kļūdām un turklāt ar nožēlu.

Starp kļūdām, ko Golcs vēl būtu varējis pārmest pučistiem, ja vien

viņš to būtu zinājis, ir, ka pēc tam, kad Ulmani neizdevās apcietināt, viņa
rīcībā palika Liepājas-Kopenhāgenas starptautiskais kābelis. Pa to Ulma-

nis varēja sazināties ar ārpasauli un paust savu viedokli par puču. Stok-

holmā rakstnieka Kārļa leviņa vadībā darbojās jau 1918. g. 4. augustā

Meierovica nodibinātais Latviešu informācijas birojs (Lettiska pressbyran),
un tā jau 19. aprīlī (jādomā, pēc ziņas pārbaudes) Stokholmas avīzes ie-

vietoja plašu informāciju par puču. Laikraksts Stockholms Dagblad rak-

stīja: „Baltvācu pučs pret Liepājas valdību. lekšlietu ministrs Valters ap-

cietināts. Latviešu virsnieki atbruņoti. Prezidents Ulmanis cer uz palīdzī-
bu no sabiedrotajiem." Pēc šī virsraksta sekoja ziņojums: ~Liepājā 16. ap-

rīlī (NPC speciālziņojums). Latviešu preses birojs informē: Ministru pre-

zidents Ulmanis telegrafēja 16. datumā pulksten 9 no rīta: Baltieši un vā-

cieši izplata baumas, ka angļi atbalstot apvērsumu pret pagaidu valdību.

Šais baumās nav ne druskas patiesības. Vācieši prasa, lai viņiem piešķir

trešdaļu vietu jaunajā kabinetā. Mūsu noliktavas izlaupa. Latviešu virs-

niekus atbruņo. Barons Manteifels no Kazdangas un Kazdangas pārvald-
nieks Cimmermans kopā ar baronu Heinrichu fon Štriku devušies uz Rē-

veli, kur projektē līdzīgu apvērsumu 23. un 24. aprīlī. Advokāts (nesa-

lasāms vārds, kas beidzas ar ~-desko") izstrādājis plānu jaunai Baltijas

valstij, tātad ne Latvijai vai Igaunijai."
Šai stipri saraustītajā ziņojumā starp rindām var lasīt Ulmaņa lielo sa-

traukumu, un tas daudz pareizāk atspoguļo viņa garastāvokli liktenīgajā
brīdī nekā astoņpadsmit gadus vēlāk teiktā uzruna, no kuras ņemts ie-

priekšējais citāts.

Nākošās dienas ziņojums, ko publicēja laikraksts Stockholms Dagblad,

jau daudz mierīgāks, un var redzēt, ka Ulmanis un arī Latviešu informā-

cijas biroja darbinieki atguvuši pašpaļāvību: ~Liepājā 17. aprīlī (NPC

speciālziņojums). Latviešu preses birojs ziņo: Ministru prezidents Ulmanis

naktī uz ceturtdienu [t. i., uz 17. aprīli] starp citu telegrafē: Par sacelšanos

vainojams vācu landesvērs, sevišķi barona Manteifela nodaļa. Piedalījies
arī Armitsteds no Rīgas un barons Hāns. Viss bija vērsts pret pagaidu
valdību. Es atrodos drošībā un strādāju kopā ar angļu delegāciju. Mans bi-

rojs ir okupēts. Tas pārmeklēts un akti aizvesti. Mūsu štāba virsnieki ir

apcietināti. Angļu kuģi atrodas Liepājas iekšējā ostā."

Dažas dienas pēc apvērsuma Ā. Klīvem izdevās Ulmani apmeklēt ang-

ļu misijas telpās. Viņš raksta: ~Prezidentu sastapu šaurā un ļoti nabadzīgā

jumta istabiņā. Man K. Ulmanis parādīja mazu lādīti, kādu mēs lietojām,
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pagasta skolās iedami, savu mantiņu uzglabāšanai. Uz tās K. Ulmanis ma-

ni nosēdināja, bet pats apsēdās dzelzs gultiņā, kur drāšu pinums bija pār-

segts ar kādu brezentam līdzīgu drēbi.

K. Ulmanis izskatījās stipri noguris, bija neapmierināts, ka sabiedrotie

nekā nedarot, lai vāciešus savaldītu. Arī Z. Meierovics no Parīzes nekā

neatbildot. .
.

"127 Tālāk Klīve ar Ulmani esot pārrunājuši Tautas padomes

sēdes sasaukšanu, kurā bija solījuši atgriezties arī sociāldemokrāti. Ulma-

nis uz to esot ļoti strupi reaģējis — pēc tam, kad komunisti esot noraidī-

juši sadarbību ar sociāldemokrātiem, pēdējie ar varonīgu žestu nākot at-

pakaļ ~glābt Ulmani". Tādu palīgu viņam nevajagot.
Ar lielām pūlēm Klīvem esot izdevies pierunāt Ulmani, lai viņš nepre-

tojas, ka sociāldemokrāti piedalās Tautas padomes sasaucamā sēdē. Klīve

arī esot ieteicis Ulmanim iegūt sabiedroto uzticību, sevišķi angļu atbalstu.

Ulmanis atbildējis, ka tāda uzticība viņam esot, jo to vislabāk rādot tas,

ka viņš atrodoties Anglijas militārās misijas vadītāja pulkveža Tallentsa

telpās. Klīve savukārt piezīmējis, ka šīs jumta istabiņas ierādīšana viņam

nav zemu vērtējama, bet labāk būtu, ja sabiedrotie, ieskaitot angļus, kaut

ko darītu vāciešu savaldīšanai. 128

Klīves pieminētais sērs Stīfens Džordžs Tallentss (1884—1958) bija no

1919. līdz 1920. gadam britu komisārs Baltijas valstīs un savus memuā-

rus publicēja 1943. gadā. Kārli Ulmani Tallentss šai grāmatā raksturo

šādi: ~Ulmanis bija liela auguma, drukns zemnieku cilmes vīrs. Agrāk

viņŠ dažus gadus bija pavadījis Amerikā un angliski runāja tekoši, kaut

stipri lauzīti. Viņš varētu būt bijis kāda attāla lauku apgabala padomes

priekšsēdis un, cik zinu, faktiski ir bijis kāda kooperātīva vadītājs. Kādu

laiku viņš bija darbojies, referējot par piensaimniecību daudz vietās Lat-

vijas laukos un tā labi iepazinies ar zemnieku lietām. Janvārī viņš bija

devies caur Valku uz Kopenhāgenu — nomināli diplomātiskos nolūkos,

bet faktiski, kā to daudzi domā, baidoties no boļševiku iebrukuma. Vi-

ņam prom esot, valdību vadīja viņa iekšlietu ministrs Dr. Valters.

Ulmanis bija labsirdīgs virs ar ievērojamam spējam un britiem labvē-

līgiem uzskatiem. . .
"129

Apvērsuma laikā Tallentsa nebija Liepājā. Par apvērsumu viņš uzzināja

tikai maija beigās, atgriežoties Liepājā un apmetoties Pēterburgas vies-

nīcā. Tātad Klīves teiciens, ka Ulmanis ir atradis patvērumu Tallentsa

telpās, vai nu ir domāts figūrātīvi, vai dibinās uz pārpratuma. Taisnība

būs Bļodniekam, kas raksta, ka Ulmanis patvēries majora Kīnena telpās.
Par 16. aprīļa notikumiem Tallentss raksta: ~Viņi [vācieši] bija arestējuši

un atbruņojuši visus [latviešu] virsniekus, nogalinājuši vairākus kareivjus,

citus ievainojuši un nolaupījuši naudu un dokumentus.
. .

Ulmanis vis-

pirms bija patvēries britu misijā, ko pēc tam aplenca naidīgi sargi. Vēlāk

viņš bēga uz [tvaikoni] 'Saratov."130
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Uz kuģa "Saratov"

Tvaikonis „Saratov" bija 1891. gadā Ņukāslā, Anglijā būvēts kuģis,
5427 reģistra tonnu jeb 2068 neto tonnu tilpuma. Kuģa garums bija 439

pēdas, platums 50 pēdu un dziļums 32,1 pēda. Kuģim bija trīs klāji. Ton-

nāža un izmēri svarīgi tādēļ, ka literātūrā ir domstarpības par to, vai uz

šī kuģa varēja novietot it kā no sabiedrotajiem saņemtos lielos ieroču dau-

dzumus. Secinājums ir, ka literātūrā minētie ieroču daudzumi būs pārspī-
lēti. Kuģa korpuss bija tērauda, mašīnai trīs divkāršas skrūves. Parastā

laikā un ar parastu kravu kuģis spēja sasniegt 14 mezglu ātrumu. Tas bija

apgādāts ar elektrisko apgaismojumu un radio. Kuģis bija pierakstīts Ode-

sā un piederēja Krievijas brīvprātīgās flotes sabiedrībai, kuras galvenais
kantoris priekš kara bija Pēterpilī. Karam sākoties, šai sabiedrībai bija pa-

visam seši kuģi, un „Saratov" bija trešais pēc lieluma. 131

Kara laikā kuģis „Saratov" atradās Liepājas ostā, un to kā bezīpašnieka

mantu pārņēma Latvijas valdība. Dažas dienas pēc notikušā puča uz šo

kuģi no angļu misijas telpām pārcēlās ministru prezidents Kārlis Ulmanis.

Grants Votsons par to raksta: ~Kamēr vācu ģenerāļiem bija vara uz

sauszemes, britu admirālis bija suverēns jūrā. Ulmanim un viņa biedriem

tikai bija jāizvairās no baltiešu sargiem un ar airu laivu jādodas uz ostā

noenkuroto kuģi. Mūsu iznīcinātāju lielgabalu aizsegā viņi nonāca britu

aizsardzībā. Latviešu valdība tāpēc novietojās uz tvaikoņa 'Saratov', un

sabiedrotie viņus uzskatīja par likumīgo valdību. Ar satiksmes kuģīti de-

vos katru dienu uz kuģi un pārrunāju ar Ulmani sarežģīto notikumu no-

risi."132 Uz kuģa „Saratov" Ulmanis esot pārcēlies 1919. g. 1. maijā. 133

Ulmani tur apmeklēja abi Anglijas neoficiālie pārstāvji Liepājā — ma-

jors Alfrēds Kīnens un diplomāts Herberts Grants Votsons. Pēdējais ir

publicējis divas atmiņu grāmatiņas par savu darbību Baltijas valstīs. Pir-

mo izdeva kāds latviešu apgāds Londonā, un tā saucas An Account of a

Mission to the Baltic States in the year 1919 (bez izdošanas gada). Kādus

desmit gadus vēlāk (1965) šo darbu ar nedaudziem grozījumiem izdeva

pazīstams Londonas angļu apgāds ar titulu The Latvian Republic.
Par Ulmani Grants Votsons raksta: „Parasti pēc lanča apmeklējām Ul-

mani un pārrunājām ar viņu dienas notikumus. Spriedumos viņš bija ob-

jektīvs (levelheaded), un, tā kā viņa izlūkošanas daļa viņu apbrīnojami
labi apgādāja, viņš bija labi informēts un varēja paredzēt notikumu norisi.

Viņa galvenā interese bija bijusi lauksaimniecība un lopkopība, un viņš

bija daudz gadu dzīvojis Dānijā. Vēlāk viņš ieinteresējās par Latvijas lie-

tām un Latvijas polītiku. Būdams labs runātājs un organizātors, kā arī

laba paskata, viņš kļuva par neatkarības kustības vadoni un runasvīru.

Toreiz viņš bija ministru prezidenta amatā. Mūsu sarunās viņš klaji iz-

teica savu neapmierinātību, ka sabiedrotie nav spējuši piespiest ģenerāli
fon der Golcu atvilkt savu karaspēku no Kurzemes un atgriezties Vācijā.
Tas ievērojami palielināja viņa grūtības." 184
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Granta Votsona grāmatai priekšvārdus rakstījis sūtnis Kārlis Zariņš,
un ir jāpabrīnās, ka viņš nav vērsis tās autora vērību uz aplamībām par

Ulmaņa daudzo gadu dzīvošanu Dānijā.
Granta Votsona minēto juceklīgo notikumu norise plaši iztirzāta mū-

su attiecīgā perioda vēstures apcerējumos. 135 Pēc valsts apvērsuma varu

vispirms pārņēma pučisti, nosaucot sevi par frontes drošības komiteju.

Viņi mēģināja sastādīt valdību no karavīriem, t. s., militāro direktoriju.
No latviešiem direktorijā aicināja pulkvedi Jāni Balodi, bet kā viņš, tā

arī direktorijā aicinātais firsts Līvens atteicās. Sabiedroto pārstāvji katē-

goriski pieprasīja, lai atjauno Ulmaņa valdības tiesības, un Baltijas muiž-

niecības pārstāvji savā izmisumā griezās pēc padoma pie ģenerāļa fon der

Golca. Pēdējais savās atmiņās raksta: ~Divi baltieši, kurus sevišķi cienīju
— apriņķa priekšnieks Brēdrichs un barons Štrombergs — vakarā iera-

dās pie manis, jautājot, ko darīt. Es atbildēju: 'Līdz rītdienai pusdienas
laikā jāizveido jaunā valdība, vai arī baltiešu spēle ir pazaudēta. ..' le-

teicu izdevīgā gadījumā turpināt sarunas ar labā novirziena latviešiem

un sastādīt valdību.
. .

Izraudzītais ministru prezidents mācītājs Niedra,

bēgot no Rīgas, tikai dažas dienas vēlāk boļševiku tērpā ieradās Liepājā.

Viņš, mācītājs Kopše [sic!], ārsts Vankins, advokāts Alberts bija galvenie
darbinieki starp latviešiem.

. .

"136

Tā pārejas laikā vispirms radās Borkovska kabinets un pēc tam An-

drieva Niedras valdība. Kā Niedra tika par
ministru prezidentu, viņš ap-

rakstījis savā grāmatā Tautas nodevēja atmiņas. Ģenerāļa Golca uzdevu-

mā Niedru pie sevis uzaicināja majors Bišofs, kas bija izbrīnījies par

Niedras tērpu, kurā tas bija devies pāri frontei. Bišofs, raksta Niedra,

~. . . apsveicināja mani un novēlēja man laimi un sekmes uz ministru

priekšnieka amatu. Nu bija mana reize izbrīnēties.
. .

" Tālāk Niedra

raksta: „Viņam [Bišofam] pa telegrāfu esot paziņots jaunā ministru ka-

bineta sastāvs; tas tūliņ tikšot drukāts un izlipināts uz ielām. Es izlūdzos

to sarakstu.Viņā minētās personas man pa lielākai daļai bij svešas.
. .

No

formelas puses ņemot, jaunais kabinets bij sastādīts kaut kādas zemes ap-

sardzības vai drošības komitejas uzdevumā. Kas šī komiteja tāda bij, tā

es vēl šodien nezinu. Viņa bij uzdevusi valdības sastādīšanu Ulmaņa val-

dības prokuroram Borkovskim. Kas Borkovska sastādīto sarakstu lai ap-

stiprinātu, kam pretī jaunā valdība lai būtu atbildīga — par to neviens

nedz prasīja, nedz runāja."137

Tā 1919. gada pavasarī Latvijā bija trīs valdības: sabiedroto, sevišķi

Anglijas, atbalstītā Ulmaņa valdība, vāciešu atbalstītā Niedras valdība

un Padomju Krievijas atbalstītā Stučkas valdība.138 Ulmaņa valdībai pa-

lika uzticīgs latviešu karaspēks, Niedras valdībai bija uzticīgs baltvācu

un vervētais vācu karaspēks, Stučkas valdību atbalstīja sarkanarmija.
Pret pēdējo pagaidām sadarbojās Ulmanim un Niedram uzticīgais kara-

spēks, bet pēc Rīgas ieņemšanas izcēlās bruņots konflikts starp Niedram

uzticīgo karaspēku un daļu Ulmanim uzticīgo, ar igauņiem sabiedroju-
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šos karaspēku (Zemitāna ziemeļniekiem), kamēr daļa Ulmanim uzticīgā

karaspēka (Baloža dienvidnieki) palika konfliktā neitrāli. Bruņotā sa-

dursme sarežģīto situāciju atrisināja, un Ulmaņa valdība kļuva par vie-

nīgo noteicēju Latvijā. Ministru prezidents Kārlis Ulmanis ar to pašu sa-

va patvēruma kuģi „Saratov" no Liepājas varēja ierasties Rīgā. Līdz šim

triumfam viņam tomēr bija jāpieredz daudz grūtību. Kā Ulmanis jutās

savā, vārda tiešā nozīmē, iesprostojuma laikā uz labā kuģa ~Saratov",

savā autobiogrāfijā ir pieminējis sērs Tallentss, rakstot par to, ka viņš Lie-

pājā maija beigās apmeklējis Ulmani. Par saviem iespaidiem viņš stāsta:

„Vienā no pirmajiem apmeklējumiem devos pie Ulmaņa, kas tagad dzī-

voja ar citiem latviešu bēgļiem kuģī 'Saratov' un neuzdrošinājās doties

krastā. Konstatēju, ka viņa dabiski labais garastāvoklis bija cietis, esot

iesprostotam pārpildītajā kuģī. Mēs sarunājāmies piesmakušā kabīnē, ka-

mēr virsnieki un dažas sievietes bija pieblīvējuši blakus esošo salonu. Ul-

manis uzstājās, ka kaut kas ir jādara, bet viņš nezināja, kas šis kaut kas

varētu būt." 139

Savā spriedumā, ka Ulmanis nezināja, ko darīt, sērs Tallentss gan mal-

dās. Ulmanis ļoti labi zināja, kas darāms — ka sabiedrotajiem nav jāsa-
mierinās ar protestiem, bet jādemonstrē sava vara un jāiegrožo ģenerālis

fon der Golcs, kas atbalsta Niedras valdību. Tie, kas nezināja, kā to dara,

bija sabiedrotie un viņu darbinieki Latvijā, tātad sērs Tallentss pats. Po-

litiskā situācija bija tiešām sarežģīta. Sabiedrotie bija karā uzvarējuši

Vāciju, bet, pēc sabiedroto pamiera noteikumiem, vācu karaspēkam bija

jāpaliek Vācijas okupētajos bijušās Krievijas apgabalos. Disciplīnas sabru-

kuma dēļ vācu rēgulārais karaspēks to nebija izpildījis, un ievērojama

daļa no šīs bijušās Krievijas territorijas bija kritusi sabiedroto neatzīto

boļševiku rokās. Latvijas stūrītis no Liepājas līdz Ventai bija palicis boļ-
ševiku neieņemts, un šeit blakus skaitā mazajam latviešu karaspēkam bija

noorganizējušās disciplīnētas un stipras Latvijas vāciešu un Vācijas brīv-

prātīgo karaspēka daļas. Tā kā šo karaspēku komandēja Vācijas ģene-
rālis fon der Golcs, sabiedrotie griezās pie Vācijas valdības, lai Golcs lik-

vidē Niedras valdību un atjauno Ulmaņa valdību. Golca atbilde bija, ka

Latvijas valdības jautājums ir latviešu valsts iekšējā lieta un viņam gar

to nav nekādas daļas, nedz arī tiesības iejaukties Latvijas iekšējās lietās.

Ka apvērsums bija noticis ar Golca paša svētību, par to viņš, saprotams,

klusēja.
Vienkāršs atrisinājums būtu bijis, ja sabiedrotie Liepājā izceltu malā

savus jūras kājniekus un atjaunotu Ulmaņa valdību. Jādomā, ka Ulmanis

to vēlējās. Tomēr sabiedrotie to nedarīja, jo viņu starpā bija ievērojamas

domstarpības, kā izturēties pret jaunajām Baltijas un citām neatkarīgajām

valstīm, kas bija nodibinājušās bijušās Krievijas territorijā. Sabiedroto poli-

tika bija, ka jāatjauno bijusī Krievija, ne jau patvaldnieciskā cariskā Krie-

vija, bet kāda neskaidri nojausta neboļševistiska Krievija. Tā kā Krievi-

jas pilsoņu karā iesaistītie „baltie" ģenerāļi (un admirāļi) ne dzirdēt ne-
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gribēja, ka no Krievijas uzdrīkstētos atdalīties kādas tās agrākās sastāv-

daļas, tad arī sabiedrotie attieksmē pret jaunajām valstīm nogaidīja, tādēļ

Ulmaņa cerības par sabiedroto iejaukšanos, kas būtu vairāk nekā tikai pro-

testi, bija utopija. Citāds stāvoklis gan bija ar sabiedroto karafloti, kas

bija nosūtīta uz Baltijas jūru. Sākuma instrukcija flotei bija, ka tai jāšauj
tikai tad, ja pretinieki šauj pirmie. Par to flotes admirāļi bija paskaidro-

juši, ka šāda pieeja ir gan iespējama sauszemes karaspēkam, bet ne flotei.

Ar pirmo pretinieku torpēdu var noiet dibenā pašu karakuģis, un tā uz

pirmo šāvienu nebūs iespējams atbildēt. Pēc šāda paskaidrojuma sabied-

roto flote ieguva tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem un arī pirmā no-

gremdēt pretinieka karakuģi. Šo rīcības brīvību Ulmaņa valdības aiz-

stāvēšanā tad arī izmantoja angļu admirālis. Citādi sabiedrotie aprobe-

žojās vienīgi ar protestiem.
No sabiedrotajiem visnelabvēlīgākie jaunajai Latvijas valstij (un pā-

rējām Baltijas valstīm) bija amerikāņi. lemesls bija ne vien ASV valdī-

bas nostāja, kas atbalstīja domu par Krievijas nedalāmību, bet arī ame-

rikāņu pārstāvju personiskās simpātijas pret baltvācu muižniekiem. Šo

amerikāņu nostāju raksturo Roberta Hēla (Hale) ziņojums, kas iespiests
ASV senāta 1919. gada dokumentos. 140 Šai ziņojumā Hēls pārdroši mē-

ģina nedaudzos teikumos raksturot latviešu tautu. Ilgstošo sakaru dēļ ar

Baltijas vāciešiem latvieši visumā esot labi izglītoti, bet, kā jau pakļauta

rase, aizdomīgi pret citiem, nežēlīgi, varmācīgi un aprobežoti. Latviešiem

neesot polītiskās pieredzes, un viņi esot svārstīgāki, mazāk uzticami un

godīgi nekā igauņi. Latvieši neizprotot, ka tas, ka tagad viņi apspiež sa-

vas minoritātes, ir tikpat ļauni, kā bija, kad viņus kā minoritāti apspieda
krievi.

Par ministru prezidentu Ulmani Hēla ziņojumā ir tikai teikts, ka viņš ir

latvietis, kas sešus gadus pavadījis Savienotajās Valstīs, vispirms kā stu-

dents Nebraskas universitātē, ko viņš beidzis 1905. gadā [sic!], pēc kam

darbojies veikalu dzīvē. Totiesu par Latvijas pagaidu valdību atkal sniegts

negātīvs raksturojums — tā gan daudz ko gribējusi, bet neko nav sasnie-

gusi. Valdībai nav īsta tautas mandāta, iespējams, ka vispārējās vēlēšanās

to neievēlētu, jo sabiedrība to neatbalsta. Niedras valdību turpretim Hēls

slavē. Niedra esot godīgs un patriotisks darbinieks, pazīstams kā latviešu

rakstnieks un intelektuāls vadonis.

Amerikas misijas vadītājs konfliktu starp Ulmani un Niedru esot mē-

ģinājis atrisināt ar polītisku pamieru abu starpā. Pēc šī projekta, Ulmanis

paliktu ministru prezidents, un arī vairums kabineta ministru būtu Ulma-

ņa agrākie ministri, bet bez tam kabinetā būtu pārstāvēti konservātīvie

latvieši, baltvācieši, žīdi un citi. Vorvika Grīna projekts esot kļuvis par

sarunu bazi. 141 Tomēr šādu koalicijas valdību neesot izdevies nodibināt,

jo baltvācieši aizrādījuši, ka viņu piekāpšanās nozīmētu zemi nodot boļ-

ševikiem. No otras puses, Ulmanis izrādījies nepiekāpīgs, baidoties, ka

viņš ar to zaudēs prestižu un zemes pārvaldē noteicēji kļūs vācieši. Vi-
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sumā tomēr baltvācieši izrādījušies piekāpīgāki nekā Ulmaņa grupa, kas

cerējusi, ka sabiedrotie iejauksies ar varu. 4. maijā baltvācieši bijuši ar

mieru piedalīties koalicijas valdībā, bet Ulmanis nepiekāpies. Sabiedrotie

tad Ulmanim iesnieguši ultimātu, ka līdz 7. maijam viņam ir jāpanāk

vienošanās, citādi sabiedrotie viņam atraus savu atbalstu, sevišķi pārtikas

piegādē. Šo ultimāta termiņu gan vajadzēja pagarināt, un arī pārtiku kom-

promisa veidā nodeva Liepājas pilsētas valdei. 10. maijā sastādījās Nied-

ras kabinets, kurā bija četri baltvācieši un seši mērenā virziena latvieši.

Šo kabinetu vācieši atbalstīja, bet sabiedrotie neatbalstīja.

Aprakstot Rīgas atbrīvošanu no boļševikiem, Hēls raksta: „To Nee-

dra's credit then is to be placed the only constructive move in Lettish

politics in the last six months" (Niedram par labu jāskaita vienīgais kon-

struktīvais solis latviešu polītikā pēdējos sešos mēnešos). Kopsavilkumā
Hēls ziņo, ka Baltijas valstu problēma ir divējāda — pirmkārt, nodibināt

starpjoslu (sanitary cordon) pret boļševismu un, otrkārt, neatļaut Vācijai
šīs zemes nesaudzīgi izmantot, lai Vācija un Krievija tās nevarētu pakļaut

un lietot par atbalsta territoriju savai ekspansijai.
Ir interesanti pavērot, kā uz valsts apvērsumu reaģēja Vācija, ko sa-

biedrotie gribēja ierobežot. leskatu šai ziņā sniedz 1971. gadā publicētie

Vācijas ministru kabineta protokoli, kas jau citēti iepriekš.l42 Vācijas mēr-

ķi bija daudz konkrētāki nekā Hēla miglainā Baltijas polītika. 1919. g.

24. aprīļa Vācijas ministru kabineta sēdē bija pieaicināts ģenerālleitnants
Grēners (Wilhelm yon Groener), kas komandēja Vācijas robežapsardzības

karaspēku. Grēners teica, ka jāveltī visas pūles, lai paturētu apgabalus,
kur darbojas vācu brīvprātīgie, jo viņiem ar līgumu šais apgabalos so-

līta zeme. To pašu atkārtoja arī sēdē pieaicinātais valstskomisārs

Vinnigs. 143

Tai pašā dienā, 24. aprīlī, kad notika minētā Vācijas valdības kabineta

sēde, Anglijas pamiera komisijas priekšsēdis iesniedza notu Vācijas valdī-

bai. Uz šo notu Vācijas valdība 26. aprīlī atbildēja noraidīgi. 144

Anglijas valdību, saprotams, šī atbilde neapmierināja, jo sevišķi vīz-

degunīgais, vāji aizplīvurotais aizrādījums, ka Vācija nevar akceptēt Ang-

lijas iejaukšanos ar savu notu Latvijas iekšējās lietās. Tāpēc Vācijas ka-

binetam ar Latvijas puču nācās nodarboties vēl vairākās sēdēs. 29. aprīlī

Vācijas sūtnis fon Rombergs ziņoja, ka Latvijas valdības gāšanā piedalī-

jies tikai landesvērs, kurā ietilpst latviešu [sic!], krievu un baltvācu kara-

spēks. Pēdējais iemesls, kas izraisījis apvērsumu, bijis tas, ka latviešu val-

dība apcietinājusi valstsvācu virsnieku Štoku. To no apcietinājuma at-

brīvojis valstsvācu karaspēks. 145 Šo informāciju Vācijas ministru kabinets

apsprieda savā 2. maija sēdē. Tā kā visas latviešu partijas pārmetot, ka

apvērsumā piedalījies vācu karaspēks, tad, ņemot vērā, ka landesvēra

Pfefera bataljons [sic!] atbrīvojis valstsvācu virsnieku Štoku, kabinets no-

lemj uz gaidāmo pieprasījumu parlamentā atbildēt ar uzmanīgu paziņo-

jumu, pārmetumu asi nenoraidot. 146
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Jaunu protestu Vācijas valdībai sabiedrotie iesniedza 5. maijā. Tajā

bija pieprasīta Golca atsaukšana un, lai Vācijas karaspēks Latvijā netiktu

saukts par okupācijas armiju, bet par vācu palīgspēkiem. Sakarā ar to

Vācijas ministru kabinets nolēma uzaicināt Golcu iesniegt personisku pār-

skatu par notikumiem Latvijā. 147 Sabiedroto prasību, ka vācu karaspēks

Latvijā saucams par vācu palīgspēkiem, Vācijas valdība katēgoriski no-

raidīja. Ar to vācu karaspēks nonāktu no sabiedrotajiem atkarīgā kabi-

neta rīcībā, bet Vācijai ir nodoms tuvākā laikā vācu karaspēku atvilkt

(šī atbilde nav publicēta oficiālajā izdevumā, bet atrodama publikācijā
Deutscber Geschichtskalender 1919, 471. Ipp.). Kabinets 5. maijā arī lēma,

ka vāciešiem jāizstājas no latviešu karaspēka un turpmāk nav pieļaujami

sludinājumi Vācijas presē par iestāšanos Baltijas landesvērā. Pretēji šim

lēmumam, vēl 21. maijā laikrakstā Tdgliche Rundschau bija ievietots šāds

sludinājums: „Kurzeme ir nākotnes kolonizācijas zeme. Kas vēlas iegūt

paša sētu skaistajā Baltijā, lai piesakās vervēšanas birojā 'Baltenland'." 148

Ģenerālis Golcs tikai 10. maijā sekoja uzaicinājumam ierasties personīgi
Berlīnē. Ministrs Ercbergers pēc tam 11. maijā Vācijas kabineta sēdē zi-

ņoja par savu sarunu ar Golcu. Šai sarunā Golcs katēgoriski noliedzis, ka

viņš būtu piedalījies agrākās Latvijas valdības gāšanā. Tādēļ kabinets

nolēma noraidīt sabiedroto prasību par ģenerāļa fon der Golca atlaišanu.

26. maijā Vācijas kabineta sēdē atkārtoti pārrunāja kutelīgo vācu kolo-

nizācijas jautājumu. Kabinets nolēma, ka vācu brīvprātīgajiem, kas vēlas

izmantot solījumu par zemes iegūšanu, jāieteic pāriet Latvijas pavalst-
niecībā. Var sagaidīt, ka pēc mierlīguma parakstīšanas Vācijas valdība

nevarēs atsaukties uz šādiem līgumiem un aizsargāt savus pavalstniekus.

Pārrunājot jaunās sūdzības par to, it kā Vācijas karaspēks atbalstot

Niedras valdību, referents brīvkungs fon Langverts (Langwerth) ieteica

nogaidīt, kāds būs sabiedroto viedoklis par Niedras valdību; pēc viņa

domām, sabiedrotie šo valdību atzīs (liekas, ka vāciešiem bija zināma

Amerikas pārstāvju labvēlīgā nostāja pret Niedras valdību, ko raksturoju

iepriekš). 149

Arī ģenerālleitnants Grēners no savas puses ieteica rūpēties, lai vācu

karavīri, kas vervēti cīņai Latvijā ar solījumiem maksāt lielāku algu un

dot tiesības iegūt zemi, nekavētos pieņemt Latvijas pavalstniecību.

Procedūra, kā brīvprātīgie var iegūt Latvijas pavalstniecību, bija no-

teikta 1918. g. 29. decembra līguma 4. pantā. Pēc tā, vismaz reizi nedēļā

bija jāiesniedz pagaidu valdībai saraksti (nebija noteikts, kas lai šos sarak-

stus iesniedz). Pamatojoties uz sarakstiem, tad abas līdzējas puses (Vācijas

pārstāvis un Latvijas valdība) noteiks, kuri Vācijas pilsoņi iegūs Latvijas

pavalstniecību. Izrādījās, ka Ulmaņa valdībai šādi saraksti nebija iesnieg-

ti, un līdz ar to arī nevienam vācu brīvprātīgajam nebija piešķirta Lat-

vijas pavalstniecība. Neiesniegšanu, no vienas puses, var izskaidrot ar to,

ka pēc Vinniga aizbraukšanas nebija neviena, kas sarakstu sastādītu, jo

vācu karaspēka vadība nevēlējās radīt precedentu, ka kādam latvietim
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varētu būt teikšana par vācu karaspēkam piederīgajiem. No otras puses,

Ulmaņa valdības interesēs nebija atgādināt, ka saraksti nav saņemti. To

darīja gan Niedras kabinets (jādomā, pēc Vācijas ministru kabineta lē-

muma, ka jārūpējas, lai vācu brīvprātīgie pieņemtu Latvijas pavalstnie-

cību), bet pārsteidzošā kārtā pieteicās tikai pieci vācieši, kas vēlējās iegūt

Latvijas pavalstniecību. Diviem no viņiem Niedras valdība pavalstniecī-
bu piešķīra.lso Var tādēļ teikt, ka zemes piešķiršanas lietā bija liela brēka,

bet maza vilna. Tomēr brēka turpinājās arī vēlāk, kad ar Versaļas mier-

līgumu 1918. g. 29. decembra līgums bija, klusu ciešot, atcelts.

Valsts apvērsuma iekšpolitiskās sekas bija pavisam citādas nekā pu-

čisti gaidīja. Tas ievērojami nostiprināja Ulmaņa un viņa valdības repu-

tāciju. Pirms apvērsuma daudziem likās, ka Ulmaņa valdība ir tikai vācu

varas piedēklis, bet tagad visiem kļuva skaidrs, ka Ulmaņa valdība no

vāciešiem nav atkarīga. Sociāldemokrāti atgriezās Tautas padomē, un pā-

rējās partijās apklusa balsis par Tautas padomes atstāšanu.

Pēc apvērsuma Liepājā pienāca Amerikas palīdzības organizācijas mil-

tu sūtījums, bet sakarā ar apvērsumu amerikāņi sūtījumu negribēja iz-

kraut. Atrisinājumu atrada tādā veidā, ka miltus nodeva Liepājas pilsētas

galvām A. Buševicam. Viņš pret samaksu miltus izdalīja iedzīvotājiem un

naudu nodeva Ulmanim, aizvedot uz kuģi „Saratov". Tā, kaut apvērsuma

rīkotāji bija nolaupījuši visus Latvijas valsts līdzekļus, Ulmaņa valdī-

bai bija līdzekļi, ar ko algot valsts ierēdņus un karaspēku. 151

Satiksmi starp kuģi
~S

aratov" un pilsētu uzturēja tvaikonītis ~Ebba".
Šai tvaikonītī notika Tautas padomes starpfrakciju biroja sēde, un tur no-

lēma 12. maijā sasaukt Liepājas pilsētas namā Tautas padomes sanāksmi.

Kaut pilsētas prefekts Meiers sēdes sasaukšanu negribēja atļaut, starp-

frakciju birojs tam nepievērsa nekādu vērību, jo Meiera priekšnieks fon

der Golcs taču bija deklarējis, ka viņš Latvijas iekšējās lietās neiejaucas.
Kad Meiers mēģināja sēdi izjaukt, G. Zemgals viņam bargi uzsauca: „At-

stājiet šīs telpas, te notiek Latvijas parlamenta sēde!" 152 Sanāksmē pieda-

lījās 18 sociāldemokrāti, 15 no zemnieku savienības, 12 minoritāšu pār-

stāvji un 21 sīkāko partiju pārstāvis, kopā 66 Tautas padomes locekļi.

Sēdes gaitā visas partijas izteica prasību netraucēt K. Ulmaņa valdības

atgriešanos darbā un sodīt 16. aprīļa puča dalībniekus. Kārlim Ulmanim

tas bija liels gandarījums, jo pirmo reizi visā Tautas padomes pastāvē-

šanas laikā visas partijas vienprātīgi viņam izteica uzticību.

Pēc Klīves sprieduma, valsts apvērsums un 12. maija Tautas padomes

sēde radikāli mainīja Kārļa Ulmaņa uzskatus Latvijai svarīgos politiskos

jautājumos. Pirms apvērsuma Ulmanis meklēja saprašanos ar Latvijas

muižniekiem, lai tā iegūtu draugos Vāciju, kas Latviju aizstāvētu even-

tuālās nākotnes sadursmēs ar Krieviju. Tāpēc Ulmanis pretojās radikālai

agrārai reformai, kādu aizstāvēja Goldmanis, Zālītis un vēl citi ministri.

Tagad pēc apvērsuma Ulmanis izšķīrās par radikālu Latvijas agrār-

reformu.153
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Ģenerālis fon der Golcs visu laiku bija vilcinājis ofensīvu pret komū-

nistu spēkiem. 13. maijā igauņi sāka ofensīvu divos virzienos — pret krie-

vu sarkanarmiju Pliskavas virzienā un pret Padomju Latvijas spēkiem
Valmieras virzienā. Izmantojot šo labvēlīgo situāciju un apsverot, ka uz-

brukums Rīgai celtu Niedras valdības prestižu, fon der Golcs pavēlēja
sākt uzbrukumu Rīgai. 154 22. maijā vācu spēki ieņēma Rīgu un, viņiem

sekojot, 23. maijā, agrā rītā Rīgā pēc kaujām no Jūrmalas puses ienāca

Baloža komandētie latviešu spēki.

Igauņi 26. maijā ieņēma Valmieru, un sarkanarmijas latviešu daļām

draudēja iznīcināšana. Lai izvairītos, sarkanarmija bēga no Rīgas un Vid-

zemes, pametot Rīgā lielus karamateriālu krājumus. Vairums latviešu sar-

kano strēlnieku atteicās doties līdz bēgošai sarkanarmijai uz Krieviju un

palika Latvijā. Par pamestajām karamantām Trockis telegrafēja: „Rīgā

palika daudz karamantu, jo, par spīti centra prasībai, muļķīgā separātis-
ma dēļ tās neizveda — vainīgie jāsameklē un jāsoda."

Sarkanarmijas inspektors Reinholds Bērziņš 10. jūnija savukārt ziņoja,
ka no 70 000 vīru lielā karaspēka abās latviešu divīzijās palicis pāri tikai

10 000 līdz 15 000.155

Tiešās polītiskās sekas sarkanarmijas sakāvei Latvijā bija Krievijas cen-

trālās izpildu komitejas dekrēts, kas pievienoja Padomju Krievijai Ukrai-

nas, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas padomju republiku. Dekrēts da-

tēts ar 1919. g. 1. jūniju. Dekrētā bija kautrīgi teikts, ka visas šīs padomju

republikas apvienojas cīņai pret bruņoto intervenciju. 156

Latviešu prieku par Rīgas ieņemšanu un boļševiku padzīšanu aptumšoja
baltais terrors, kas sekoja sarkanajam terroram. ASV pārstāvis Grīns par

to telegrafēja: „Sarkanais terrors ir ļaunāks par balto, bet arī pēdējais
ir satriecošs." 157 Šī terrora dēļ Kārli Ulmani Rīgā gaidīja ar ilgošanos, un

to visspilgtāk izteikusi Ivande Kaija savā dienasgrāmatā: „27. jūnijā 1919.

Kaut taču nu drīzāk Ulmanis iebrauktu, viņu gaida kā mesiju; kā leģenda

vijas ap viņa vārdu. Niedru visa tauta pavada ar lāstiem."158

Lai atgrieztu bēgošai sarkanarmijai ceļu, igauņu jātnieku pulks, lauku

artilērijas baterija un dāņu brīvprātīgo rota izdarīja triecienu Daugavas

virzienā un 5. jūnijā ieņēma Krustpili. Divi dienas vēlāk Krustpili sa-

sniedza kājnieki, viņu starpā Latvijas ziemeļarmijas daļas, kas pilsētu

pārņēma savā ziņā. 159 Tai pašā 5. jūnijā fon der Golca komandētais lan-

desvērs nonāca saskarē ar Laidonera komandētajiem sabiedrotajiem igau-

ņu un latviešu spēkiem. Landesvērs šos spēkus uzskatīja par saviem ie-

naidniekiem un sāka uzbrukumu.

Starplaikā sabiedrotie ar lielāku interesi nekā līdz tam sāka vērot no-

tikumus Latvijā un vispār Baltijā. 23. maijā sabiedroto augstākā padome

nolēma, ka nodibināma militāra misija Somijā un Baltijā. Par tās priekš-
nieku iecēla angļu ģenerāli sēru Gofu (Gough). Pēdējais pēc apspriedes

ar Ulmani pavēlēja ģenerālim Golcam neiet pāri Gaujas-Siguldas-Gul-

benes līnijai. Golcs nolēma šo rīkojumu ignorēt, bet, lai pārmetumi par
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sekojošo uzbrukumu igauņiem un ziemeļlatviešu spēkiem nevērstos pret

Vāciju, atbildību uzņēmās Niedras valdība. Iznākums bija Latvijas vēs-

turē pazīstamās Cēsu kaujas no 1919. gada 19. līdz 23. jūnijam, kas bei-

dzās ar landesvēra un dzelzdivīzijas sakāvi. Ar ģenerāļa Gofa iejaukša-
nos noslēgtais pamiers neļāva igauņiem un ziemeļniekiem izmantot uz-

varas augļus un ieņemt Rīgu. 26. jūnijā Niedra atteicās no ministru pre-

zidenta amata. Šai amatā viņš bija bijis četrdesmit dienas.

Ar triumfu atpakaļ Liepājā

Tallentss kopā ar Grantu Votsonu 26. jūnija pēcpusdienā devās uz kuģi

„Saratov", lai pārrunātu ar ministru prezidentu Ulmani jaunas koalici-

jas valdības nodibināšanas iespēju. Abi angļi izteica vēlēšanos, lai kabinetā

būtu reprezentētas visas Latvijas iedzīvotāju tautības. Ulmanis bija ar

mieru to darīt, bet viņa noteikums bija, ka formāli jāatjauno viņa līdz-

šinējā kabineta tiesības. Tallentss raksta: „Tā mēs norunājām, ka rītdien

[1919. g. 27. jūnijā] viņš oficiāli izkāps krastā, es uzmetu proklamāciju,

ko izsludināt pilsētā, un Gofs to parakstīja. Pulkvedis Parkē stājās sa-

karos ar Liepājas pilsētas galvu Buševicu, kas bija apgādājies ar ieročiem,

ko vācieši pārskatīšanās dēļ aizbraucot bija atstājuši, un tāpēc varēja pil-

sētā uzturēt kārtību." 160

Stāstu turpina Grants Votsons: „Skatuve tagad bija sagatavota, lai Ul-

manis un viņa ministri varētu atgriezties Liepājā. Pat slavens teātra re-

žisors nebūtu varējis labāk izkārtot viņu izkāpšanu krastā. Tvaikonis 'Sa-

ratov', kaut nokūpējis, tomēr impozants, lēni iebrauca ostā, un izveicī-

gais dāņu pilots kuģi novadīja piestātnē tieši pretī augstai koka platformai.

Ēkas, laukumi un apstādījumi bija kā nosēti ar sajūsminātiem latviešu pat-

riotiem, kas urravoja līdz aizsmakumam, kamēr ministri izkāpa krastā.

Ulmaņa svinīgā uzruna iekvēlināja viņu nacionālo garu, un no viņu iz-

turēšanās varēja jaust, cik viņi bija priecīgi par neatkarības izredzēm.

Amerikānis pulkvedis Vorviks Grīns, francūzis pulkvedis Parkē un arī es

saņēmām uzaicinājumu uzrunāt tautu. Izlietoju gadījumu, lai publiski pa-

ziņotu, ka Lielbritānija ir pagaidām atzinusi viņu neatkarību. Valdība

to jau zināja labu laiku, bet nedrošības dēļ par Krievijas nākotni tas ne-

bija publicēts. Kad Ulmanis tagad pārtulkoja manu deklarāciju, pūlis,
kas atradās ap platformu, to uzņēma ar gavilēm.

Dalībnieki sakārtojās gājienam, kas bija pa pusei militāra parāde, pa

pusei civīla procesija. Skolnieki, tērpti baltās drānās, puķēm rokās gāja

pa priekšu. Viņiem sekoja patriotiskās organizācijas, sporta klubi un vin-

grotāji ar tīģeru ādām uz pleciem un liels ļaužu pūlis. Tā Ulmani un

viņa draugus pavadīja uz pilsētas namu. Pirmo reizi latvieši bija vieni

savā pagaidu galvaspilsētā, jo svešais karaspēks bija projām."161

Tallentss savas atmiņas par Ulmaņa atgriešanos no kuģa Liepāja ap-
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raksta, ka Liepāja apgāzts Hindenburga un Belova piemineklis un no-

gāzts vācu ērglis.
Kontrasta dēļ jācitē, ko par Ulmaņa atgriešanos raksta viņa valdības

pretinieks, kam bija lemta ļoti negātīva loma Latvijas vēsturē vēlāk tai

pašā (1919.) gadā — Pāvels Bermonts, kas vēlāk saucās par firstu Ava-

lovu. Aprakstot firsta Līvena krievu karavīru lomu Latvijā, Bermonts ir

ļoti neapmierināts ar Līvena lojālo izturēšanos pret Ulmaņa valdību.

Grants Votsons kļūdās, rakstot, ka, Ulmanim izkāpjot Liepājā malā, tur

nebija sveša karaspēka — Liepājā atradās kāda Līvena rota majora Kaņepa

vadībā, kas bija norīkojusi godasardzi Ulmaņa sagaidīšanai. Bermonts

raksta: „Vispārējo noskaņu ļoti negātīvi ietekmēja arī firsta Līvena kara-

spēks. . .
Uz turieni [Liepāju] komandētais otrā ranga jūras kapteinis Ka-

velins tūlīt devās pie 'sabiedroto' varas pārstāvjiem, nepieteicoties pie lo-

kālā gubernātora Seskova, lai nodotu savu karaspēku viņu rīcībā. Tā kā

'sabiedrotie' bija noskaņoti par labu Ulmanim, viņi ar šādu notikumu vir-

zienu bija ļoti apmierināti un pavēlēja Kavelinam nostāties Ulmaņa pusē.
Krievu karaspēka daļa šai pavēlei sekoja, tā nododot savus baltiešu un

vācu ieroču brāļus.

Ulmanis ar saviem piekritējiem ienāca Liepājā, un firsta Līvena krievu

karaspēka daļas viņu apsveica un pat piedalījās parādē, ko sarīkoja par

godu šim iedomīgajam latvietim. Līvena karaspēks pazemojās pat tik tālu,

ka salūtēja ar ieročiem, kad pūlis apsveica savu labvēli Ulmani, dzie-

dot latviešu himnu.
.
. "162

Un beidzot
—

kāda bija Andrieva Niedras reakcija, Ulmanim atgrie-
žoties no kuģa Liepājā? Niedra raksta: „Ulmanis bija uzvarējis, es biju

sakauts. . .

Vai tad Ulmanis bija uzvarējis? Nē. Ulmanis palika uz 'Sara-

tovas', līdz Gofs bija pārdzinis vācu karaspēku atkal pāri Daugavas. . .
Gofs ar savu Anglijas spēku bija lavīna, kas aizbēra man ceļu un līdz

ar to atvēra stigu Ulmanim." 163

Aleksandrs Plensners ar zināmu puanti raksturo, kāds Ulmanis izskatī-

jās Liepājas laikā: ~Liepājā ministru prezidentam bija sava 'uniforma'

— plats angļu matrožu mētelis, kas viņu atšķīra no citiem un lika sajust

arī Albiona varenību." 164

Sabiedrotie mēģināja panākt, lai Ulmanis savā valdībā pieaicina vai-

rākus ministrus no baltvāciešiem un pārējām minoritātēm, jo, pēc viņu

domām, tā Ulmaņa kabinets būtu reprezentātīvāks. Grants Votsons rak-

sta, ka ieteikums par baltvāciešu pieaicināšanu kabinetā esot bijusi viņa

ideja, bet „domstarpības starp latviešiem un baltvāciešiem bija pārāk dzi-

ļas, un manas pūles panākt kompromisu nesekmējās. Mūsu misija gan pa-

nāca ap 2000 vīru lielajam baltvācu karaspēkam īsu atelpu atsevišķa kor-

pusa veidā, iekāms to ietilpināja Latvijas armijā. Pulkvedis Aleksandrs

no īru gvardes uzņēmās pagaidu komandiera pienākumus un novietoja

korpusu boļševiku frontē, kur tas cīnījās ar izcilu varonību." 165

Pa to laiku pec Cesu kaujai sekojoša pamiera bija radušies jauni sarež-
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ģījumi starp fon der Golcu un igauņiem, kā ari igauņu sabiedroto — Lat-

vijas ziemeļarmiju. Ar sabiedroto starpniecību 3. jūlija Strazdumuižas pa-

miers novērsa bruņotu sadursmi. Sabiedrotie uzņēmās Rīgas administrāci-

ju, un tā Ulmanim bija iespējams atgriezties Rīgā.

Atgriešanās Rīgā

1919. g. 3. jūlijā ģenerālis Gofs publicēja Rīgā šādu proklamāciju lat-

viešu, vācu un krievu valodā: „Rīgas pilsoņiem. Pamiers ir noslēgts. Ul-

maņa valdība no sabiedrotiem ir atzīta, bet ir nolikuse savas pilnvaras,
lai tiktu sastādīta jauna priekšstāvniecības Valdība. Jaunās Valdības uz-

devums ir atjaunot mierīgus ikdienišķus apstākļus Latvijā. Visu Rīgas

pilsoņu pirmais uzdevums — uzturēt mieru un kārtību.

Līdz jaunās Valdības nodibināšanai Rīgas Civil-Gubernātora funkci-

jas ir uzņēmies Anglijas Pilnvarotais priekš Baltijas provincēm Pulkvedis

Tallents.

Naves soda izpildīšana pie apcietinātiem Rīga līdz turpmākiem rīko-

jumiem ir apturēta.

Ģenerāla Gough'a uzdevuma Sabiedroto Militāras Misijas Priekšnieks

Rīgā, 3 jūlijā 1919. gada."166

Piecas dienas vēlāk — 8. jūlijā Ulmanis ar tvaikoni
~S

aratov" iebrauca

Rīgā. Tallentss to savās atmiņās apraksta šādi: „Kad kuģis 'Saratov' no

Liepājas ar Ulmani un viņa biedriem — bēgļiem devās Daugavā pa strau-

mi uz augšu, mēs likām, lai tas piestājas pie iznīcinātāja 'Waterhen' bor-

ta. Iznīcinātāja apkalpe stāvēja godasardzē. Ulmanis šķērsoja iznīcinātāja

'Waterhen' klāju, kur viņu vispirms sagaidīja pulkvedis Balodis un pēc

tam es. Teicu īsu uzrunu, norādot, ka piecas dienas, kas izšķīra Rīgas un

Latvijas nākotni, es izpildīju pilsētas civīlgubernātora vietu. Apsveicu

viņu un izmantoju šo pirmo izdevību, lai nodotu viņam savus pienāku-

mus. Viņš apstaigāja savu godasardzi, viņu stādīja priekšā pilsētas domes

locekļiem un citiem, un tad, meitenēm kaisot puķes viņa ceļā, Ulmanis

devās uz pilsētu, reizēm apstājoties, lai uzklausītu vairāku latviešu organi-

zāciju pārstāvju apsveikumus un uz tiem atbildētu. Es kopā ar citiem

britu pārstāvjiem un latviešu štābu sekoju nopakaļus." 167

Pēc atgriešanās Rīgā Ulmaņa nākošais svarīgākais darbs bija jauna kabi-

neta izveidošana. Pirms tam viņš Liepājā pēc sabiedroto pārstāvju spiedie-

na bija apsolījis, ka desmit locekļu lielajā kabinetā būs trīs baltvāciešu un

viens krievu ministrs. Tallentss raksta, ka viņam, vērojot noskaņojumu

Rīgā, kļuvis skaidrs, ka latviešu sabiedriskā doma necietīs tik lielu mino-

ritāšu pārstāvību ministru kabinetā un ka tāds kabinets negūs Tautas pa-

domes uzticību. Arī Ulmanis to esot atzinis (nevar gan zināt, vai dzeguze
atdarina dzegužu pulksteni, vai otrādi!) un ieradies pie Tallentsa uz pri-

vātām pārrunām. Pēc ilgas sarunas Ulmanis vienojies ar Tallentsu, ka
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krievu minoritātei nedos ministra amatu un baltvāciešu portfeļu skaitu

samazinās no trim uz diviem (Tallentss piezīmē — ja Ulmanim izdotos

baltvāciešus pierunāt, lai viņi piekāpjas). Tallentss arī akceptējis viedokli,

ka no bijušā Niedras kabineta Ulmanis valdībā nevienu
neuzņems.

Tal-

lentss jau iepriekš bija noskaidrojis, ka arī ģenerālis Gofs šo izkārtojumu

akceptēs. Kad Rīgā ieradies Amerikas Savienoto Valstu pārstāvis, kas,

pēc Tallentsa domām, pats bijis baltvācu cilmes, tas protestējis, ka neiz-

pilda Liepājas norunu, un draudējis, ka Amerika pārtrauks Latvijai pār-
tikas piegādi un atraus citu atbalstu. Tomēr amerikāņiem neizdevās savu

panākt.168

Tautas padomes 13. jūlija sēdē ministru prezidents Kārlis Ulmanis ziņo-

ja, ka ministru kabinets Liepājā 30. jūnijā paziņojis Tautas padomes pre-

zidijam un tur esošiem Tautas padomes locekļiem, ka tas nolicis savas

pilnvaras.169 Pēc pārtraukuma O. Nonācs minēja par kandidātu ministru

prezidenta amatam Kārli Ulmani. Viņu ievēlēja, 22 balsotājiem atturo-

ties, bez pretbalsīm. Sēdē no zemnieku savienības piedalījās 19, sociāl-

demokrātiem 18, revolūcionārsociālistiem 3, latgaliešiem 11, latviešu demo-

krātiem 6, radikāldemokratiem 5, nacionāldemokratiem 4, republikāņiem

2, neatkarības partijas viens, vācu progresīvās partijas 5, vācu demokrā-

tiem 2, vācu nacionālliberāļiem viens, krievu nacionāldemokratiem 4,

ebrēju sociāldemokrātu bunda 2, ebrēju apvienotās sociālistiskās partijas

viens, ebrēju nacionālās partijas 3, kopā 87 deputāti. Balsošanas iznākums

rāda, ka jau toreiz pret Ulmani bija nodibinājusies ievērojama opozicija.

Ņemot vērā, cik ļoti Tautas padome bija saskaldīta partijās, tas nevar būt

pārsteigums.
Pēc pārtraukuma Ulmanis paziņoja Tautas padomei jaunā kabineta sa-

stāvu. Bez ministru prezidenta amata Ulmanis pats uzņēmās arī zemko-

pības ministra un apgādības ministra amatu. lekšlietu ministrs bija Dr.

M. Valters, ārlietu ministrs Z. Meierovics, apsardzības ministrs ģenerālis
D. Sīmonsons, skolu ministrs Dr. K. Kasparsons, satiksmes ministrs T. Her-

manovskis, tirdzniecības un rūpniecības ministrs J. Zēbergs, tieslietu mi-

nistrs advokāts E. Magnus, finanču ministrs Dr. R. Erhards, valsts kon-

trolieris zvērinātais advokāts P. Mines. Kā redzams, saskaņā ar norunu

jaunajā kabinetā bija uzņemti divi vācieši (Magnus un Erhards) un viens

žīds (Mines).
Valdība savu ļoti plašo deklarāciju iesniedza Tautas padomes sēdē 15.

jūlijā.l7o Sociāldemokrātu vārdā debatēs runāja Fricis Menders, paziņojot:

~Mēs tagadējam kabinetam, ja arī mums, mazākais man, ir cienība pret

pašu kabineta galvu, parlamentārisku uzticību izteikt nevaram."171 Pēc

plašām debatēm ar 61 pret 22 balsīm, diviem atturoties, Tautas padome

pieņēma radikāldemokratu rezolūciju: ~Noklausījusies ministru preziden-

ta paziņojumu par kabineta nākošo darbības programu, Tautas Padome,

uzskatot kabinetu tikai par pagaidu darba kabinetu, kas sastādīts uz mums

labvēlīgo ārējo spēku noteiktiem norādījumiem, lai gan viņa sastāvs ne-
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izteic Latvijas iedzīvotāju polītisko un saimniecisko spēku samēru, gaida,
ka šis kabinets arī patiesi izpildīs visu to, ko ministru prezidents uzsvēra

par vispirms izvedamiem valsts darbiem, it sevišķu vērību piegriežot Lat-

gales un Kurzemes iztīrīšanai no visiem ienaidniekiem, un pāriet uz die-

nas kārtību."172

Šis Ulmaņa t. s. darba kabinets darbojās līdz 8. decembrim. Kabineta

darbība tomēr risinājās satrauktā gaisotnē. Jau 1919. g. 28. augustā radās

smaga valdības krize, un tās likvidēšanā iesaistījās Anglijas pārstāvis Tal-

lentss. 173 29. un 30. augustā Tallentsam bij sarunas ar frakciju pārstāv-

jiem — Dr. Menderu un Celmu no sociāldemokrātu partijas, Dr. Berg-
sonu un Bankavu no demokrātu partijas, Zālīti un Bēnusu no radikālde-

mokratu partijas, Klīvi un Pauļuku no zemnieku savienības. īstenībā par-

tiju nemiers nebija vērsts pret Ulmani, bet gan pret sabiedrotajiem. Tieši

Ulmaņa partija — zemnieku savienība bija tā, kas sarunās ar Tallentsu

izteica savu asāko neapmierinātību, ka Anglija vēl nav izpildījusi solīju-

mu piegādāt karamateriālus Latvijai. Sarunās ar partiju pārstāvjiem to-

mēr Tallentss noprata arī, ka ir iekšējas nesaskaņas un konflikts starp

Tautas padomi un kabinetu. Partiju pārstāvji jautāja Tallentsam, vai vi-

ņam būtu iebildumi, ja kabinetā notiktu pārmaiņas. Tallentss atbildēja,
ka viņš neatbalstītu jauna kabineta izraudzīšanu un viņa viedoklis jopro-

jām esot, ka kabinetā jābūt diviem baltvāciešiem. Citādi — ~Anglijas

pārstāvim neklājas teikt, ka kabinetā nebūtu vēlamas pārmaiņas, kas ne-

skar kabineta sastāvu un stabilitāti" — ar šo negācijās tērpto diplomātisko

formulējumu Tallentss pavēra ceļu personāla pārmaiņām Ulmaņa kabi-

netā. Partiju pārstāvji atzina, ka šai polītiski labilajā situācijā kabineta

krize būtu nacionāla nelaime, un uzsvēra, ka viņiem nav nekādu iebildu-

mu pret Ulmani. Kad Tallentss sāka speciāli slavēt arī finanču ministru

Erhardu, partiju pārstāvji neiebilda arī pret to, kaut liekas, ka viņi tieši

Erharda apmaiņu pret citu
personu būtu vēlējušies pirmām kārtām.

Pēc Tallentsa informācijas, 30. augusta Tautas padomes sēdē pret da-

žiem valdības locekļiem tika vērsta ļoti asa kritika. Rezultātā Dr. Val-

ters atteicās no ministra amata, un ģenerālis Sīmonsons turpmāk palika
tikai par virspavēlnieku, ne vairs par kara (apsardzības) ministru. Tal-

lentss piezīmē: ~No savas puses neuzskatu šīs pārmaiņas par svarīgām.
Dr. Valters gan ir gudrs cilvēks, bet no latviešu viedokļa viņam par ļau-

nu nāk vāciskā izglītība un izturēšanās. Noskaidrots arī, ka viņš ir au-

tors nepārdomātiem rakstiem, kas parādījušies presē. Ģenerālis Sīmonsons

ir laipns un patīkams cilvēks, bet nekādā ziņā ne organizātors. . .
"174

Abus vakantos ministru amatus (iekšlietu no Valtera un kara no Sīmon-

sona) uzņēmās ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Līdz ar to bez ministru

prezidenta amata viņš bija uzņēmies pavisam četru ministriju vadību!

Mūsu literātūrā par šīm 30. augustā iesāktajām pārmaiņām valda liels sa-

jukums. Pēc Andersona datiem (ko atkārto arī A. Bērziņš), Ulmanis uz-

ņēmies kara ministra pienākumus 5. septembrī.175 Pēc Latvju enciklopē-
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dijas datiem, Ulmanis uzņēmies kara (aizsardzības) ministra pienākumus
16. oktobrī, bet ģenerāļa Sīmonsona biogrāfijā lasām, ka pēdējais bijis
kara ministrs līdz 10. septembrim! Par to, ka Ulmanis uzņēmies arī iekš-

lietu ministra pienākumus, Latvju enciklopēdijā nekas nav teikts, bet Val-

tera biogrāfijā lasāms, ka Valters bijis iekšlietu ministrs līdz 1919. g. 8.

decembrim. Latviešu konversācijas vārdnīcā (sk. šķirkli „lekšlietu minis-

trija") savukārt lasāms, ka Valters bija iekšlietu ministrs no 1918. g. 18.

septembra [sic!] līdz 1919. g. 31. augustam, ka pēc tam līdz 8. decembrim

iekšlietu ministrijas pārvaldnieks bija A. Birznieks, kam sekoja A. Bergs.
Pēc tās pašas vārdnīcas datiem (sk.: „Kara ministrija"), Sīmonsons ir bijis

kara ministrs no 1919. g. 15. jūlija līdz 10. septembrim. Viņam kara mi-

nistra amatā sekojis K. Ulmanis līdz 1920. g. 18. jūnijam, pēc tam kara

ministrs bijis E. Feldmanis. Pēc Latviešu konversācijas vārdnīcas datiem

iznāktu, ka Ulmanis attiecīgajā laika posmā bijis vienlaicīgi tikai triju

ministru amatos — ministru prezidents, kara ministrs un laikā no 18. no-

vembra līdz 8. decembrim arī apgādības ministrs. No otras puses,
minis-

trijas pārvaldnieks nav kabineta loceklis, bet attiecīgo ministriju kabinetā

pārstāv kāds cits ministrs, parasti ministru prezidents, un no šī viedokļa

var teikt, ka Ulmanis kādu laiku bija četru resoru vadītājs. Šis juceklis

norāda, cik grūti ir rakstīt Ulmaņa biogrāfiju pat par laiku, kad avotu

vairs netrūkst.

M. Valters savās nepublicētajās atmiņās raksta, ka viņa aiziešanas ie-

mesls no iekšlietu ministra posteņa bijis kāds polītisks raksts, ko kritizē-

juši sociāldemokrāti.

lepriekš raksturotās Ulmaņa otrā kabineta krizes pamatā bija saspī-

lējumi, kas bija radušies attieksmēs ar Kurzemē esošo vācu karaspēku. Ti-

kai ar Tallentsa labvēlību var izskaidrot, ka kabinetā palika vācu tautī-

bas ministri, bet neloģiskā kārtā Dr. Valteram it kā viņa vāciskās orien-

tācijas dēļ bija jāatkāpjas.
1919. g. 15. augustā notika konference starp Latvijas valdības un angļu

pārstāvjiem, kuras tālākās sekas stipri mazināja ministru prezidenta Kārļa

Ulmaņa prestižu, bet ko konferences laikā neviens nevarēja paredzēt.
Konferencē no Latvijas valdības puses bez Ulmaņa piedalījās ārlietu mi-

nistrs Meierovics un finanču ministrs Erhards. No angļu puses piedalījās

Tallentss, Mekdafs (W. H. Macduff) un kādas Londonas banku grupas

pārstāvis Fortingtons. 176

Vispirms Meierovics ziņoja, ka Vācijas valdība ir ar mieru atvilkt ap-

grozībā esošos t. s. ostrubļus 700 miljonu marku apmērā, lai tos varētu

aizstāt ar Latvijas naudu, un radīt Latvijai kreditu Vācijā par šo summu.

No otras puses, Vācijas valdība pieprasot par dzelzceļu ripojošā materi-

āla lietošanu 70—80 tūkstošu rubļu mēnesī. Bez tam vācieši prasot at-

līdzību par tiltiem un citām Latvijā ierīkotajām celtnēm. Vācieši arī ap-

galvojot, ka Niedras valdība panākusi ar Vāciju vienošanos par mežiem

pie Liepājas un Ventspils. Vācija arī pieprasot, lai Latvija maksā algu
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landesveram un nodod Vācijai zināmas kategorijas kuģus. Tallentss iz-

teicās, ka piedāvājuma un visu šo prasību apspriešana pagaidām atliekama.

Pēc tam Tallentss ziņoja par savu neseno apmeklējumu Londonā, kur

viņš stājies sakaros ar stipru finanču grupu. Viņš iepazīstināja ar Forting-

tonu kā šīs grupas pārstāvi un paskaidroja, ka Fortingtons ieradies Rīgā,

lai palīdzētu Latvijas valdībai.

Fortingtons pēc tam no savas puses aizrādīja, ka Latvijas valdības

problēmas ir divējādas — pirmkārt, kā apmierināt tagadējās spiedīgās

vajadzības, un, otrkārt, kā nodibināt ilgstošas komerciālas attieksmes ar

Lielbritāniju. Pēc Fortingtona domām, vispirms būtu jāuzsāk maiņas
tirdzniecība. Meierovics izteica šaubas, vai Latvijai būs pietiekami linu

un koku, lai apmierinātu tagadējās vajadzības maiņas tirdzniecībā. For-

tingtons atbildēja, ka, pēc viņa domām, Latvija varēšot preču piegādi

pietiekami nodrošināt. Viņa priekšniecība necerot uz tūlītēju peļņu, bet

gaidīšot to tikai nākotnē. Meierovics minēja, ka Latvijai pašreiz visvairāk

nepieciešamas šautenes un municija cīņai ar boļševikiem. Vācieši to iz-

protot un cenšoties vajadzīgo piedāvāt, lai Latvija nonāktu Vācijas at-

karībā.

Fortingtons tad izteicās, ka grupa, ko viņš reprezentē, būtu ar mieru

pirkt vajadzīgo Anglijā Latvijas valdības uzdevumā par pieņemamām

cenām. Viņa grupas rīcībā esot kuģi ar pietiekamu tonnāžu, lai varētu

rēgulāri pievest vajadzīgo Latvijai, un kuģi varētu doties atpakaļ uz Ang-

liju ar liniem un kokiem. Viņš jautāja, vai Latvijas valdība būtu ar mieru

šādos darījumos piedalīties. Meierovics atbildēja pozitīvi; boļševiku ro-

kās patlaban esot 1000 tonnu linu, un, ja Latvijas armijai būs ieroči, šos

linus varēs iegūt un nodot apmaiņai par piegādāto.

Pec tam Fortingtons jautāja, vai ari citi latvieši tāpat kā valdība esot

noskaņoti par labu angļiem. Arī to Meierovics apstiprināja.

Sarunā pēc tam iejaucās Ulmanis. Viņš teica, ka patlaban Latvijas val-

dības kuģis „Vera" iekraujot linus un kokus un ka būtu vēlams atpakaļ-

ceļā atvest ieročus un municiju, ko varētu samaksāt ar 35 000 mārciņām,

kuras skaitītu par labu Londonā. Fortingtons atbildēja, ka viņš ieteikšot

savai priekšniecībai rūpēties, lai kuģī iekrautu atpakaļ vedamo kravu.

Ulmanis pēc tam teica, ka tad, kad kuģis atkal būs ieradies Rīgā, ar to

varētu atkal uz Angliju nosūtīt 1000 tonnu linu, bet Latvijas valdībai nav

naudas, lai šos linus iepirktu. Tādēļ būtu vajadzīgs linu iepirkšanai sa-

ņemt avansu 60—65 °/o apmērā no linu cenas. Ja šādu avansu nevarētu

dabūt, Latvijai būs jāgriežas pie Vācijas, ar to riskējot nonākt Vācijas ķet-

nās. Fortingtons atbildēja, ka viņa priekšniecība ir gatava nākt pretī Lat-

vijai tās tagadējās grūtībās, bet galvenais ir likt pamatus pastāvīgām

tirdznieciskām attieksmēm.

Saruna tad piedalījās Erhards, minot, ka nav šķēršļu pastāvīgo tirdz-

niecības sakaru nodibināšanai. Šai nolūkā būtu jānokārto bankas jautā-
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jums ar britu valdības palīdzību un jāsaņem aizdevums. Latvijas taga-

dējais stāvoklis ļauj importēt preces no valsts, kas ir ar mieru dot kreditu,

jo Latvijai patlaban nav pietiekami preču eksportam. Pastāvīgas tirdz-

niecības attieksmes varētu nodibināt tikai, ja saņemtu palīdzību tagadējā
krizē.

Tallentss tad aizrādīja, ka britu valdība ir nodomājusi atvērt kredita

kontu 26 miljonu mārciņu apmērā. Nekas no šīs summas vēl nav piešķirts,

bet, kas vēlas šo kreditu izmantot, tiem jāiesniedz pieprasījums. Šai no-

lūkā Latvijas valdībai vajadzētu nodibināt attieksmes ar kādu solidu

tirdzniecības namu Londonā, un tad varētu saņemt pienācīgu daļu no pa-

redzētā kredita. Fortingtons no savas puses ieteica nodibināt attiecīgu sa-

biedrību Londonā, bet Erhards pret to iebilda — šādai sabiedrībai va-

rētu būt darījumi ar privātām firmām, kamēr Latvija vēlas saņemt val-

dības aizņēmumu vai tiesības izmantot kreditu.

Fortingtons atbildēja, ka tagad ir ļoti neizdevīgs laiks, lai Latvija sa-

ņemtu Londonā aizdevumu piecu vai desmit miljonu mārciņu apmērā.

Anglija domā, ka Baltijas valstu stāvoklis ir nenoteikts, un tas nerada

uzticību. Nākošajos sešos mēnešos var cerēt tikai uz privātu palīdzību.

Erhards un Mekdafs sāka pārspriest Latvijas nacionālās bankas dibinā-

šanas detaļas, un Fortingtons apsolīja šīs lietas pārrunāt ar savu priekš-

niecību. Pēc tam viņš jautāja Ulmanim, cik ilgs laiks paietu, kamēr Lat-

vija varētu sākt eksportēt pārtikas vielas. Pēc Ulmaņa domām, bēkonu

un sviestu varētu sākt eksportēt tikai pēc kādiem pieciem vai sešiem ga-

diem un arī tikai tad, ja varētu no Anglijas ievest vaislas lopus. Vēlāk, bez

šaubām, varētu eksportēt linsēklas, miežus un auzas. Kādos divi gados va-

rētu atjaunot gumijas rūpniecību, jo franči esot ar mieru investēt Provod-

ņika fabrikā 45 miljonus franku. Patlaban Latvijai pirmā vietā ir armi-

jas un fabriku vajadzību apmierināšana. 20 °/o kareivju ir bez apaviem

un 60 °/o ir tērpti skrandās. Steidzīgākais būtu saņemt avansu uz liniem,

lai nopirktu 20 000 uniformu un vajadzīgos apavus, un pēc tam tad varēs

kārtot mazāk steidzīgas lietas.

Fortingtons atbildēja, ka viņš telegrafēs par iespējām tūlīt sagādāt kuģa

kravu ar uniformām, apaviem un citiem piederumiem un ka viņš cer sa-

ņemt atbildi četru dienu laikā. Konferences dalībnieki vēl vienojās, ka

par financiālā atbalsta jautājumiem Fortingtons apspriedīsies ar finanču

ministru.

Dokumenta izdevēji vērē piezīmē, ka Fortingtona sarunu rezultātā ga-

da beigās ir noslēgti līgumi ar Latvijas un Lietuvas valdību un uz šo lī-

gumu pamata abas valdības dabūjušas avansus par pārdodamiem liniem.177

Latvijas valdība, sevišķi Ulmanis, centās nolīgt līgumu ar Fortingtonu,

lai nenonāktu atkarībā no Vācijas. Fortingtons šo apstākli veikli izman-

toja, un viņa nolīgtais līgums bija Latvijai ļoti neizdevīgs, kas tad vēlāk

Ulmanim arī sagādāja lielas nepatikšanas.
Ulmanis meklēja arejo palīdzību arī Amerikas Savienotajās Valstīs.
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Latviešu laikraksts Bostonā Amerikas vēstnesis 1919. g. 1. septembrī pār-

spieda Amerikas presē 17. augustā ievietoto lūgumu pēc palīdzības. Pre-

ses ziņojumā bija teikts, ka Latvijai draud bads un boļševisms. Aizrādot,

ka Ulmanis agrāk ir bijis kādas amerikāņu universitātes profesors [!], ci-

tēts telegrammas saturs: „Stāvoklis ļoti kritisks. Rīga ar 225 000 iedzīvo-

tāju un savu nopostīto apkārtni un tāpat kādas mazākas pilsētas ar

155 000 iedzīvotāju pēc 20. augusta atradīsies bez maizes, kaut gan no-

dotās rācijas jau tagad ir pamazinātas no 220 un 125 gramiem miltu. Lat-

vijas armija, kurā ir 25 000 vīru, tāpat būs bez maizes nākošās četrās ne-

dēļās līdz 15. septembrim, līdz kuram laikam nav nekādas cerības ievākt

jauno ražu.
. .

"

Telegrammā aizrādīts, ka, palīdzībai nepienākot līdz 20.

augustam, Latvijā izcelsies bads un bada sekas savukārt būs boļševisms.
Kara fronte būs vājināta un pavērs vārtus krievu boļševismam. 178

Par spīti rūpēm par materiālajām lietām, Ulmanis interesējās arī par

kultūras jautājumiem. lekšpolītiski viens no svarīgākiem Ulmaņa pagaidu
valdības darbiem ar paliekamu nozīmi visā brīvās Latvijas vēstures pe-

riodā bija Latvijas universitātes nodibināšana. Jau 1919. g. 2. augustā pa-

gaidu valdība izdeva rīkojumu, 179
pārņemot Rīgas politechnisko institūtu,

lai to reorganizētu, bet 1. septembrī pagaidu valdība lēma par Latvijas

augstskolas (tā universitāti sākumā nosauca) organizācijas komisijas ie-

celšanu. 180 Ja ir taisnība, ka pagaidu valdības galva, ministru prezidents
Kārlis Ulmanis telegrāfiski aicinājis Berlīnes universitātes profesoru Dr.

Kārli Balodi uzņemties Latvijas universitātes rektora amatu,
181 tad ar šā-

du arogantu rīcību Ulmanis būtu demonstrējis diktātora tieksmes. Ir

spriests, ka Latvijas universitāte radās pēc Krievijas carisko universitāšu

parauga, bet pat cariskajā Krievijā ienīstajiem universitāšu kurātoriem ne-

bija tiesības aicināt universitāšu rektorus un viņus ievēlēja no mācībspēku
vidus. Tai pašā avotā, no kura ņemta iepriekšējā ziņa, minēts, ka pēc tam,

kad jaundibinātās universitātes mācībspēki protestējuši, ka viņiem ieceļ

rektoru, Ulmanis esot Kārlim Balodim apsolījis tautsaimniecības un tiesī-

bu zinātņu fakultātes dekāna amatu, bet arī šai amatā viņu neievēlēja.
Kaut arī, spriežot pēc analogas rīcības citos jautājumos, varētu sagaidīt,

ka Ulmanis tik ļoti pārvērtēja savu kompetenci un iejaucās jaundibinā-
mās universitātes lietās, tomēr, apsverot lietas apstākļus, ir maz ticams,

ka šī informācija būtu pareiza. Valdība bija iecēlusi Latvijas augstskolas

organizācijas komisiju, un tā uzsāka savu darbu. Organizācijas padome
nolēma rektoru nemaz nevēlēt, bet par pagaidu prorektoru ievēlēja bijušo

Rīgas politechniskā institūta docentu architektu E. Laubi un par viņa

biedru bijušo Tērbatas universitātes docentu teologu K. Kundziņu. Kopā

ar saimniecības komisijas priekšnieku ķīmijas docentu M. Prīmani šī tad

bija jaundibināmās universitātes augstākā vadība. Septembra sākumā

organizācijas komisija stājās pie pirmo mācībspēku vēlēšanām, kurus bija

ieteikuši starplaikā ievēlētie fakultāšu dekāni.182 Grūti iedomāties, ka, tā-

dai iekārtai nodibinoties un valdības ieceltajai organizācijas komisijai
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stājoties darba, Kārlis Ulmanis butu solījis Kārlim Balodim rektora vai

pat dekāna amatu.

Nenoliedzams fakts turpretim ir, ka Ulmanim kā ministru prezidentam

bija interese par jaundibinātās universitātes likteni. Šo interesi viņš aplie-

cināja universitātes atklāšanas aktā Nacionālajā operā 1919. g. 28. septem-

brī, kad pēc Tautas padomes prezidenta Jāņa Čakstes idejiskās runas Ul-

manis teica apsveikumu un solīja universitātei vajadzīgos līdzekļus.183

Bermontiāde

Tautas padome Ulmaņa valdībai 15. jūlija sēdē uzdeva iztīrīt Latgali un

Kurzemi no visiem ienaidniekiem. Šie ienaidnieki bija — Latgalē sarkan-

armija, bet Kurzemē vācieši, kas maskējās par baltajiem krieviem. Šo Lat-

vijas ienaidnieku faktiskais komandieris Kurzemē bija ģenerālis Golcs, bet

fiktīvais kāds avantūrists, ko sauca par Pāvelu Bermontu. 1925. gadā Ber-

monts publicēja grāmatu, kurā viņš pats sevi dēvē par ģenerāli firstu Ava-

lovu, Baltijas vācu un krievu rietumarmijas virspavēlnieku. Grāmatā viņš

par sevi raksta: „Esmu dzimis Tiflisā 1884. gadā. Mans tēvs bija firsts

Michails Antonovičs Avalovs. Mana māte, dzimusi firstiene Kugaševa, bi-

ja otrā laulībā precējusies ar štāba kapteini Bermontu, kas bija krievu un

turku kara dalībnieks." Tālāk Bermonts apraksta, ka brīvprātīgi piedalī-

jies krievu un japāņu karā, septiņas reizes ievainots, izpelnījies divus Jura

krustus, paaugstināts par praporščiku un saņēmis IV šķiras Annas ordeni.

Pēc pēdējā ievainojuma evakuēts uz Pēterpili, kur izturējis virsnieka pār-

baudījumus Tveras kavalerijas skolā. Pirmajā pasaules karā bijis otrā Kau-

kāza korpusa komandiera adjutants, četras reizes ievainots un paaugstināts

par rotmistru, pulkvežleitnantu un pulkvedi.

„Pēc sava tēva ieteikuma pieņēmu savu legālo vārdu [Avalovu] sava

audžutēva Bermonta vietā, ko es būtu lietojis tikpat lepni kā pats savu."184

Pēc tam, kad Ulmaņa valdības karaspēks Bermontu sakāva (par ko turp-

māk), pēdējais sevi paaugstināja par ģenerāli. Par to viņš savā grāmatā

raksta: ~[1919. g.] 1. decembra rītā pie manis ieradās vecākas pakāpes

armijas virsnieku delegācija un visas armijas vārdā lūdza mani pieņemt

ģenerālmajora pakāpi. . .
Šo lūgumu nevarēju noraidīt."185

Pasaule tomēr ir maza, un par Bermontu pavisam citas biogrāfiskas

ziņas sniedz viņa dienesta līdzgaitnieks Pirmajā pasaules karā, toreizējais

kapteinis, vēlākais ģenerālis Rūdolfs Bangerskis. Bangerskis gan pats nav

redzējis Bermonta dienesta gaitu sarakstu, jo Bermonts teicās to nozaudē-

jis, bet viņš atstāsta kāda cita sava līdzgaitnieka, kapteiņa Romanova lie-

cību. 186

Bermonts ar vārdu un tēvavārdu Pāvels Rafailovičs (nevis, kā vēlāk

viņš pats saucās, Pāvels Michailovičs) bijis kazaku pulka orķestra kapel-
meistars. Pēc zaudētas kaujas japāņu karā Bermonts ar savu orķestri uz-
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labojis garastāvokli ģenerālim Miščenko un ar dažiem veikliem kompli-
mentiem ieguvis pēdējā simpātijas. Iznākumā Bermonts no japāņu kara

atgriezies praporščika dienesta pakāpē un ar Jura krustiem. Ar ģenerāļa

Miščenko protekciju Bermonts pēc tam iestājies Tveras kavalerijas skolā

un pēc skolas pabeigšanas kalpojis jātnieku pulkā. Drīz pēc tam Bermon-

tam bija karadienests jāatstāj, bet, kad izcēlās karš, viņš iesaukts un kļu-
vis par ģenerāļa Miščenko personisko adjutantu. Bangerskis bija ģene-

rāļa Miščenko korpusa štāba operātīvais adjutants. Par Bermonta it kā

karā gūtajiem ievainojumiem Bangerskim bija stāstīts, ka Bermonta rētas

pakausī esot bijušas kādas slimības sekas. Pēc paša pieredzes Bangerskis

atstāsta, ka, lai tiktu pie ordeņa, Bermonts stāstījis, ka atradis veselu no-

zaudētu vilcienu ar municiju. Šo ziņu pārbaudot, izrādījies, ka patiesībā
Bermonts nodevis tikai divas pārnesamas kastes ar municiju, un tā viņš

ordeni nav dabūjis.187

Kad Bermonts ar tādu pašu triku, ar kādu viņš pārvērta divas muni-

cijas kastes par veselu vilcienu, bija pārvērties par firstu Avalovu, viņš
12. jūnijā ieradās Jelgavā ar brīvprātīgajiem, kas bija savervēti krievu

karagūstekņu nometnēs Vācijā.188 Tallentss savā 1919. g. 1. septembra

ziņojumā Kerzonam Bermontu raksturoja šādi: „Šis vīrs ir pēc dzimuma

kaukāzietis, bet jauktām asinīm, laikam daļēji žīdu. Viņš ir avantūrists,

laikam slimo ar lieluma māniju, ļoti teātrāls un šķiet iedomājamies būt

nākošais Krievijas cars. Pirms kara viņš bija apakšvirsnieks, neizpelnīda-
mies nekādu ievērību. Viņam laikam nav tiesības uz pulkveža pakāpi. Ci-

ti krievi arī apšauba, vai viņam ir tiesības uz balto krustu, ko viņš tik

redzami valkā pie savas uniformas.
. . Pēdējā laikā viņš daudz saietas ar

vāciešiem Jelgavā, rīkojot ekstravagantas viesības un daudz dzerot. Saka

ka viņš necik labi neprotot vāciski, bet iemācījies dažas frāzes, no kurām

galvenā ir 'Deutschland ūber ailes', ko viņš demonstrē vāciešiem, se-

višķi, kad tiek cilāti kausi." 189 Savā grāmatā Tallentss par viņu rakstīja:

„Anglim viņš drīzāk liekas esam aktieris nekā karavīrs — tumšs, mīk-

lains vīrs ar viltīgu, bet neatšifrējamu seju."190

Andrievs Niedra, kas ar Bermontu sadarbojās, par viņu raksta, ka Ber-

monts laikam bija dzimis ārlaulībā un ka viņš firsta Avalova vārdu pie-

ņēmis pēc ierašanās Latvijā. Niedra sniedz šādu Bermonta portretu: „Ber-

monts bija vidēja, smalka, bet samērīga auguma, tumšiem matiem un acīm,

pabālu dienvidnieka seju, nelielām, tumšām, uz augšu stāvošām ūsiņām. . .

ārpus mājas viņš nēsāja kaukāziešu pagaros svārkus ar patronu rindām uz

krūtīm, augstu jērnīcu galvā. Runāja viņš baritonā; dziedam es viņu neti-

ku dzirdējis, bet stāstīja, ka viņš ļoti mīlot kazaku un kaukāziešu tau-

tas dziesmas; jautrā prātā viņš arī labprāt dejojot Kaukāza kalnenieku

dejas, kurās sievieši dalību neņem. Reiz Jelgavā viesībās viņš dejojis ar

kādu oficieri deju, kurā dejotājiem reizi no reizes bijis jāšauj ar pistoli

līdzdejotājam caur kāju starpu; bet šī deja nobeigusies priekšlaicīgi, jo

Bermonts iešāvis savam biedrim kājā. Tā stāstīja, bet, vai tas taisnība, —
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to nezinu. Tikai tadu iespaidu Bermonts uz manim atstāja, ka viņš ga-

tavs dejot ari ložmetēju pavadībā. . .

"191

lepriekšējie Bermonta raksturojumi palīdz novērtēt to, kā Bermonts

raksturojis Ulmani savā grāmatā. Bermonts ar Ulmani personīgi satikās

1919. g. 26. augustā Rīgā. Pēc sabiedroto ierosinājuma Rīgā bija sasauk-

ta militāro komandieru un pārstāvju apspriede, lai saskaņotu cīņas pret

sarkanarmiju. No sabiedrotajiem kā priekšsēdis apspriedē piedalījās Gofa

štāba priekšnieks, ģenerālis Māršs (F. G. Marsh), no Lietuvas pulkvedis

Benjaševics, no Igaunijas ģenerālis Laidoners, no Latvijas ģenerālis Sīmon-

sons un pulkvedis E. Kalniņš, no Polijas kapteinis Mislovskis, no baltajiem
krieviem ģenerāļa Judeniča pārstāvis ģenerālis Desino, pulkvedis Čaikov-

skis, pulkvedis Grigorofs un Bermonts. Par sastapšanos ar Ulmani Ber-

monts raksta: „Tējas laikā arī sarunas bija par grūto ofensīvas jautājumu.
Es sēdēju pa labi no ģenerāļa Mārša, no manis pa labi ģenerālis Desino un

mums pretī latviešu pārstāvis Kalniņš. Jau pašā sākumā mūsu privāto sa-

runu laikā istabā ienāca kāds liels, plebejiska izskata vīrs ar platiem vai-

gu kauliem un rupjiem sejas pantiem. Ģenerālis Māršs viņam pamāja diez-

gan no augšas. Šis kungs tad pienāca man klāt un stādījās priekšā — Ul-

manis.

Es nosaucu savu vārdu, un viņš atrāvās, redzami pārsteigts, un tad, lai-

kam aiz apjukuma, griezās latviski pie ģenerāļa Desino. 'Ko Jūs teicāt?'

tas asi jautāja. Šļupstot un neveikli smaidot, Ulmanis stostījās: 'Gribēju

apjautāties, kā ar Jūsu veselību?' — 'Pateicos, labi,' ģenerālis viņam atme-

ta. Pār paša kājām klupdams, Ulmanis tad devās uz galda galu un apsē-

dās pie leitnantiem, kur viņš palika līdz beigām. Neviens pēc tam par viņu

neinteresējās. Tātad šādus ļaudis angļiem vajaga, lai nodibinātu republiku
— es savā prātā nodomāju, saviem nolūkiem viņiem vajaga bezgribas rī-

kus un šacha figūras."192

Viss šis Bermonta tēlojums par satikšanos ar Ulmani ir ļoti problēma-
tisks. Savas atmiņas par ģenerāļa Mārša vadīto apspriedi ir publicējis kāds

cits šīs apspriedes dalībnieks, toreizējais pulkvedis un vēlākais ģenerālis

Eduards Kalniņš. No Kalniņa atmiņām izriet, ka Ulmanis nemaz šai ap-

spriedē nav piedalījies, bet gan pēc apspriedes ieradies Bruņinieku namā,

kur apspriede bija notikusi, lai izteiktu protestu ģenerālim Māršām pret

Bermonta nodomu iet uz Daugavpili, ko Māršs, nesazinoties ar apspriedes

dalībniekiem, bija ierakstījis apspriedes protokolā. No otras puses, ģene-
rālis Kalniņš maldās, rakstot, ka Bermonts nekad nav atsaucies uz iepriekš

aprakstīto apspriedi.
Bermonta aprakstā neapšaubāmi atspoguļojas viņa naids pret Ulmani.

Jāsaka, ka antipātija bija abpusēja, un Ulmaņa antipātijai bija pietiekams

iegansts. Nakti no 24. uz 25. augustu vācu karavīri bija sarīkojuši Jelgavā

demonstrācijas ar lāpu gājienu, kas bija vērsts pret Latvijas valdību. De-

monstranti pēc tam bija iebrukuši latviešu komandantūrā, virsnieku klu-

bā un kazarmās un atbruņojuši latviešu karavīrus. 193 Līdz ar to bija sā-
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kušās faktiskās cīņas pret t. s. bermontiešiem. Par šī Jelgavas uzbruku-

ma ieganstu Bermonts savā grāmatā min mums jau pazīstamo vācu brīv-

prātīgo vēlēšanos iegūt Latvijā zemi.

Savu protestu pret Bermonta nodomu doties ar karaspēku uz Daugav-

pili (kas būtu nozīmējis, ka Bermonts okupē visu Latviju) Ulmanis izteica

kopā ar Meierovicu. Šim protestam bija panākumi, jo ģenerālis Māršs

steidzīgi pieaicināja Tallentsu, un pēdējais devās uz Jelgavu runāt ar Ber-

montu. Sarunā Bermonts apsolīja dot Latvijas valdībai, kādas vien ga-

rantijas tā vēlētos. 194

Tomēr viņa garantijas nebija neko vērtas, un drīz vien kļuva redzams

tas, ko Ulmanis bija pareizi uzminējis, — ka Latvijai no Bermonta draud

lielas briesmas. Jūlija beigās sabiedrotie jau kuro reizi bija pieprasījuši

Vācijas valdībai, lai atvelk ģenerāļa Golca karaspēku no Latvijas, un Vā-

cijas valdība beidzot bija spiesta to pavēlēt ģenerālim fon der Golcam.

Dzelzdivizījas karavīru vadība atbildēja, ka viņi šo pavēli neizpildīs, jo
latviešu valdība viņiem par boļševiku padzīšanu esot apsolījusi zemi. Ber-

monts par to raksta: „Kā labi zināms, Ulmaņa valdība bija nolīgusi ar

vācu VI armijas rezerves korpusa civīlkomisāru Vinnigu līgumu, kurā

galvenais pants paredzēja, ka vācu karavīri kā atlīdzību par Kurzemes

atbrīvošanu (kas līgumā nosaukta par Latviju) dabūs zemes gabalus [sic!].
Zemes trūkuma dēļ Vācijā daudz vācu virsnieku un kareivju šo izredžu

dēļ bija ķērušies pie ieročiem un nesuši smagus upurus. Tā saucamā latvie-

šu valdība (ministrs Meierovics) bija piepeši šo līgumu lauzusi, un Kur-

zemes aizstāvēšanā izlietās asinis bija veltīgi plūdušas. Tādēļ pilnīgi sa-

protams, ka smagi pieviltie vācu kareivji katēgoriski pieprasīja atlīdzību

par viņu pūlēm un upuriem."195

Kareivju mītiņš Jelgavā bija nolēmis sūtīt delegāciju pie Ulmaņa ze-

mes piešķiršanas lietā. Ārlietu ministrs Meierovics atbildēja, ka ministru

prezidentam nav pamata piedalīties sarunās ar delegāciju, jo Latvijas val-

dības ierosinātais līgums palicis tikai projekts, un, ja arī tas būtu nolīgts,

šo līgumu būtu atcēlis Versaļas mierlīgums (domāts mierlīguma 292. un

293. pants). 19'5 Tas, kas Bermonta grāmatas augšējā citātā minēts par Meie-

rovicu, tad arī attiecināms uz šo Meierovica atbildi.

Pēc Niedras domām, Versaļas mierlīgums nevarēja atcelt 29. decembra

līgumu, jo tā neesot bijusi vienošanās starp Latviju un Vāciju, bet gan

starp Latviju un Vāciju vienā pusē un brīvprātīgajiem ārzemju karavī-

riem otrā pusē.
197 Saprotams, šis spriedums ir pilnīgi aplams, tāpat kā ir

aplams Bermonta atreferētais, it kā Meierovica izteiktais, ka 29. decembra

līgums palicis tikai projekts. Neatkarīgi no šīm juridiskajām finesēm fak-

tiskie apstākļi bija, ka Latvijā savāktie vācu brīvprātīgie ne vien ticēja, ka

līgums par Latvijas pavalstniecības piešķiršanu viņiem ir nolīgts, bet viņi

arī ticēja, ka cīnītājiem ir solīta zeme. Viņi nezināja un negribēja zināt,

ka nebija izpildītas līgumā paredzētās formālitātes pavalstniecības ie-

gūšanai un ka zemi nebija solījusi Latvijas valdība, bet vācu muižnieki un
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netieši arī Vācijas valdība, kuriem ne vienam, ne otram to darīt nebija
nekādas tiesības. Vācu brīvprātīgo karavīru ilgas pēc zemes Latvijā sa-

viem lielajiem polītiskajiem plāniem izmantoja Vācijas monarchisti, kas

ar Vācijas lielrūpnieku naudas līdzekļiem gribēja radīt bazi, no kurienes

varētu anullēt Versaļas mierlīgumu.
Pēc tam, kad Latvijas armija bija Bermontu sakāvusi, Anglijas ārlietu

ministrija 1919. g. 15. novembrī bija pabeigusi izstrādāt plašu memoran-

du par Baltijas valstīm, ko lords Kerzons 21. novembrī iesniedza savam

kabinetam. Tajā starp citu bija teikts, ka vācu un krievu spēkus (Ber-

montu) financē vairākas Vācijas finanču firmas, sevišķi „Deutsche Schwe-

re Industrie" un „Schilde Konsortium" Berlīnē. Daļa līdzekļu nākot arī

no zviedru avotiem. Krups savukārt kopš pamiera atpircis no Vācijas val-

dības karamateriālus. Daļa no tiem ir pārkaiti lauksaimniecības mašīnās,

bet, tā kā mieru līgstot, atlikušie karamateriāli būtu jānodod sabiedrota-

jiem, tie esot „pazuduši", t. i., nodoti Bermontam. Krups Bermontam no-

devis ne vien ieročus, bet arī apgādājis viņu ar naudu, lai pretī iegūtu

koncesijas Baltijā un nākošajā Krievijā. 198

Anglijas ārlietu ministrijas memorandā ir daudz pareizu novērojumu,
bet tas izplūst detaļās. Par vācu nodomiem Baltijas valstīs memorandā

teikts tikai, ka viņu nolūks esot veicināt „Deutschtum" ārzemēs. Ka plāns

bija daudz grandiozāks — nostiprināties Baltijas valstīs, sevišķi Latvijā,

un izveidot tiltu uz Krieviju, lai tad sadarbībā starp Vāciju un Krieviju

atgūtu to, ko Vācija bija zaudējusi karalaukā, — to angļi un pārējie sa-

biedrotie tikai nojauta, bet nevarēja formulēt nepārprotamā veidā.

Tomēr šī nojauta mudināja sabiedrotos izdarīt spiedienu uz Vāciju, lai

tā no Latvijas un Lietuvas atsauc vācu brīvprātīgo karaspēku. Lai no tā

izvairītos, vācu brīvprātīgajam karaspēkam ar Bermonta uzrašanos ra-

dās izdevība maskēties par pretlieliniecisko „krievu" karaspēku. 21. sep-

tembrī ģenerālis Golcs nodeva savas komandiera tiesības Bermontam, līdz

ar to paliekot aiz kulisēm par šī ķipara diedziņu raustītāju.
Maskēšanās doma nebija slikta, jo sabiedrotajiem bija utopiska ideja par

pilsoniskās Krievijas atjaunošanu. Tikai, kad izrādījās, ka Bermonts at-

sakās klausīt sava formālā priekšnieka ģenerāļa Judeniča pavēlei, aizbil-

dinoties, ka Latvijas valdība viņam liedz transita iespējas un tādēļ viņš

nevar pavēli izpildīt, un kad izrādījās, ka Bermonta domu virziens ir tas

pats, kas agrāk fon der Golcam, tad Bermonts zaudēja sabiedroto sim-

pātijas.
1. oktobrī notika vācu brīvprātīgo (kas bija pārvērtušies par krievu

karaspēku) vadības apspriede, kurā piedalījās arī Golcs un Bermonts, un

šai apspriedē nolēma pāriet uzbrukumā pret Latvijas valdību un ieņemt

Rīgu. 199 Uzbrukums sākās 8. oktobrī. 200 Tallentss savās atmiņās raksta:

„Ulmanis 7. oktobrī pa ceļam no [Kurzemes] frontes iegriezās angļu mi-

sijā [Bruņinieku namā] un teica kādam no maniem darbiniekiem, ka cīņas

vēl nav sākušās, bet tās varētu sākties katru brīdi. . . Naktī vācieši bija



182

pienākuši tuvu Rīgai, un kabinets sanāca uz sēdi pulksten vienos naktī.
. .

[8. oktobrī] Ulmanis kopā ar savu ārlietu ministru Meierovicu un citiem

valdības locekļiem vakarā pienāca Bruņinieku namā un paskaidroja, ka

viņi atstās pilsētu. Tai pašā laikā Ulmanis izteica stipru vēlēšanos, lai es

paliktu pilsētā, jo viņš cerēja, ka mana klātiene pilsētā novērsīs varmācī-

bas. Apsolīju viņam, ka abi ar ģenerāli Bertu (Burt) paliksim, un izsnie-

dzu viņam kasti ar portvīnu, lai uzlabotu viņa un viņa ministru pesimis-
tisko garastāvokli. Tā apgādāti, viņi ar auto devās uz laukiem, bet mēs

ar ģenerāli Bertu un angļu misijas darbiniekiem apmetāmies Bruņinieku

namā, lai nogaidītu tālākos notikumus."201

Šai aprakstā cienījamais Tallentsa kungs nebūs konsultējis pats savus

ziņojumus, ko viņš ik dienas no Rīgas rakstīja Anglijas ārlietu ministrijai.

Tajos viņš 9. oktobra (ne 8. oktobra!) sastapšanos ar Ulmani attēloja pa-

visam citādi. 202 Ap pulksten 6.30 no rīta Tallentss ar vēl citiem angļiem
devies pastaigā, un viņi apmeklējuši angļu un franču karakuģi ostā. Ap-

meklējuši kuģus, devāmies ap 500 jardu gar krastu virzienā uz galveno
tiltu. Varēja vērot, ka latviešu kreisajam spārnam uzbrūk. Tai virzienā

bija redzamas raķetes un vērojams ugunsgrēks. Kad devāmies mājup, pretī

brauca Ulmanis automobilī un apstājās, lai ar mums parunātu. Viņš bija
labā garastāvoklī. Liku viņam nosūtīt kasti portvīna viņa paša un kabi-

neta vajadzībām."2o3

Saprotams, nav svarīgi, kādā sakarā un kad Tallentss piešķīra kasti

portvīna Ulmanim, bet no Ulmaņa biogrāfijas viedokļa ir svarīgi iegūt

pareizu ieskatu par viņa noskaņojumu šai kritiskajā laikā. Katrā ziņā,
lielāka ticamība ir notikumu brīdī rakstītajiem Tallentsa ziņojumiem
nekā pēc daudziem gadiem rakstītām atmiņām.

Vēl citādi šo Ulmaņa sastapšanos ar Tallentsu apraksta Virza. Ulmanis

esot devies apmeklējumā viens un garām landesvēra postenim (tāds tiešām

sargāja britu misiju Bruņinieku namā) uzskrējis augšā pie Tallentsa. pre-

zidents no viņa negūst nekādu skaidrību, bet tikai vispārējus solījumus,
ka sabiedrotie neatstās Latviju. Viņš jau iepriekš zin, ka viņi to neatstās,

bet kur paliek viņu valdonīgā pavēle vāciešiem?" 204 Lasot šo aprakstu,

rodas jautājums, vai Ulmanis tiešām bija tik naīvs, ka uzskatīja angļu

„valdonīgo pavēli" par spējīgu apturēt bermontiešu uzbrukumu? Liekas,

ka naīvais šai gadījumā bija viņa biogrāfs. Ir jāzina, ka 10. oktobrī sa-

biedrotie, kā atbildi uz uzbrukumu Rīgai, atcēla vācu kuģiem navigācijas

atļauju Baltijas jūrā. Tas bija daudz stiprāks līdzeklis nekā „valdonīgā

pavēle", bet uzbrukumu tomēr nespēja novērst.

Fēlikss Cielēns savās atmiņās par 9. oktobra Tautas padomes sēdi rak-

sta, ka Ulmanis esot teātrāli tēlojis iekšēju mieru, bet viņa sasarkušajā sejā

bijis redzams nervozs satraukums. Viņa spiedzīgā tonī teiktajā runā bijuši

klišejiski teicieni par vēsturisko ienaidnieku, par varonību, ko latviešu

karavīri pierādījuši pasaules karā Tīreļpurvā un Nāvessalā un pirms da-

žiem mēnešiem pie Cēsīm. Cielēns piezīmē: ~Runas saturs bija tik elemen-
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tārs, ka bija noprotams: tā domāta nevis Tautas padomes deputātiem, bet

gan karavīriem un tautai. Šai ziņā runa bija piemērota un savu mērķi sa-

sniedza iespiestā veidā."205

Liekas, ka Cielena raksturotais Ulmaņa noskaņojums šai kritiskajā lai-

kā būs vistuvāk patiesībai — ārēji piespiesti mierīgs, bet iekšēji satraukts.

Ņemot vērā uzbrūkošo bermontiešu lielo karotāju un karamateriālu

pārsvaru, ir pilnīgi saprotams, ka nedz Ulmanis, nedz valdība, nedz arī

Tautas padome neticēja, ka Rīgu varēs noturēt, un tādēļ bija nolēmuši

pārcelties uz Cēsīm. 9. oktobrī latviešu karaspēkā frontē pret bermontie-

šiem izcēlās pānika. Par to, kas stāvokli glāba, dažādo tautību vēsturnieku

darbos valda domstarpības. Saprotams, tas nebija Brigaderes romāna Kvē-

lošā lokā varonis Bujāns, kas bija novērsis pāniku.

Edgars Andersons raksta: „Pāniku radīja plkv. Zemitāna pavēle at-

kāpties uz Juglas līniju, neizmantojot aizsardzības iespējas Daugavas kras-

tos. Lielā steigā Rīgu atstāja arī valdība un Tautas padome. Stāvokli glā-
ba Sīmonsona tieša iejaukšanās, plkv. Ed. Kalniņa pavēle apstāties pie

Daugavas un plkv. ltn. [?] Paula Bruņinieka Studentu bataljons, kas ie-

ņēma pozicijās Daugavas krastā un izgrieza tiltus pār plato upi."206

Igauņu vēsturnieki šos notikumus saskata pavisam citādi, un pēc viņu

tēlojumiem Augusts Reijs raksta šādi: „Igaunijas valdība, sapratusi, ka

brīvās Igaunijas un arī Latvijas pastāvēšana bija svaru kausos, bez kavē-

šanās pēc Latvijas valdības steidzīgā pieprasījuma nosūtīja divus bruņotus

vilcienus, kuru apkalpe bija atzīta par labāko Igaunijas armijā, palīgā

kaimiņam un savam sabiedrotajam, kas atradās nāves briesmās. Kad šie

vilcieni naktī no 9. uz 10. oktobri pēc pusnakts ieradās pēdējā stacijā

pirms Rīgas, ap 18 jūdžu no tās, nāca zināms, ka Latvijas armija atkāp-

jas, jo saņēmusi rīkojumu ieņemt pozicijās pie Juglas upes un dažiem ma-

ziem ezeriem četras līdz piecas jūdzes uz ziemeļiem no pilsētas. Tā kā ru-

nāja, ka armijas virspavēlnieks vēl ir pilsētā, tad bruņotie vilcieni, no-

drošinoties pret pēkšņiem uzbrukumiem, turpināja ceļu uz to. Tur klusajās
ielās varēja redzēt tikai dažas patruļas. Nekādi ienaidnieka spēki vēl ne-

bija pārnākuši pāri tiltiem. Pēc tam, kad bruņoto vilcienu komandieris

kapteinis Hinnoms bija novietojis posteņus pie tiltiem un gar upes krastu,

viņš devās uz virspavēlnieka [Sīmonsona] štābu, kur bija arī ministru pre-

zidents [Ulmanis] un ārlietu ministrs [Meierovics.] Izrādījās, ka latviešu

karaspēks, kas vēl nebija norūdīts kaujaslaukā, smagās cīņās pret ienaid-

nieka pārspēku bija tā demorālizēts, ka bija atmestas visas cerības novērst

galvaspilsētas krišanu. Kapteinim Hinnomam bija jāveltī daudz pūļu, lai

pārliecinātu lielos kungus (high dignitaries), ka labāk ir cīnīties ar ienaid-

niekiem pie platās Daugavas nekā grūtāk aizsargājamā iepriekš minētā

līnijā. Viņš mēģināja panākt, lai atceļ atkāpšanās pavēli. Viņi šo padomu

akceptēja tikai tad, kad kapteinis Hinnoms deklarēja, ka viņa bruņotie

vilcieni katrā ziņā paliks Daugavas krastos un atkāpsies tikai tad, ja ie-

naidnieka uguns darīs palikšanu neiespējamu.
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Kad agrā rīta stundā pilsētā izplatījās ziņa par igauņu ierašanos un lat-

viešu karaspēks sāka atgriezties, tautas noskaņojums strauji mainījās. Bez-

cerības krize bija pārvarēta." 207

Skaidrības pec jāpiezīmē, ka virspavēlnieka Sīmonsona štābs atradās

Ropažos, kā to pareizi raksta Virza.208

Sērs Tallentss savukārt raksta: „Rīgā 1919. g. 9. oktobrī. Ap pulksten
3.15 pēcpusdienā militārās misijas kapteinis Bentlijs, kas apmācīja latvie-

šu armiju, [laikraksta] Daily Chronicle korespondents Kopings. . .
un

kāds latviešu virsnieks kapteinis Krūms devās automobilī frontes virzie-

nā. Viņi pārbrauca pa Daugavas tiltu un pagriezās uz ziemeļiem pret lat-

viešu kreiso spārnu. Sasniedzot smilšu kalnus, viņi sastapa latviešus, kas

atkāpās. Kāds virsnieks paskaidroja, ka divas rotas atteikušās iet uz priek-
šu smagās ložmetēju uguns dēļ. Kapteinis Bentlijs un Kopings mudināja

bēgošos kareivjus noturēt pozicijās un apsolīja gādāt par pastiprinājumu.
Latvieši paklausīja.

. .

Pulksten 8.30 kapteinis Djūhersts un latviešu sakaru virsnieks un tulks

Students Jēkaba ielā sastapa piecus vezumus ar kareivjiem un municiju,

rikšojot prom no ienaidnieka. Viņi apturēja pēdējo vezumu un uzzināja,
ka 'frontē ir pānika' un ka vezumnieki nezināja, kurp doties. Pēc tam

viņi vēl satika nelielas bruņotu vīru grupiņas, kas devās tai pašā virzienā

un viņiem atkal teica, ka 'fronte ir pārrauta, un radusies pānika'. Kap-

teinis Djūhersts atgriezās un ziņoja Bruņinieku namā [Tallentsam]. Tad

viņš atkal devās ārā kopā ar Kopingu un Studentu. Tiltagala pozicijā vi-

ņam kāds virsnieks paskaidroja, ka latviešu frontes kreiso spārnu pārrā-

vis spēcīgs bruņumašīnu trieciens, bet kavalerija devusies palīgā aizstāvēt

tiltagala poziciju." 209

Ansis Gulbis biogrāfiskajā romānā Zigfrīds Anna Meierovics savukārt

raksta, ka Daugavas tiltu aizsardzību pret Bermontu noorganizējis kap-
teinis Bruņinieks un Arnolds Veldre. 210

Uz jautājumu: „Kas stāvokli glāba?" Virza no savas puses dod pavisam

citu atbildi, un lasītājam to viegli uzminēt: „lelas ir pilnas kareivjiem,

kas atkāpjas. Kad viņš [Kārlis Ulmanis] tiem prasa, kurp tie steidzas, viņi

atbild: 'Uz Juglas līniju. 'Nieki! Mums ir tikai viena, Daugavas līnija, un

pie tās mums vajag stāvēt. Dodieties atpakaļ!' Kareivji sāk domāt un tad

pagriežas ar sejām uz vakara pusi."211

Tā nu mums ir vairāki kandidāti personai, ko Anna Brigadere savā ro-

mānā Kvēlošā lokā ir nosaukusi par Arvi Bujānu: Sīmonsons, E. Kalniņš,

Pauls Bruņinieks, Arnolds Veldre, Arnolds Hinnoms, kapteinis Bentlijs

un arī Kārlis Ulmanis. Neviena no šīm versijām nav īsti ticama, jo mūsu

liecinieki nav bezpartejiski. Apturēt pānikā bēgošu karaspēku nav tik

vienkārši, un ir ļoti problēmatiski, ka to paveica kāda viena persona. Drī-

zāk ticams, ka noskaņojuma maiņu panāca tas, ka ienaidnieks neizmanto-

ja stāvokli.



185

Bermontiešu Rīgas frontes komandieris Jozefs Bišofs (Bischoff) savā

1935. gadā publicētajā grāmatā apgalvo, ka pēc Torņakalna ieņemšanas

nav bijis nekādu grūtību ieņemt ari Rīgu Daugavas labajā krastā. Tas to-

mēr neesot derējis polītisku apsvērumu dēļ. Militārās akcijas nolūks esot

bijis tikai panākt sarunas ar Latvijas valdību, un galvaspilsētas ieņem-

šana šai ziņā neko nebūtu panākusi. Arī no militārā viedokļa virzīšanās

tālāk pāri Daugavas tiltiem būtu bijusi kļūda, jo tad Daugava bermon-

tiešiem būtu bijusi aiz muguras, un angļi un igauņi būtu varējuši šo aiz-

muguri apdraudēt. Bez tam būtu bijis jautājums, cik tālu lai Vidzemē ber-

montieši virzās, kamēr, ieņemot un paturot Daugavas austrumu krastu,

bija iegūta skaidra un vieglāk aizstāvama fronte.212 Šis apraksts gan lielā

mērā atgādina fābulas stāstu par lapsu, kas neaizsniedzamās vīnogas at-

zina par skābām. No Bišofa grāmatas skaidri izriet, ka ar Torņakalna

ieņemšanu bermontiešu spēki bija izsikuši.

Par spīti sākuma neveiksmēm, cīņas pret Bermontu neapšaubāmi bija
heroisks Latvijas vēstures laika posms, tomēr, kā katrā heroiskā laikā, do-

minēja skarbie un pesimistiskie toņi. Tallentss savās atmiņās stāsta, ka 10.

oktobrī valdījis pesimisms. ~Pulksten astoņos no rīta ministru prezidents

[Ulmanis], ārlietu ministrs [Meierovics], virspavēlnieks [ģenerālis Sīmon-

sons] un viņa štāba priekšnieks [pulkvedis Kalniņš] atkal ieradās Bruņi-

nieku namā un pieņēma manu ielūgumu piedalīties, kā tas izrādījās, diez-

gan drūmi noskaņotās brokastīs. Viņi vēl domāja tāpat kā mēs, ka Rīgu

ieņems. Pēc brokastīm viņi atkal devās uz laukiem."213

Sarunas pie brokastu galda apraksta Tallentss savā ziņojumā Kerzonam.

Ulmanis un Meierovics iepazīstinājuši Tallentsu un ģenerāli Bertu ar Ber-

monta titulārā priekšnieka ģenerāļa Judeniča radiopaziņojumu, kurā Ber-

monts uzbrukuma dēļ latviešiem nosaukts par nodevēju. Ulmanis tad lū-

dzis Tallentsu un Bertu panākt pamieru ar Bermontu un jautājis, vai sa-

biedrotie sniegs latviešiem palīdzību. Abi angļi izteikušies, ka sabiedrotie

to, droši vien, darīšot, bet neesot vēl saņemta konkrēta informācija.214

Liekas, ka sekojošais Virzas apraksts arī attiecināms uz 10. oktobri:

~No rīta agri Ulmanis jau ir Rīgā, un cauri šāvieniem un granātu sprā-

dzieniem viņš notiek ārlietu ministrijas namā, un viņa pirmie rīkojumi

saceļ kājās visus ieročus nest spējīgos. . .

"215 Par brokastīm Bruņinieku
namā Virza neko neraksta, bet par Tallentsa minēto aizbraukšanu uz

laukiem gan: „Tai pašā dienā prezidents ir atkal Cēsīs, kur Tautas pado-

mes sēdē sniedz ziņojumu par stāvokli frontē. Tad arī tiek nolemts sūtīt

uz Igauniju Tautas padomes locekļu delegāciju, lai noslēgtu ar igauņiem
militāru konvenciju, kas dotu iespēju abām tautām kopīgi uzstāties pret ko-

pīgu ienaidnieku."216 Uz Igauniju izbrauca A. Bergs, M. Skujenieks, V. Zā-

muels, pulkvežleitnants J. Ruškevics un J. Lazdiņš, nākošā dienā vēl — O.

Nonācs, A. Ķēniņš, F. Menders, P. Laizāns un M. Antons. 12. oktobrī Meie-

rovics devās pēc palīdzības uz Lietuvu un Poliju. Tai pašā dienā par fron-

tes komandieri iecēla pulkvedi Mārtiņu Peniķi, bet 16. oktobrī atcēla Sī-
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monsonu, par virspavēlnieku ieceļot Jani Balodi. 12. oktobrī valdība uz-

skatīja krizi par pārvarētu un atgriezās Rīgā.217

Rīgā no Igaunijas ieradās (neoficiāli, kā viņi paskaidroja Tallentsam)

ģenerālis Peders (Podder) un pulkvedis Rēks (Reek). Pie Tallentsa viņi

satikās ar Ulmani. Jādomā, ka igauņu virsnieki ar Ulmani pārrunāja no-

teikumus par palīdzības sniegšanu. 2lB

Ulmaņa biogrāfijā pieminams 14. oktobris. No rīta Ulmanis apmek-

lēja Daugavmalas ierakumus, un viņu viegli ievainoja. 2l9 Savā 14. oktob-

ra ziņojumā arī Tallentss piemin šo ievainojumu: ~Ulmani šorīt viegli

ievainoja. Kāda šrapneļa šķemba ķērusi viņa zābaku un kontuzējusi kāju.

levainojums viņam nesagādās neērtības, bet polītiski nāks par labu. Sa-

stapu viņu šodien atpūšoties uz zviļņa un runājam ar kādu šejienes avī-

zes korespondentu. Pēc korespondenta aiziešanas Ulmanis garā privātā
sarunā optimistiski pārsprieda valdības nākotnes nodomus Latvijā, sevišķi

Latvijas iespēju attīstīšanu."220 Kā par brīnumu, Virza par šo ievainojumu

savā Ulmaņa biogrāfijā neko nemin, bet Parkē raksta, ka par ievainoju-

mu Ulmanis 1920. gadā dabūjis Francijas goda leģiona krustu. Šo apbal-

vojumu piemin arī Tallentss savās atmiņās. Jādomā, ka arī trešās šķiras

Lāčplēša ordenis Ulmanim piešķirts par to pašu, un nebūs taisnība nelaip-

najām baumām, ka Lāčplēša ordenis Ulmanim dots kā kompensācija, kad

zemnieku savienība nav pretojusies, ka Lāčplēša ordeni piešķir sociālde-

mokrātam A. Veckalnam.

Ulmaņa sarunā ar Tallentsu 14. oktobrī svarīgs temats bija attieksmes

ar igauņiem. Ulmanis viņu informē, ka igauņi par palīdzību pieprasot ne

vien Valkas pilsētu, bet arī apgabalu uz dienvidiem no Valkas. Valkas ie-

dzīvotāji jau Ulmanim esot piesūtījuši protesta telegrammu. Ulmanim arī

bijusi pretīga satikšanās ar ģenerāli Pederu un pulkvedi Rēku. Abi šie

igauņu virsnieki esot bijuši piedzērušies. Par poļiem Ulmanis izteicies, ka

viņi gan palīdzēšot cīņā pret Bermontu, bet viņam esot bažas, ka reizē ar

to viņi varētu okupēt Lietuvu. Esot arī pazīmes, ka poļi vēlētos paņemt

Liepāju Dancigas vietā.221

Visu laiku Daugavā atradās angļu un franču karakuģu eskadra. Šos

kuģus apdraudēja bermontiešu artilērija Daugavgrīvā, un vienā gadījumā

angļu karakuģi, lai izvairītos no Daugavgrīvas artilērijas apšaudes, atstāja

savu piestātni Rīgā. Admirālis Kovens bija pieprasījis admirālitātes atļau-

ju apšaudīt Daugavgrīvu, ja bermontieši no turienes neizvāktos. Admirā-

litāte šai lietā bija griezusies pie sabiedroto augstākās kara padomes, bet,

nesaņēmusi atbildi, atļāva admirālim Kovenam rīkoties pēc saviem ieska-

tiem. Kad uz bermontiešiem nosūtīto ultimātu izvākties no Daugavgrī-

vas pienāca izvairīga atbilde, karakuģi atklāja uz Daugavgrīvu uguni,

un šīs apšaudes aizsegā latviešu velkoņi 15. oktobrī izcēla latviešu kara-

spēka desantu Daugavgrīvā. Ulmanis informēja Tallentsu, ka latvieši sa-

gūstījuši Daugavgrīvā 500 krievu bermontiešu. 222

Latviešu valdības un Tautas padomes delegācija Tallina nevarēja vie-
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noties ar Igaunijas valdību par noteikumiem, un Tautas padomes sēdēs

21. oktobrī un 3. novembrī tos noraidīja. Tallentss par to ziņoja Kerzo-

nam jau 22. oktobrī, informējot viņu, ka vienīgā palīdzība, ko latvieši no

igauņiem saņēmuši, bijuši bruņotie vilcieni. Tos tagad igauņi atsaukšot. 223

Tā arī notika. Drāmatisko Tautas padomes sēdi, kas igauņu noteikumus

noraidīja, aprakstījis Ā. Klīve. 224

Ar apbrīnojamu neatlaidību Kārlis Ulmanis un Zigfrīds Meierovics

meklēja palīdzību pie sabiedrotajiem, pat pie atturīgajiem amerikāņiem.
Tā 25. oktobrī Kārlis Ulmanis griezās pie ASV militārā atašeja, pulkveža

Holideja (Thomas W. Hollyday) ar rakstu, lūdzot, lai sabiedrotie atbalsta

Latvijas armijas cīņas, lai sniedz palīdzību ar ieročiem, municiju, kā arī

pabalstu naudā divi miljonu mārciņu apmērā, tāpat turpina sniegt līdz-

šinējo palīdzību ar pārtiku. 22s

Kā iepriekšējos iesniegumos sabiedrotajiem, Ulmanis arī ar šo iesniegu-

mu parādīja plašu vērienu. Viņš lūdza 72 lielgabalus ar municiju, 10 000

šauteņu ar desmit miljoniem patronu, 250 ložmetēju, astoņus bruņotus

automobiļus, astoņas lidmašīnas, astoņus tankus un 10 000 līdz 25 000

dažādu karavīru ietērpa piederumu. 226 Savu lūgumu Ulmanis motīvēja ar

to, ka Latvijas armija vienpadsmit mēnešus cīnījusies pret boļševismu un

sargājusi visu Eiropu pret boļševiku uzbrukumu. Tas amerikāņiem varēja

patikt. Turpretim pavisam nediplomātisks bija Ulmaņa iesniegumā tālāk

minētais, ka Latvija ir novērsusi arī reakcionārās Vācijas un reakcionā-

rās Krievijas spēku apvienošanu, atvairot Bermontu. Reakcionāro Vā-

ciju amerikāņi, saprotams, apkaroja, bet „reakcionāro" Krieviju viņi bal-

stīja. Kaut gan Ulmanis nezināja, ka Holidejs, kam viņš lūgumu iesnie-

dza, bija „Chief of the Military Mission of the United States to North

Russia", pēc ASV pārstāvju izturēšanās viņam to vajadzēja nojaust. Na-

ivs šai iesniegumā ir lūgums pēc atbalsta naudā, jo ASV budžeta kārtība

neatļāva šādu naudas pabalstu izsniegt. To Ulmanim jau vajadzēja no-

prast savā Kopenhāgenas un Stokholmas apmeklējumā, kad viņa lūgumi

pēc naudas atbalsta bija beigušies neveiksmīgi. Ulmanim tomēr bija maz

izpratnes finanču jautājumos, un tā arī izskaidrojams, ka neveiksmes šais

lietās nespēja viņu atturēt no acīm redzami neiespējamām prasībām.

Ļoti veikls bija Ulmaņa iesnieguma noslēgums: „Atbildi lūdzam līdz

3. novembrim, lai rīkotos atkarā no šīs atbildes." Holidejs pareizi saprata,

ka ar šo ultimātīvo teikumu Ulmanis draud sākt miera sarunas ar boļše-

vistisko Krieviju, kas tad atraisītu sarkano spēkus sekmīgai cīņai pret

ASV aizstāvētajiem balto krievu spēkiem. Holidejs tāpēc Ulmaņa lūgumu

virzīja tālāk, nosūtot to ASV sūtnim Kopenhāgenā Normenam Hepgu-

dam (Hapgood). Pēdējais lūgumu nosūtīja uz Vašingtonu, no savas puses

atbalstot to iesnieguma daļu, kupī Ulmanis bija lūdzis, lai turpina sniegt

līdzšinējo atbalstu ar pārtiku iedzīvotājiem.

Vašingtona Ulmaņa iesniegums ceļoja no viena galda uz otru. ASV ār-

lietu ministrijas ierēdņu viedoklis spilgti izpaudās Vašingtonā lūgumam
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pievienotajā memorandā: „Ņemot vērā mūsu izlemto viedokli par Bal-

tijas valstu vēlēšanos iegūt neatkarību, būtu polītiski pareizi šai laikā

teikt kādus iepriecinošus vārdus, lai viņiem rādītu mūsu atsaucību." Šis

memorands jāsaprot tā, ka ASV uzskata, ka Baltijas jaunajām valstīm nav

jācenšas pēc neatkarības, bet jāiekļaujas nākotnes baltajā Krievijā. Tomēr,

lai tām nesariebtu un tās neieslīdētu sarkanās Krievijas apkampienos, tas

pašreizējā polītiskā momentā tik skaidri nav jāizsaka. 227 ASV ārlietu

ministrija 4. novembrī nosūtīja instrukciju Hepgudam, lai viņš šādā garā

atbildētu, bet Ulmaņa iesniegums pats nonāca Parīzē uz maršala Foša

galda. Maršals Fošs zināja, ka Latvija gatavojas sākt miera sarunas ar sar-

kano Krieviju, un ieteica tūlīt atbildēt Ulmanim, norādot, ka Latvija jau

tagad saņem palīdzību ar to, ka sabiedrotie spiež Vāciju atvilkt no Lat-

vijas vācu karaspēku. Otrkārt, Latvija jau saņēmusi ievērojamu palīdzību

karamateriālu veidā no sabiedrotajiem, un drīzā laikā no Francijas aties

kuģis ar ieročiem un piederumiem 10 000 vīriem. Treškārt, sabiedrotie

drīzumā nosūtīs uz Baltiju īpašu komisiju, kas tad izspriedīs pārējo lū-

gumā minēto.228

Ulmanis griezās ar iesniegumu arī pie Lielbritānijas pārstāvjiem Tal-

lentsa un Berta. Pamatojoties uz Ulmaņa iesniegumu, Tallentss 25. oktob-

rī nosūtīja Kerzonam telegrammu, kurā starp citu norādīja, ka, atvairot

vāciešus, latvieši veic to, par ko sabiedrotie ir atbildīgi un ko tie nav vei-

kuši. Tallentss tad aizrāda, ka Latvijas armija no sabiedrotajiem saņēmusi
daudz mazāk ieroču un materiālu nekā Igaunijas un ziemeļrietumu (krievu

baltā) armija. Desmit lielgabali, kas nesen pienākuši no Rēveles, bijuši
bez mērķekļiem, un 25 procenti saņemto šauteņu bijuši bojāti. Tallentss sa-

ņēmis informāciju no britu militārās misijas, ka vairāk materiālu nevarot

gaidīt. Turpretim ģenerālis Judeničs pēc sava lūguma tūlīt saņēmis so-

lījumu, ka viņš saņems vēl vairāk karamateriālu. Tallentss raksta: „Šie
fakti un nevienādā pieeja rada dziļu sarūgtinājumu Latvijā. Lūdzu sniegt

steidzīgu palīdzību. Vai viņa majestātes valdība vai arī sabiedrotie ne-

varētu dāvāt Latvijai karamateriālus, ko patlaban Londonā iekrauj [tvai-

konī] 'Vera', un piegādāt pietiekamā daudzumā artilēriju? Ja to neva-

rētu, lūdzu mani instruēt, kā lai es Latvijas valdībai aizbildinu iepriekš
minēto nevienādo rīcību." 229

Ne vien Dieva dzirnavas, bet arī viņa majestātes valdība mala lēni, un,

kad Bermonts bija sakauts, Kerzons 1919. g. 12. novembrī telegrafēja

Tallentsam, ka, ņemot vērā krievu un vācu uzbrukumu Latvijai, kabinets

ir nolēmis sūtīt latviešu valdībai karamateriālus £ 16 000 vērtībā. 18. ok-

tobrī esot nosūtīts viens miljons šauteņu patronu, un vēl divi un pus miljo-

na patronu nosūtīs, tikko radīsies kuģis. Vēl nosūtīs 10 000 šauteņu, 1400

ložmetēju un 18 miljonu patronu. Ja Tallentss atzīst par pareizu, par to

var informēt Latvijas valdību.

Pirms ši viņa majestātes kabineta lēmuma ģenerālis Berts jau 8. novem-

brī bija telegrafējis, ka latviešu karaspēks ar sabiedroto flotes palīdzību
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sakāvis bermontiešus un tie atsviesti atpakaļ līdz Olainei. Pie sabiedroto

pārstāvībām notiekot rīdzinieku pateicības demonstrācijas. Berta tele-

gramma pienāca Londonā un Parīzē tikai 12. novembrī — dienā, kad

britu kabinets lēma palīdzēt Latvijai. Tomēr angļu ģenerāļa ziņojums par

bermontiešu sakaušanu nebija vienīgais. 7. novembrī to pašu ziņoja ASV

pārstāvis Gēds (Gade). Latviešiem izdevies sakaut Bermontu ar labu uz-

brukuma plānošanu un tādēļ, ka sabrukusi bermontiešu morāle. Latviešu

zaudējumi esot bijuši mazi (600 vīru), salīdzinot ar Bermonta zaudēju-
miem (2000). Latvieši esot ieguvuši daudz karamateriālu. 230

Savas varas laikā Bermonts Jelgavā nodibināja paša valdību, un tajā

ļoti redzama loma bija Andrievam Niedram. Visvairāk grūtību Niedram

sagādāja Kārļa Ulmaņa lielā populāritāte. Niedra bija sasaucis Jelgavā

pagastu pārstāvju sanāksmi, kurā bija ieradušies tikai kādi divdesmit da-

lībnieki. Par to Niedra raksta savās atmiņās: „Kad es uz viņu jautāju-
miem biju paskaidrojis, ka pagasti savus priekšstāvjus taču vēlētu paši. . . ,

tad no drošākiem viens pateica: 'Bet ja jau mēs paši vēlēsim, tad tak mēs

ievēlēsim ulmaniešus'." Niedram ir savs izskaidrojums par Ulmaņa popu-

lāritāti Kurzemē un Zemgalē: „ . . . kurp es arī grieztos Kurzemē ar savu

aģitāciju priekš zemturu apvienošanās, visur man būs jāatduras uz Ulmaņa

piekritējiem un viņu neuzticību pret mani. lekš kam tad pastāvēja Ulma-

ņa spēks? Ulmaņa spēks bij taisni šie saimniekdēli, kuri ar vienu kāju —

daži arī jau ar abām — stāvēja ārpus zemniecības. Tā bija tā pati pīne,

kas pamazam bij pinusies pirms kara ap Ekonomisko sabiedrību vienā

pusē, ap Centrāli un Konzumu otrā, kas pa kara laiku armijas aizmugurē

audzināja teļus, apkopa bēgļus, strādāja pa zemstvu kā arī pilsētu savie-

nībām un dažādām apgādēm. Tie bij tie, kas raisījās no zemturības vaļā

uz valsts rēķina.

Krievija nu bij sabrukusi, bet par to Ulmanis organizēja Latviju tikai

priekš latviešiem. Tur bij jāpievāc vispirms aizbēgušo lielinieku un aizejo-
šo vācu savilktie un pamestie krājumi, tur bij jāsaņem muižas un to in-

ventārs, tur nāca vaļā zivju dīķi, dzirnavas, cepļi, alus darītavas, spirta

dedzinātavas. Tur bij gaidāms zemes ierīcības darbs un mežu izmantošana.

Kur sirds raudzījās, — visur šo saimnieku dēlu un viņu lietpratības gai-

dīt gaidīja. Katrā pagastā bij šādi lietpratēji, kas bij redzējuši pasauli un

zināja, kā rīkojas līdzīgos gadījumos pa armijas aizmuguri. Tikai vienas

lietas viņiem vajadzēja kā atbalsta, kā varas avotu: pašiem sava[s] valsts.

Šādu saimniekdēlu, kam zemturība bija tikai blakus lieta, netrūka nevienā

pagastā. Un taisni tie bij saimnieku polītiskie vadoņi.
Es saku polītiskie vadoņi, jo saimnieciskie vadoņi viņi pagastā ne-

varēja būt tādēļ, ka viņu pašu galvenie ienākumi vairs nenāca no zemko-

pības. Drīzāk viņi tad bij zemniecības izmantotāji: veikalnieki, rūpnieki,

kooperātori, ierēdņi. Tāpat arī lauku pašvaldībā viņi piedalījās tikai tik-

daudz, ciktāl tas veicināja viņu polītisko vai veikalniecisko karjēru. Tie

bij Ulmaņa spēks; caur tiem Ulmanis vadīja saimniekus." 231
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Ja ignorē mērci, kādā Niedra šo kumosu pasniedz lasītājiem, tad teik-

tais pilnīgi pareizi raksturo briedumu, ko latvieši bija sasnieguši, lai nodi-

binātu savu valsti. Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība Kur-

zemē un Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrība (ko Niedra sauc par

„Centrāli"), kā arī tās atvase — kooperātīvu savienība Konzums, bija

pulcējušas zemniekus ne vien, lai panāktu saimniecisko patstāvību, bet

reizē šīs organizācijas bija arī politiskas skolas, kas izskoloja nākošos

valstsvīrus. Arī kara laikā darbs bēgļu aprūpē un Niedras ar zināmu ni-

cināšanu pieminētais darbs Krievijas zemstēs un pilsētu savienībā bija tā-

da pati nākošo Latvijas valstsvīru skola. Arī Ulmanis savus valstsvīra

mācekļa gadus pavadīja bēgļu palīdzības darbā un, organizējot Niedras

apsmieto teļu audzēšanu.

Niedram ir pilnīgi taisnība, ka šiem izaugušajiem polītiskajiem darbi-

niekiem vajadzēja pašu valsti. Niedras kļūda ir, ka viņš nepasaka, ka pat-

stāvīgā valsts bija vajadzīga ne vien šiem „saimniekdēliem", bet visai lat-

viešu tautai. Bez patstāvīgas valsts nebūtu bijusi iespējama agrārreforma,
kaut Niedra neapzinājās, ka bez agrārreformas arī patstāvīgā Latvija ne-

bija iespējama. Bez patstāvības nebūtu bijis iespējams šai patstāvīgajā
valstī sasniegtais kultūras uzplaukums.

Lai šo patstāvīgo valsti sasniegtu, Latvijai vajadzēja no savas zemes

gan ar pašu vājajiem spēkiem, gan ar veiklu diplomātiju, iesaistot kai-

miņu bruņotos spēkus, iztriekt Lielvācijas avantūristus, Lielkrievijas ideo-

logus un pasaules revolūcijas praviešus. Ulmaņa vēsturiskais nopelns ir, ka

viņš uzņēmās cīņas vadītāja pienākumus pret visām šīm trim frontēm.

Cīņu apraksts neietilpst šī pētījuma uzdevumos, tas ir pietiekami labi pa-

veikts militāro vēsturnieku darbos.232 Jāpiemin tikai, ka cīņu noslēgumā

ar Bermontu Ulmanis 1919. g. 14. novembrī nosūtīja Loiddžordžam šā-

du telegrammu:

„levērojamā dienā, kad vācu militārisms, trāpīts sirdī, bija spiests no-

liekties varonīgo sabiedroto armiju priekšā, esam priecīgi jums paziņot, ka

Rīgas pievārtē apturēts vācu militārisma atlieku mēģinājums atgūt savu

iepriekšējo varu, apvienojoties ar agrākās cariskās Krievijas tumšajiem

spēkiem. Varonīgā jaunā latviešu armija, trūcīgi ģērbta, nepietiekami ap-

bruņota un apgādāta, bet brīvības idejas apgarota un gatava mirt par ne-

atkarību un savas tēvijas labāku nākotni, ir atsviedusi ienaidnieku no

Daugavas krastiem. Šeit pagājušās piecās nedēļās ienaidnieks nepārtraukti

bombardēja Latvijas galvas pilsētu ar visu kalibru granātām un bieži lie-

toja indīgās gāzes, tā nonāvējot mierīgos pilsoņus, sievietes, bērnus un ve-

cus cilvēkus. Lūdzu nodot britu nācijai un valdībai Latvijas un tās valdī-

bas sirsnīgu pateicību par atbalstu, ko britu kara kuģi snieguši šais veik-

smīgajās operācijās, kā arī par ieročiem, municiju un apgādi, kas sūtīta uz

Latviju, tā dodot iespēju noturēties pret ienaidnieku, kura skaitliskais un

techniskais pārsvars bija acīmredzams. Cerams, ka izmisīgajā cīņā par

brīvību un civilizāciju, kas pēdējos piecos gados bijis un ir vēl tagad arī
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varonīgas britu nācijas ideals, Latvija varēs palaisties uz Lielbritānijas
un tās valdības atbalstu. Ulmanis." 233

Kad Loiddžordžs saņēma šo telegrammu, viņš apjautājās ārlietu minis-

trijai, vai un kādā garā uz to būtu jāatbild. Ārlietu ministrijas Krievijas

nodaļa 21. novembrī ieteica ministru prezidentam Loiddžordžam, lai viņš
nosūta ~Ulmaņa kungam" telegrammu, apsveicot, ka latvieši Rīgu sek-

mīgi aizstāvējuši pret vāciešiem, un norādot, ka viņa majestātes valdība

vienmēr apsvērs palīdzības sniegšanu, kad draudēs Latvijas eksistences un

brīvības iznīcināšana. 234 Vai šī atturīgā un diplomātiskā telegramma arī

tiešām nosūtīta, par to ziņu trūkst, jo britu valdības archīvos nav tele-

grammas kopijas.
Bostonas laikraksts Amerikas vēstnesis 1919. g. 15. novembrī pārspieda

no amerikāņu preses jaunu Kārļa Ulmaņa lūgumu pēc palīdzības, šoreiz

lūdzot palīdzēt ierīkot slimnīcas un bāriņu namus.
235 Savā rakstā Ulma-

nis pasvītroja, ka Savienotās Valstis un to tauta viņam nav svešinieki:

„Vienā no viņas slavenām universitātēm es pats mācījos pazīt un saprast

tās cīņas, kuras Amerika ne visai sen atpakaļ ir vedusi cauri ziemu, kas

mums vēl stāv priekšā." Un iepriekš: ~Neskatoties uz šausmīgo postu,

kuru pārdzīvojām, kad ienaidnieks trīs reizes iebruka mūsu zemē un tik

pat daudzas reizes atkāpās, mēs esam uzcēluši Republiku, bet grūtākais

pārbaudījums [mūs] sagaida nākošo ziemu."

Trešā kabineta ministru prezidents

Latvijas tautas padomes sestās sesijas devītā sēdē 1919. g. 5. decembrī

ministru prezidents Kārlis Ulmanis iesniedza Tautas padomes priekšsēdim

Jānim Čakstem šādu rakstu: „Latvijas Tautas Padomes priekšnieka kun-

gam. Tagadējo darba kabinetu, kas iesāka savu darbību šā gada 14. jūlijā,
Tautas Padome nodibināja īsam laikam, pie kam galvenais uzdevums bija
— stipras armijas nodibināšana, lai iztīrītu zemi no ienaidniekiem. Tagad

šis darbs pa lielākai daļai sekmīgi veikts. Tādēļ, pamatodamies uz kabi-

neta vienbalsīgu lēmumu, pagodinos paziņot Jums, godāts priekšnieka

kungs, ka tagadējais kabinets noliek savas pilnvaras.

Līdz jauna kabineta sastādīšanai visi līdzšinējie kabineta locekļi paliek

savos amatos. Rīgā 4. decembrī 1919. g. Ulmanis, ministru priekšnieks."236

Šo rakstu sēdē nolasīja, un pēc pārtraukuma O. Nonācs paziņoja, ka

zemnieku savienība ministru prezidenta amatam proponē Ulmani. Balso-

jumā Ulmanis ieguva 52 balsis, atturējās 30, pretbalsu nebija. Salīdzinot

ar 1919. g. 13. jūlija sēdi, Ulmaņa polītisko pretinieku rindas bija pie-

augušas, jo toreiz atturējās 22, salīdzinot ar tagadējiem 30. Tautas pado-

mes 8. decembra sēdē Ulmanis ar rakstu paziņoja jaunā kabineta locekļus:

„Atsaucoties uz Tautas Padomes 5. decembra lēmumu, ar kuru man uz-
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ticēja jauna ministru kabineta sastādīšanu, pagodinos paziņot Jums, go-

dāts priekšsēdētāja kungs, ka man ir izdevies kabinetu sastādīt sekošā sa-

stāvā: ministru prezidents un apsardzības ministrs K. Ulmanis, ārlietu

ministrs Z. Meijerovics, iekšlietu ministrs A. Bergs, finansu ministrs Dr. R.

Erhards, satiksmes un darba ministrs T. Hermanovskis, izglītības ministrs

Dr. K. Kasparsons, tieslietu ministrs K. Pauļuks, tirdzniecības un rūp-

niecības ministrs K. Bušs, zemkopības ministrs A. Kalniņš, apgādības mi-

nistrs J. Blumbergs, valsts kontrolieris P. Mines. 8. decembrī 1919. Ulma-

nis, ministru prezidents."237

Līdz ar paziņojumu valdība iesniedza savu deklarāciju, par ko notika

debates. 238 Šais debatēs deputātiem bija iespēja izteikt savus uzskatus par

jaunā ministru kabineta locekļiem. Kārlis Skalbe, iebilstot, ka arī jaunajā
kabinetā ir palicis viens vācietis — finanču ministrs Dr. Erhards, sniedza

arī ministru prezidenta Ulmaņa raksturojumu: „Varbūt mums ar šo vācu

kungu nevajadzētu daudz nodarboties, — ko gan nozīmē latviešu kabine-

tā viens vācietis? Bez tam mums taču ir Ulmaņa kungs, kuram mēs ziedo-

jam visu savu uzticību. Bez šaubām, Ulmaņa kungs mūsu kabinetā ir liels

ieguvums. Šinīs grūtās dienās ar savu lielo enerģiju un neizsīkstošo opti-
mismu viņš ir gājis mums pa priekšu. Viņš ir bijis vienmēr visur ar savu

dzīvo, aktīvo sirsnību un, jāsaka — arī ar savu paviršību. Mums ir bijis

Ulmaņa kungs rītos, pusdienā un vakarā. Ulmaņa kungs visādos veidos.

Varbūt jūs nu teiksit, ka tas ir bijis par daudz. Man, par nožēlošanu, jā-
saka, ka dažos gadījumos tas bijis par maz. Pie visām labām īpašībām Ul-

maņa kungam trūkst dažos jautājumos polītiskas tālredzības. Kungi! Es

negribu Ulmaņa kungam to pārmest, tā nav viņa vaina, bet mēs varētu

vēlēties, lai šādos gadījumos Ulmaņa kungs ņem sev palīgā citas acis. Bet,

par nožēlošanu, pie viņa šo vēlēšanos neredzam. Ulmaņa kungs turējās
kabineta sastādīšanā pie tādas tendences — atstāt vairāk vietas uz minis-

tru sēdekļiem galda priekšniekiem un kanceleju direktoriem. Mēs, kungi,
turamies pie tā principa, ka uz ministru sēdekļiem vajaga atrasties nopiet-
niem politiskiem un sabiedriskiem darbiniekiem ar drošu un svabadu

prātu."239

Uzsvēris, ka jaunajam kabinetam svarīgs uzdevums būs saimniecisko

jautājumu kārtošana, Skalbe savas runas turpinājumā izteica šaubas, vai

Dr. Erhards kā vācietis spēs šos jautājumus kārtot latviešu interesēs. Tā-

lākie notikumi rādīja, ka Skalbes šaubas par Erharda lojālitāti un liet-

pratību bija bez pamata, bet ar dzejnieka intuiciju viņš paredzēja, ka tieši

saimnieciskie jautājumi jaunajai valstij radīs vislielākās grūtības. Šīs grū-

tības sagādāja pārmetumus tieši ministru prezidentam Ulmanim par prob-

lēmu nemākulīgu atrisināšanu un pat apvainojumus par korupciju.

10. decembrī Tautas padomē notika balsošana par valdības deklarāciju.

Par valdības deklarāciju bija 55 balsis, pret 29, bet atturējās divi. Valdī-

bas opozicijā bija sociāldemokrāti un demokrātu savienība. 240 Kabinets

darbojās līdz 1920. gada 11. jūnijam, kad pēc Satversmes sapulces sanāk-
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šanas Kārlis Ulmanis uzņemas ceturtās valdības ministru prezidenta pie-
nākumus.

Klīve šo Ulmaņa trešo kabinetu ir raksturojis kā vienu no labākajiem,
ko Latvija piedzīvojusi, un par politikas meistardarbu.241 To, ka Ulmanis

pats paturējis kara resoru un kabinetā par iekšlietu ministra biedru pie-

aicinājis F. Trasunu, pēc Klīves sprieduma varēja uzskatīt par garantiju,
ka Latgali atbrīvos. Vācietis Erhards palicis kabinetā kā lietpratējs, bet

otrs vācietis Magnus vairs kabinetā neietilpa. Viņš vairs neesot bijis vaja-

dzīgs kreisā latvieša M. Valtera līdzsvarošanai, jo pēdējā vairs kabinetā

nebija. Zemkopības ministra amatā aicinātais A. Kalniņš bija tuvs eko-

nomiskai sabiedrībai, bet apgādības ministrs Blumbergs bija Rīgas lauk-

saimniecības centrālbiedrības darbinieks. Līdz ar to kabinētā bija pārstā-

vētas abu lielo latviešu lauksaimnieku organizāciju intereses. Rīgas pil-
sētu iesaistīja valdībā, aicinot kabinetā A. Bergu, bet K. Pauļuks nāca no

Jelgavas, un viņam bijis tikpat liels prestižs kā Čakstem, ar kuru, kā zi-

nāms, Ulmanis nevarēja satikt.

Svarīgs valdības uzdevums bija Latgales atbrīvošana. Militārās operā-

cijas norisinājās reizē ar taustīšanos pēc miera, kas bija sākusies jau 1919.

gada septembrī. Uz Padomju Krievijas ārlietu komisāra G. Čičerina jau
konkrētāku miera piedāvājumu Igaunijas ārlietu ministrs Poska, Latvijas
ārlietu ministrs Meierovics un Lietuvas ārlietu ministrs Zauņus 1919. g. 4.

oktobrī atbildēja, ka viņi ar mieru sākt miera sarunas 25. oktobrī Tēr-

batā. 242 Tomēr Latvijas valdībai nebija iespējams piedalīties sarunās Ber-

monta uzbrukuma dēļ, un tā Igaunija bija pirmā, kas nolīga pamieru un

vēlāk arī mierlīgumu ar Padomju Krieviju. Starp Padomju Krieviju un

Latviju pirmā apspriede par pamieru sākās 1920. g. 11. janvārī. Lielā-

kās domstarpības bija par Latgali, ko krievi uzskatīja par Vitebskas gu-

berņas sastāvdaļu un tādēļ piederīgu pie Krievijas, bet latvieši par Lat-

vijas sastāvdaļu. Vienīgā koncesija no krievu puses bija, ka viņi bija ar

mieru no Latgales atvilkt savu karaspēku, ja Latvija to neitrālizētu, t. i.,

neieņemtu ar savu karaspēku, bet pārvaldītu kopā ar Padomju Krieviju
kā atsevišķu pašvaldības iecirkni. Latvijas delegācija šo priekšlikumu ka-

tēgoriski noraidīja. 243 13. janvāra sēdē Padomju Krievija bija ar mieru

piekāpties, bet vēlējās paturēt svarīgo dzelzceļa mezglu Pitālovu (vēlāko

Jaunlatgali, pēc tam Abreni). Latvieši tomēr pieprasīja Pitālovu sev.

Lielākais šķērslis sarunās bija, ka Padomju Krievija vēl joprojām uz-

skatīja, ka eksistē ar to apvienotā Padomju Latvija. 1920. gada janvāra
vidū Latvijas ministru prezidents Ulmanis deklarēja, ka Latvija nedomā

uzbrukt Padomju Krievijai, un Padomju Krievija no savas puses paziņo-
ja, ka Padomju Latvija beigusi eksistēt un nodevusi savas funkcijas Lat-

vijas komūnistiskās partijas centrālkomitejai.244 Šādos apstākļos bija ie-

spējams nolīgt pamieru 1920. g. 30. janvārī, nosakot demarkācijas līniju,
kara darbības pārtraukšanu 48 stundu laikā un ka karadarbības atjaunoša-
nai pretinieks jābrīdina divi mēnešus iepriekš. 245 Pēc Latvijas pieprasījuma
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šis pamiers bija slepens, un līgumu parakstīja tad, kad bija sasniegta Zil-

upe uz austrumiem no Ludzas. 1920. g. 19. februārī Čičerins protestēja,
ka latviešu spēki ir pārkāpuši pamiera noteikumus un virzījušies uz priek-
šu.246 26. martā Latvijas valdība bija ar mieru sākt mierlīguma sarunas,

un nākošajā dienā Čičerins to akceptēja. 247 Pirmā sēde notika 16. aprīlī.

Pirmais konkrētais panākums bija, ka dienu pēc tam, kad demisionēja

Ulmaņa trešais kabinets — 1920. g. 12. jūnijā parakstīja bēgļu apmaiņas

līgumu starp Krieviju un Latviju.248

Grūtākais tomēr vēl bija priekšā. Latvijai bija territoriālas prasības, kas

pārsniedza agrākās Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils apriņķa robežas, un

vēl pretenzijas uz kara postījumu atlīdzību. Prasības sarunās no abām pu-

sēm bija ļoti neatlaidīgas, un tā mieru varēja nolīgt tikai 1920. g. 11. au-

gustā, ceturtā Ulmaņa kabineta laikā.

Svarīgākais iekšpolitiskais notikums Ulmaņa trešā kabineta laikā bija
Satversmes sapulces vēlēšanas 1920. g. 17. un 18. aprīlī. Saskaņā ar Tau-

tas padomes pieņemto likumu Latvija bija iedalīta piecos vēlēšanu iecirk-

ņos un bija noteikts, cik deputātu jāievēl no katra iecirkņa — Rīgā 22,

Vidzemē 39, Zemgalē 26, Kurzemē 26, Latgalē 39, kopā 150. Rudenī no

vēlāk atbrīvotajiem pagastiem ievēlēja vēl divi deputātus.
Polītiskās partijas un atsevišķas grupas (skaitā 24) par saviem kandi-

dātiem aģitēja vēlēšanu sapulcēs. Fēlikss Cielēns savās atmiņās raksta:

„Atzīmējams, ka lauku sapulču apkalpošanas ziņā rekordu sita ministru

prezidents Ulmanis, runājot dienā pat 3 sapulcēs. Otrā vietā sekoja mūsu

partijas [sociāldemokrātu] varenākais tautas runātājs Andrejs Veckalns,

kas arī uzstājās divi vai pat trīs reizes dienā."249

Šīs grāmatas autoram bija izdevība noklausīties kādu ministru prezi-
denta Ulmaņa aģitācijas runu. Tā ilga vairākas stundas. Ulmanis runāja
savā augstajā balsī ļoti ātri. Atmiņā iespiedies, ka runātājs neatrada laiku

noslaucīt lūpas, un viņa mutes kaktiņos krājās vieglas putas.

Satversmes sapulces vēlēšanās no 797 662 personām ar balss tiesībām

bija piedalījušās 677 084 jeb 85 °/o. No 24 partijām un grupām, kas pieda-

lījās vēlēšanās, mandātus ieguva 16 partijas un grupas. Lielākos panāku-
mus vēlēšanās ieguva sociāldemokrāti ar 38,7 °/o no visām nodotajām bal-

sīm. Pēc lieluma otra frakcija bija zemnieku savienība, kas ieguva 17,8 %

balsu.

Cielēns iepriekš pieminētajās atmiņās ir tēlojis redzamāko deputātu iz-

skatu un noskaņojumu vēsturiskajā 1920. gada pirmā maija dienā, kad

sanāca Satversmes sapulce. Par Ulmani viņš raksta: „Otrās lielākās frak-

cijas — Zemnieku Savienības — darbinieku sejās ne visās bija manāma

svinīga pacilātība, un šīs partijas galvenais līderis ministru prezidents
Kārlis Ulmanis šajā lielajā vēsturiskajā brīdī izskatījās nevis iepriecināts,
bet drīzāk sarūgtināts. Viņš gan varēja lepni atskatīties uz savu 17 mē-

nešus ilgo ministru prezidenta darbību, kas notika tik grūtos apstākļos,
kad bija jāpārvar visādu ienaidnieku pretvaras. Kā valdības galva viņš



195

bija godam novedis jauno valsti līdz brīvi vēlētai Satversmes sapulcei.
Katrs cits viņa vietā būtu jutis lielu apmierinājumu par veikto vēstures

uzdevumu un justos laimīgs līdz ar visu tautu un tās vietniekiem. Un to-

mēr viņš bija manāmi sadruvis, jo nesa kabatā ministru kabineta demisijas

rakstu, ko iesniegt jaunievēlētajam Satversmes sapulces priekšsēdim. Vai

tautas vietnieki viņu izraudzīs arī turpmāk par valdības galvu? Šī neziņa

kremta Ulmani. Pusotra gada laikā viņš tā bija pieradis pie šī amata, ka

nu sajuta neapslāpējamas bažas tikai iedomājoties vien, ka Satversmes

sapulces vairākums varētu izraudzīt citu vīru viņa vietā. Tur ir 58 sociāl-

demokrāti, kas viņu apkaroja, tur vēl laba daļa pilsonisku demokrātu, kas

pret viņu noskaņoti." 250

Par Satversmes sapulces priekšsēdi un reizē ar to par valsts prezidentu

ievēlēja zemnieku savienības kandidātu Jāni Čaksti, bet sociāldemokrāts

Rainis cieta neveiksmi — par viņu nebalsoja pat visi viņa frakcijas de-

putāti. Ulmanis jaunajai likumdošanas iestādei — Satversmes sapulcei ie-

sniedza pagaidu valdības demisijas rakstu. Čakste tad saskaņā ar pare-

dzēto kārtību griezās pie lielākās frakcijas — sociāldemokrātiem ar aici-

nājumu sastādīt jauno valdību. Tā kā nevienai ievēlētajai partijai nedz

šoreiz, nedz arī turpmāk nebija absolūta vairākuma, valdību varēja iz-

veidot tikai koalicija. Šī bija lielākā liksta neatkarīgās Latvijas politiska-

jā dzīvē, un to nostiprināja Latvijas satversmes tēvi, arī turpmāk pare-

dzot proporcionālās vēlēšanas. Proporcionālās vēlēšanas uzskatīja par de-

mokrātijas garantu, bet tās beidzot noveda pie demokrātijas gala.

Sociāldemokrātos bija lielas domstarpības par iespējām nodibināt koa-

licijas valdību, kas spilgti attēlotas Cielēna atmiņās. 251 Jautājums bija par

to, vai dibināt koaliciju ar zemnieku savienību, vai ar pilsoņu vidusgru-

pām. Vadoties no uzskata, ka Ulmanis savā polītikā uzrādījis labā no-

virziena tendences un meklējis saprašanos un sadarbību ar vāciešiem un

citām minoritātēm, partija ierosinājumu par koaliciju ar zemnieku savie-

nību noraidīja. Centra grupas un latgalieši gan atzina sociāldemokrātis-

kas valdības platformu par pieņemamu un bija ar mieru to atbalstīt, bet

sarunas nonāca strupceļā, kad sāka izvirzīt ministru amatu kandidātus.

Sarunas izjuka, un sociāldemokrāti paziņoja Čakstem, ka viņiem nav ie-

spējams sastādīt valdību.

Čakste pēc tam griezās pie zemnieku savienības. Ulmanim izdevās sa-

stādīt valdību ar pilsonisko demokrātu, labā spārna, latgaliešu un minori-

tāšu atbalstu, un četrdesmit divas dienas pēc Satversmes sapulces sanāk-

šanas darbā stājās Ulmaņa ceturtais ministru kabinets.

Ulmaņa ceturtais ministru kabinets

Latvijas satversmes sapulces 1920. g. 11. jūnija sede Kārlis Ulmanis pa-

ziņoja, ka viņš pēc Satversmes sapulces aicinājuma ir sastādījis valdību ar
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šādiem ministriem: ārlietu ministrs Z. Meierovics, iekšlietu — A. Bergs,

finanču — K. Pūriņš, tieslietu — R. Bēnuss, apsardzības —
Ē. Feldmanis,

tirdzniecības un rūpniecības — F. Zommers, satiksmes — A. Kuršinskis,

apgādības — A. Kalniņš, zemkopības — H. Celmiņš, izglītības — docents

J. Plāķis, darba — F. Ozoliņš, valsts kontrolieris — P. Mines un iekšlietu

ministra biedrs ar balss tiesībām kabinetā — J. Kindzulis. 252

1920. g. 16. jūnijā ministru prezidents Ulmanis sniedza Satversmes sa-

pulcei kabineta deklarāciju. Tajā bija solīts nodrošināt valsts stāvokli uz

ārieni, izkopt iekšējo dzīvi un iznīdēt korupciju valsts darbinieku vidū.

Ārpolītikā valdības pirmais uzdevums būs nolīgt mieru ar Padomju

Krieviju un ar Vāciju. Valdība deklarēja: „Latvija, atrazdamās valstu

ķēdē starp rietumiem un austrumiem, piesliesies noteikti Vakareiropai un

Amerikas demokrātiskai polītikai. Idejiska radniecība un savstarpēju in-

terešu kopība ir nesatricināmākie pamati īstām draudzības attiecībām

starp Latviju un šīm valstīm." Latvijas valdība centīsies panākt dc jure

atzīšanu. Militāros līgumus slēgs tikai aizsardzības nolūkos.

lekšējai drošībai valdība apkaros laupītāju bandas. Pārejot uz civīlo

pārvaldi, atdalīs drošības iestādes no kara iestādēm. Izsludinās amnestiju

par politiskiem noziegumiem. Pavairos tiesnešu skaitu, rūpēsies par tais-

nīgām un ātrām tiesām. Skolām veltīs lielu vērību, jo sevišķi skolotāju

sagatavošanai. Minoritāšu tiesības neierobežos. Veltīs vērību veselības

kopšanai. Bēgļu pieplūduma dēļ izbūvēs karantīnas telpas.

Stiprinās pašvaldību darbību. Invalidu kursos sagatavos pašvaldību
darbiniekus. Daugavpilī notiks sevišķi kursi Latgalei. Izstrādās jaunus

pašvaldības likumus.

Valdība steidzinās agrārreformu. Vispirms sadalīs pienācīgi neapstrā-

dātās zemes platības. Karavīriem dos priekšrocības zemes iegūšanā. Saim-

niecības iekārtošanai, ēku celšanai un inventāra iegādei valsts sniegs pa-

balstus, instruktori rūpēsies par ražas celšanu. Veicinās lauksaimniecības

izglītību. Ar plašiem pabalstiem atbalstīs kooperātīvus un lauksaimnie-

cības biedrības. Kaut gan zemturu nodevas nevarēs atcelt, tomēr tās at-

vieglos.

Tirdzniecības politika: remontēs ostas, reformēs muitas, veicinās lat-

viešu tirdzniecības flotes tonnāžas pieaugumu.

Veicinās rūpniecības nozares, kurās izmantojamas pašu zemes izejvie-

las, sevišķi kokrūpniecību, un rūpniecības nozares, kas apstrādā lauksaim-

niecības ražojumus.
Nokārtos naudas jautājumu, dibinās emisijas banku. Apkaros speku-

lāciju ar valūtu. Ciktāl tas izdevīgi valsts interesēm, pievilks ārzemju

kapitālu. Atdzīvinās privātās kreditiestādes.

Valdība sagatavos un iesniegs Satversmes sapulcei likumu par progre-

sīvo mantojumu un dāvinājumu nodokli.

Degvīna monopols darbosies ne ka ienākumu avots, bet alkohola lie-
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toŠanas apkarošanai. Darbosies cukura, kafijas, tējas un tabakas izstrā-

dājumu monopols.
Valdība sagatavos likumprojektu par ierēdņu pensijām. Armiju demo-

bilizēs. Rūpēsies par satiksmes ceļiem, sevišķi dzelzceļiem. Veiks Vecauces-

Saldus dzelzceļa būves priekšdarbus. Nokārtos Liepājas-Aizputes līnijas

jautājumu. Izstrādās tarifus. lesniegs Latvijas ūdensceļu izmantošanas li-

kumprojektu. Izveidos pasta un telegrāfa tīklu, sevišķu vērību veltījot

Latgalei.

Darba ministrija kārtos strādnieku jautājumu — sociālo likumdošanu,
darba aizsardzību un sociālo apgādi. Fabriku likumdošana kalpos vese-

lības aizsardzībai, sievietes nepielaidīs darbā veselībai kaitīgās nozarēs,

rūpēsies par aizsardzību pret nelaimes gadījumiem. Reālalgas celšanai ap-

gādās lētus iztikas līdzekļus un apģērbus. Darbosies darba inspekcija, ra-

cionālizēs darba biržas. Asos bezdarba gadījumos rūpēsies par sabiedris-

kajiem darbiem. Sevišķu vērību veltīs Latgalei, kas daudz cietusi un pa-

likusi atpakaļ vispārējā attīstībā.253

Par šo plašo valdības programmu Satversmes sapulcē notika debates

1920. g. 17. jūnijā. Opozicijā bija sociāldemokrāti, un viņu runātājs Men-

ders aizrādīja, ka kabinets nav jauns, bet gan vecs kā pēc sastāva, tā pēc

programmas. Sociāldemokrātu partijai ir pašai sava programma, kas pil-

nīgi atšķiras no valdības programmas. Nākošā dienā, 18. jūnijā, notika

balsošana par valdības deklarāciju. Par to bija 72, pret 47 un atturējās
viens (Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste).

Kabinets darbojās līdz 1921. g. 18. jūnijam, kad tas zaudēja Satver-

smes sapulces uzticību. No kabineta jau pirms tam izstājās vairāki mi-

nistri, kuru vietā nāca citas personas. No kabineta izstājās Ēriks Feld-

manis, Frīdrichs Zommers, Juris Plāķis un Kārlis Pūriņš (1921. g. 15. mar-

tā). Ar apgādības ministrijas likvidāciju 1921. g. 30. aprīlī posteni at-

stāja ministrs Augusts Kalniņš. Atteikušos ministru vietā Ulmaņa kabinetā

par finanču ministru uz īsu laiku nāca Z. Meierovics, pēc tam Ringolds

Kalnings, par apsardzības ministru Jānis Goldmanis un par tirdzniecības

un rūpniecības ministru Andrejs Bērziņš. Izglītības ministriju pārvaldīja

Longīns Ausējs. Šīs ministru maiņas liecina par saspīlējumiem kabinetā.

Pēc gada darbības nāca krize, un Ulmanis uz četriem gadiem zaudēja
ministru prezidenta amatu.

Cik pilnīgi Ulmaņa ceturtajam ministru kabinetam izdevās realizēt

Satversmes sapulcei iesniegto un pieņemto valdības darbības programmu?

Miera sarunas ar Krieviju bija sākušās jau iepriekšējā ministru kabi-

neta laikā 1919. g. 4. oktobrī, bet mieru pēc ilgstošām sarunām nolīga
tikai 1920. g. 11. augustā. 254 Sarunas ieilga jo sevišķi tādēļ, ka nevarēja
vienoties par Latvijas austrumu robežu. Vienošanās gan bija panākta par

principu, ka robeža nospraužama uz etnogrāfiskas bāzes. Abas puses arī

vienojās, ka pamatā liekams Bīlenšteina ~zinātniskais" pētījums. Tas ne-

apšaubāmi bija Augusta Bīlenšteina darbs Die Grenzen des lettischen
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Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13.

Jahrhundert (St. Petersburg 1892). Bīlenšteina darbam pievienotā atlanta

kartēs nav iezīmēta konkrēta robeža, un tā radās domstarpības. Pēc krie-

vu domām, etnogrāfiskā robeža ir agrākā Ludzas, Daugavpils un Rēzek-

nes apriņķa austrumu robeža. Turpretim Latvijas valdība pretendēja uz

apgabaliem austrumos no šīs robežas, uz daļu no Ostrovas, Sebežas, Opoč-
kas un Drisas apriņķa. Krievu delegācija šīs pretenzijas katēgoriski no-

raidīja, bet par ziemeļaustrumu robežu piekāpās tikai attieksmē uz daļu
Ostrovas apriņķa ar Pitālovu (ko vēlāk pārdēvēja par Jaunlatgali un pēc

tam par Abreni — pēc pievienošanas Padomju Savienībai tagad pilsēta
atkal nosaukta par Pitālovu). Šis bija tīri krievisks novads. Kādēļ krievi

piekāpās, nav īsti saprotams. Tēlojot labdarus, krievi oficiāli rakstīja:
latvieši viņus pārliecinājuši, ka Latvijas dzelzceļu tīklam nepieciešams
Pitālovas dzelzceļa mezgls.255 Faktiskais iemesls varēja būt krievu domas,

ka ar tīri krieviskajiem Latvijai pievienotajiem pieciem pagastiem (Ka-

cēnu, Linavas, Purmales, Augšpils un Gauru pagastu — lietojot patstā-

vības laika vārdus) radīsies labi vārti, pa kuriem vajadzības gadījumā
varētu iekontrabandēt Latvijā komūnistisku literātūru, spiegus un diver-

santus. Krievi piekāpās arī, akceptējot, ka bez šiem pieciem pagastiem zie-

meļaustrumos arī dienvidaustrumos pie Krievijas un Polijas robežas Lat-

vijai pievieno Piedrujas un Pustinas pagastu. Arī šeit, jādomā, nolūks bija

iegūt vārtus uz Lietuvu un Poliju.
Tie tad bija vienīgie korriģējumi, atkāpjoties uz austrumiem no agrākās

Vitebskas guberņas Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils apriņķa austrumu

robežas. Kamēr cara laikos trijos Latgales latviešu apriņķos bija 14 066

kvadrātkilometru platība, pēc mierlīguma ar Padomju Krieviju Latgales

platība bija 15 680 kvadrātkilometru. Pieaugums tātad bija 1614 kvadrāt-

kilometri. 256 Kad Latviju Otrā pasaules kara laikā okupēja krievi, vārtus

uz rietumiem vairs nevajadzēja, un Abreni ar apkārtējiem pagastiem pie-

vienoja Krievijai, tā zaudējot 1260 kvadrātkilometru. Pēc Cielēna do-

mām, krievi piekāpušies Pitālovas jautājumā tik viegli, lai tēlotu pretim-

nākšanu, klusībā cerot, ka gan jau vēlāk atņems Latvijai ne vien šo krie-

vu zemi, bet arī visu Latviju iesaistīs Krievijā.257 Zīmīgā kārtā gluži to

pašu viedokli tagad pauž arī padomju latviešu vēsturnieki. Tā Vilnis Sī-

pols raksta, ka mierlīgumu ar Baltijas valstīm Padomju Krievija bija

spiesta noslēgt, lai glābtu padomju režīmu no sabrukuma, un turpina:

„Ja sabruks padomju vara Krievijā, tad nav ko cerēt uz padomju varas

atjaunošanu Latvijā. Ja turpretim padomju vara Krievijā noturēsies, tad

agrāk vai vēlāk latviešu tauta atkal nokratīs vietējās un ārvalstu buržu-

āzijas jūgu un atgriezīsies padomju tautu saimē."258 Attīrot šo teikumu

no boļševiku žargona, doma ir skaidra — mēs gan solāmies uz mūžīgiem

laikiem atteikties no Latvijas, bet, tikko radīsies mums labvēlīgi apstākļi,

mēs atkal sagrābsim jūsu zemi.

Nākošais jautājums, kas radīja ievērojamas domstarpības miera saru-
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nās, bija par materiālo atlīdzību, kas būtu jāmaksā Krievijai. Latvija pie-

prasīja visu dzelzceļu ripojošo materiālu, kas 1914. gadā atradās Latvi-

jā, Rīgā pierakstītos kuģus, visu, kas no Latvijas evakuēts pēc 1914. g. 1.

augusta un no Krievijas zelta krājumiem 31 145 400 rubļu zeltā. 259 Krie-

vu viedoklis bija, ka Latvijai pienāktos tikai tik daudz, „cik būtu vaja-

dzīgs", norādot, ka pēc atdalīšanās no Krievijas Latvijas tautsaimniecība

ievērojami sašaurināsies. Veiksmīgi argumentējot un vilcinot sarunas, krie-

vi arī šai jautājumā panāca sava viedokļa pieņemšanu, un tā, piemēram,

pieprasītā 31 miljona zelta rubļu vietā Latvija saņēma tikai 4 miljonus. 260

Nopostīto lauku māju atjaunošanai krievi solīja meža izmantošanas kon-

cesiju Krievijā simt tūkstošu desetinu apmērā, bet šis solījums bija tik

veikli formulēts, ka Latvija to vēlāk tomēr nevarēja izmantot: līgumā

bija solītas priekštiesības, nevis pats mežs.

Tā, nolīgstot mieru ar Krieviju, Latvijai bija jāatsakās kā no territori-

ālām, tā saimnieciskām pretenzijām un jāpiekāpjas veiklo krievu sarunu

dalībnieku priekšā. Latvijai miers tomēr bija nepieciešams, un piekāpties

spieda Krievijas panākumi pilsoņu karā — jauns krievu iebrukums Lat-

vijā varēja beigties ar katastrofu. Kaut gan miers ar Padomju Krieviju

bija līgts, uz „mūžīgiem laikiem" atsakoties no pretenzijām uz Latviju,
komūnisti nebūt nebija domājuši šo solījumu turēt, kā tas izrādījās div-

desmit gadu vēlāk.

Mieru ar Padomju Krieviju kā Igaunija, tā Latvija nolīga pretēji sa-

biedroto vēlmēm un pat riskējot, ka sabiedrotie izpildīs savus draudus

un nepaliks vienaldzīgi, ja viņu norādījumiem neklausīs. 261 Šī Baltijas
valstu patstāvīgā rīcība vien jau norāda, cik melīgi ir Padomju Savie-

nības vēsturnieku apgalvojumi, ka Baltijas valstis patstāvības laikā ir biju-
šas tikai rietumu lielvalstu lakeji.

Ar Vāciju Latvija bija karastāvoklī, sākot ar 1919. g. 23. novembri tā-

pēc, ka Vācija bija deklarējusi, ka Bermonta spēki pāriet Vācijas aizsar-

dzībā. Diplomātiskos sakarus ar Vāciju Latvija atjaunoja 1920. g. 5. mai-

jā un 15. jūlijā nolīga ar Vāciju pagaidu līgumu.262 Latvijas pieprasīto

zaudējumu atlīdzību no Vācijas neizdevās iegūt. Vienīgais, ko Latvija no

Vācijas ieguva, bija neliels daudzums dzelzceļa ripojošā materiāla. Vācijas

reparāciju nasta Francijai bija tik smaga, ka uzņemties jaunu pienākumu

Vācija nedz spēja, nedz gribēja.

Ārpolītikā lielākais Latvijas sasniegums bija, kad 1921. g. 26. janvārī
sabiedroto (bet bez Amerikas Savienotajām Valstīm) augstākā padome
Parīzē atzina Latviju dc jure. Atzīšanu bija panākusi ārlietu ministra

Zigfrīda Meierovica diplomātija, veikli izmantojot polītisko konjunk-

tūru. Tas bija ievērojams sasniegums, ņemot vērā, ka 1920. gada 16. de-

cembrī Tautu savienība atzīšanu bija noraidījusi. 1921. g. 26. janvārī jau
tūlīt pēc pulksten 9.30 rītā, kad augstākā padome pieņēma atzīšanas de-

klarāciju, Latvijas delegācija Parīzē — Meierovics, Valters, Grosvalds,

Bisenieks, Lazdiņš un Tepfers — nosūtīja Ulmanim telegrammu par noti-
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kušo. Nesaprotamā kārtā tomēr telegramma bija aizkavējusies, un, kad

Somijas sūtnis Latvijā Dr. Silvanders pulksten 10 vakarā apmeklēja Ul-

mani, lai savas valdības vārdā izteiktu apsveikumu, Ulmanis to saprata

tā, ka Somija ir atzinusi Latviju dc jure. Nākošajā dienā — 27. janvārī

pulksten 11 priekšpusdienā ministru prezidentu Ulmani apmeklēja Itāli-

jas pilnvarotais Vivalba, lai izteiktu apsveikumu savas valdības vārdā.

Ulmanis, vēl joprojām nebūdams informēts, ap ko lieta grozās, apsveiku-

mu saprata tā, ka Itālija apsveic Latviju tāpēc, ka Somija to atzinusi. Ti-

kai, kad noskaidrojās pārpratums, Ulmanis esot bijis tik aizkustināts, ka

uz mirkli zaudējis valodu. Tā varētu būt pieklājīga žurnālista versija.263

Ticamāk ir, ka Ulmanis bija sašutis un jutās neveikli, ka šo ziņu nav sa-

ņēmis no saviem diplomātiem.
Kad pārpratums bija noskaidrots, ziņu par dc jure atzīšanu nosūtīja

Latvijas telegrāfa aģentūrai, un jau pēc stundas par to tautai vēstīja avī-

žu speciāllapas. Šī ziņa Rīgā un citās Latvijas pilsētās, kā arī laukos ra-

dīja agrāk nepieredzētu sajūsmu. Visur bez kādas organizēšanas 27. jan-
vārī radās spontānas prieka demonstrācijas. Tā bija vienīgā reize, kad no-

tika šādas spontānas demonstrācijas. Vēlākās bija rūpīgu režisoru organi-
zētas un vadītas.

Lielajā tautas sajūsmā par to, ka Eiropas noteicējas valstis atzinušas

Latviju dc jure, vienīgais sarūgtinājums bija, ka Amerikas Savienotās

Valstis nebija Latviju un pārējās Baltijas valstis atzinušas pat dc facto.
Savā ziņā gan noskaņojuma maiņu varēja just pēc tā, ka ASV pārstāvji

Baltijas valstīs vairs nesaucās „pārstāvji Krievijas Baltijas provincēs",
bet īsāk: „pārstāvji Baltijas provincēs", tomēr šis īsākais tituls neko daudz

neiepriecināja. Jādomā, ka Amerikas Savienoto Valstu vēsumu sevišķi sā-

pīgi sajuta ministru prezidents Kārlis Ulmanis, kas taču savu akadēmisko

grādu bija ieguvis Amerikas Savienotajās Valstīs. Tikai pēc Ulmaņa ka-

bineta krišanas ASV atzina visas trīs Baltijas valstis dc facto un dc jure

(1922. g. 28. jūlijā).
Ulmaņa vadītā valdība centās arī reālizēt savu deklarāciju par pieslie-

šanos Rietumeiropai. Tomēr gadsimteņos nodibināto dzīves stilu īsā lai-

kā nebija iespējams mainīt, un tas jūtami atšķīrās no tā, kas valdīja Rie-

tumeiropā.264

Ļoti ciets rieksts starptautisko attieksmju laukā izrādījās robežu jau-

tājuma nokārtošana ar Latvijas ziemeļu un dienvidu kaimiņu. Abos gadī-

jumos robežu jautājums bija jānodod šķīrējtiesai. Latvijas pārstāvji 1919.

gadā bija iesnieguši Parīzes miera konferencei divas Latvijas kartes. Šais

kartēs Latvijas territorija bija parādīta, pamatā liekot vecās Krievijas ap-

riņķu robežas: Vidzemē — Rīgas, Valmieras, Cēsu un Valkas apriņķi,
Kurzemē un Zemgalē — Grobiņas, Aizputes, Ventspils, Kuldīgas, Tuku-

ma, Dobeles, Bauskas, Jēkabpils un Ilūkstes apriņķi, Latgalē — Ludzas,

Rēzeknes un Daugavpils apriņķi. Kā redzējām, līgstot mieru ar Krieviju,

Latvija ieguva territoriju uz austrumiem no šais kartēs parādītajām Lat-
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gales robežām, palielinot Latgales territoriju par 11,4 °/o, bet ar to jūtami

palielinot minoritāšu procentu. Salīdzinot ar agrāko apriņķu robežām,

ieguvumi un pametumi, nospraužot robežu ar Igauniju, deva nelielu at-

likumu Latvijas labā, bet Latvija sāpīgi izjuta Valkas pilsētas zaudējumu.
Valkas pazaudēšanas dēļ Ulmaņa kabinets iesniedza Satversmes sapulcei

demisiju, bet pēdējā to noraidīja.
Grūtāk ir konstatēt, kāda bija bilance, nospraužot robežu ar Lietuvu,

jo par Kurzemes guberņas pirmskara platību literātūrā valda lielas dom-

starpības. Aplēsumos minims ir 22 177 kvadrātverstis, maksims 24 402

kvadrātverstis (kvadrātversts = 1,138 km2 ).265 Lietuvai par labu Latvija
atteicās no Palangas un Sventajas, bet ieguva Aknīstes pagastu. Pārējie
robežu rēgulējumi bija sīkāka apmēra. Latvijas panākums bija, ka Lie-

tuva bija spiesta atteikties no Ilūkstes apriņķa, ko tā daļēji jau bija oku-

pējusi.
Pēc autora aplēsuma, Latvijas territorija, salīdzinot ar to, kuru pirms

kara uzskatīja par Latviju, palielinājās par 2,5 °/o, bet Reinholds Brenn-

eizens ir aplēsis, ka palielinājums bijis nedaudz virs 1 °/o.266 Aplēsumos

starpību rada atšķirīgs pieņēmums par pirmskara Kurzemes guberņas pla-
tību.

Pievēršoties valdības iekšpolitikas programmai, vispirms jākonstatē, ka

Latvija kara gaitā bija smagi cietusi. ledzīvotāju skaits no 2,6 miljoniem

priekš kara bija samazinājies uz 1,6 miljoniem, kā to konstatēja 1920. g.

14. jūnija tautas skaitīšanā. Reizē ar šo tautas skaitīšanu izdarīja arī lauk-

saimniecības skaitīšanu, un tā rādīja lielo postu šai svarīgajā Latvijas
saimniecības nozarē.267 Skaitīšanas rezultātu salīdzinājumu ar pirmskara

statistiku gan traucē šīs agrākās krievu lauksaimniecības statistikas de-

fekti. Tas, ka skaitīšanu nevarēja izdarīt lietuviešu okupētajos Ilūkstes

apriņķa pagastos un no Krievijas iegūtajos pagastos uz austrumiem no

triju Latgales apriņķu robežas, traucē salīdzinājumu ar vēlākajiem skai-

tījumiem.
Tomēr šīs lauksaimniecības skaitīšanas kopsavilkumi dod aptuvenu

ieskatu par kara postījumiem. Nepretendējot uz sevišķu precizitāti, sa-

līdzinot ar 1914. gadu, aramzemes Latvijā bija tikai 27 °/o, un turklāt

no šīs samazinātās aramzemes platības apsēts bija tikai 61 '%. Mājlopu

skaits bija samazinājies — zirgu skaits bija 77 °/o no pirmskara skaita,

liellopu 80 %, cūku 82 %, bet aitu 94 °/o. levērojami bija ēku postījumi.

Pilnīgi nopostīts bija 83 000 ēku, daļēji nopostīts 116 000, kamēr neno-

postīto ēku bija 605 000. Pilnīgi nopostīts tātad bija ap 10 °/o ēku, bet

daļēji nopostīts 15 °/o. Šie skaitļi tomēr neizsaka postījumu apmērus at-

sevišķos apgabalos. Piemēram, abpus Daugavas, kur pasaules kara laikā

atradās fronte, faktiski visas ēkas bija nopostītas un lauki izvagoti ar ie-

rakumiem un artilērijas uguns postījumiem.268

Kad Ulmaņa valdība iesniedza savu programmu apspriešanai Satver-

smes sapulcē, šie statistiskie dati par kara postu vēl nebija apzināti, un ar
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to izskaidrojams, ka valdības programma neko daudz neruna par kara

postījumiem.
Valdības deklarācijā ir runa tikai par dažu kara seku novēršanu. Val-

dība sola bēgļiem izbūvēt karantīnas telpas. Cik bēgļu atgriezīsies, neva-

rēja paredzēt. Izrādījās, ka pavisam atgriezās 250 000 bēgļu. Kara posta

novēršanai bija domāts arī valdības solījums par ostu izbūvi un tirdz-

niecības flotes atjaunošanu.

Tiešās kara sekas bija laupītāju un terroristu bandas, ko arī valdība

solīja apkarot. To ar labām sekmēm veica laukos nodibinātās aizsargu
vienības. Tikai tagad no padomju avotiem uzzinām, ka šīs laupītāju ban-

das bijušas komūnistu partijas inspirētas, vadītas un apmācītas.
269 Kā

laikmeta līdzgaitnieks varu liecināt, ka iedzīvotāji gan šīs laupītāju ban-

das neuzskatīja par tādiem, kas cīnītos par kaut kādu citu sociālu iekārtu,

bet tikai par laupītājiem, un mierīgie iedzīvotāji atviegloti uzelpoja, kad

zeme no šīm bandām bija iztīrīta.

Terrora akts, kas varētu būt tiešām komūnistu inspirēts, bija 1920. ga-

da vasarā izdarītais atentāta mēģinājums pret Kārli Ulmani. Par to stāsta

Hugo Lācis savā atmiņu grāmatā, aprakstot, kā Ulmanis automobilī brau-

cis no tautas sapulces Jaungulbenē uz tautas sapulci Lubānā. Lācis raksta:

~Ar spridzekļa palīdzību prezidenta automobilim cieši priekšā nolaista

mežā priede, pēc kam, tam apstājoties, šķiet, gribēts braucējus apšaudīt
vai apmētāt rokas granātām. Stāvokli glābusi adjutanta M. Lūkina ap-

ķērība, kas nokomandējis braucējiem mesties grāvī uzbrucēju virzienā un

atklāt uguni, līdz piesteidzas prezidenta pavadošie policijas jātnieki, kas

palikuši iepakaļ."27o

Tālāk Lācis raksta: „Sociāldemokrati vēlēšanu aģitācijā šo uzbrukumu

attēloja kā K. Ulmaņa paša noorganizētu, lai tautas acīs piešķirtu vairāk

svara savai personai."271 Tomēr Lācis pēc tā, ko viņš dzirdējis aculieci-

nieku atstāstījumos, kā arī personiski Kārli Ulmani labi pazīstot, šādu

sociāldemokrātu izteikto spriedumu katēgoriski noraida. Mums nav pa-

mata s& Lāča spriedumu apšaubīt.

Pārējā valdības programma bija vairāk domāta jaunuzbūvei, mazāk

kara seku novēršanai. Vissvarīgākais šai jaunuzbūves programmā bija
valdības solījums, ka steidzinās agrārreformu. Šai ziņā valdība vispirms

reģistrēja bezzemniekus — zemes tīkotājus.272 Sāka arī zemes piešķīrumus,

bet samērā gausi. 1920—1921. g. piešķīra tikai 6568 objektus, kamēr

nākošās valdības laikā 1922. gadā piešķirto objektu skaits sasniedza

28 654.273

Virkni solījumu valdība nespēja realizēt, starp tiem solījumu uzbūvēt

Vecauces-Saldus dzelzceļu un nodibināt emisijas banku.

Vislielākās grūtības ceturtā kabineta laikā Ulmanim sagādāja pārme-

tumi par korupciju un nelietderīgiem līgumiem. Tā, Anglijas pārstāvis
Tallentss ziņoja uz Londonu Kerzonam 1920. g. 9. oktobrī: „Nesen at-
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klājās smagi korupcijas gadījumi dažās valdības ministrijās, sevišķi ap-

gādības un finanču ministrijā. Abās šais ministrijās tādēļ apcietināti daži

galvenie ierēdņi. Uz šī pamata Zāmuela kungs ir vēlreiz mēģinājis izstumt

Ulmaņa kungu no vadītāja posteņa, lai pats to ieņemtu. Zāmuela kungs

pats Satversmes sapulcē vada tikai mazu partiju ar sešiem locekļiem, ko

sauc par demokrātisko partiju. Pats viņš ir konservātīvi noskaņots, bet

personiski naidīgs pret Ulmaņa kungu. Tādēļ viņš ir opozicijā pret taga-

dējo valdību, kaut divi viņa partijas locekļi ir kabinetā, proti, finanču

ministrs Pūriņa kungs un tirdzniecības ministrs Zommera kungs. . . ar

Ulmaņa kungu [vispār] ir zināma neapmierinātība, un man stāsta, ka, ja

arī kabinets noturēsies nākošās otrdienas debatēs, Ulmaņa kunga vietā

nāks varbūt Berga kungs, tagadējais iekšlietu ministrs, iespējams, mēne-

ša laikā."274

Deviņas dienas vēlāk (1920. g. 18. oktobrī) Tallentss atkal ziņo Ker-

zonam: „Vienīgais neatrisinātais jautājums tagad ir par to, vai Ulmaņa

kungs paliks ministru prezidents. Starp viņu un Satversmes sapulces pre-

zidentu Čakstes kungu ir domstarpības. . .
No otras puses, Ulmaņa kungs

pēc kādām desmit dienām atstās Rīgu, lai teiktu runas [uz laukiem]. le-

spējams, ka ar savu ceļojumu viņš iegūs pietiekamu prestižu laukos, lai ap-

karotu personisko ienaidu pret sevi, kas valda to partiju locekļos, kuras

atbalsta viņa valdību."275

Sakarā ar to, ka ministrijās bija atklāta korupcija, par ko minēts ci-

tētajā Tallentsa ziņojumā, Satversmes sapulce ievēlēja īpašu lūgumu un

sūdzību komisiju ar uzdevumu pārbaudīt valdības darbību un par to ziņot

Satversmes sapulcei. Par komisijas priekšsēdi ievēlēja Tallentsa pieminēto
zvērināto advokātu senātoru Voldemāru Zāmuelu (1872—1948).

Satversmes sapulces 1920. g. 9. novembra sēdē Zāmuels ziņoja par iz-

darītām revīzijām. 23. novembra Satversmes sapulces sēdē Ulmanis deva

valdības atbildi. Zāmuela ziņojumā bija pieminēts kāds H. A. Fortingtons,
ar ko valdība bija noslēgusi līgumu. Fortingtons pirmo reizi Latvijas vēs-

tures annālēs pieminēts 1919. g. 15. augustā.
276 Tad notika valdības ap-

spriede ar angļu pārstāvjiem, kas jau atreferēta šai grāmatā iepriekš.
Ar šīm sarunām lieta sākās. Polītisku apsvērumu dēļ 1919. gadā Lat-

vijas valdība atteicās kārtot saimnieciskus darījumus ar Vāciju un tai vie-

tā pievērsās Anglijai. Pēc Satversmes sapulces lūgumu un sūdzību komi-

sijas revīzijām redzams, ka līgumu ar Fortingtonu nolīga un ka tas izrā-

dījās Latvijai ļoti neizdevīgs. Angļu banka (The National Metal and

Chemical Bank, Ltd.) saņēma komisijā viena gada linu ražu pret 5 % ko-

misijas naudas un apņēmās iepirkt karaspēka un iedzīvotāju apgādei vaja-

dzīgās preces pret 7V2 °/o provīziju. Uz šī līguma pamata Fortingtonam

nosūtīja 24 vagonus linu. Nelaimīgā kārtā sūtīšanas laikā linu cenas sā-

ka kristies. Tā kā līgumā ar Fortingtonu bija tikai paredzēts, ka lini jā-

pārdod par izdevīgāko cenu, bet nebija paredzēti nekādi sīkāki noteikumi

un nodrošinājumi, nebija nekādas iespējas konstatēt, par kādu cenu lini
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pārdoti. Pec linu monopola aplesuma, zaudējumi bijuši vairāki miljoni

Latvijas rubļu.

Zāmuela vadītā komisija kopējos zaudējumus aplēsa par liniem 33 mil-

jonus rubļu (0,7 miljonus latu), bet zaudējumus par Fortingtona iepirkta-

jām precēm (pārmaksāta cena, nederīgi sortimenti) pat 92 miljonus rubļu

(1,8 miljoni latu).277

Labāk nebija veicies ar citām angļu firmām. Zaudējumus par tām ko-

misijā nodotiem liniem aplēsa 43,9 milj. rubļu (0,9 milj. latu) un par ie-

pirktām precēm 31,4 milj. rubļu (0,6 milj. latu).

Vajadzētu būt tā, ka šie Latvijas zaudējumi nozīmētu angļu firmu peļ-

ņu. Tomēr Fortingtona un Tildena Smita grupa ziņoja angļu valdībai, ka

tā ar Latvijas linu operācijām ir cietusi zaudējumus, un lūdza Anglijas
ārlietu ministrijas atbalstu atprasīt Latvijas valdībai izsniegto avansu.

Ārlietu ministrija atteicās šo atbalstu sniegt.278 Pēc ārlietu ministrijai

sniegtās informācijas, Latvijai izmaksātais avanss bijis viens miljons mār-

ciņu, par ko Tildens Smits saņēmis 4000 tonnu linu. Tā kā fabrikas nebija

ar mieru maksāt pārspīlēto cenu 400 mārciņas par tonnu, Tildens Smits

nav varējis linus pārdot. Kaut gan ārlietu ministrija šo firmu neatbalstīja,

tā tomēr panāca, ka Latvijas valdība 1922. gadā atmaksāja £ 775 000 un

pārējo par parādu uzskatīto summu atmaksāja 1926. gadā.279

Angļu tirgotāji bija veikli izmantojuši ar Latvijas valdību noslēgto lī-

gumu nepilnības, un par blēdību vārda tiešā nozīmē nevarētu runāt. Tur-

pretim zaudējums, kas cēlās darījumos ar amerikāņu firmu
~U
.S.A. In-

ternational Corporation" un ko aplēsa 70 milj. rubļu (1,4 milj. latu) ap-

mērā, radās tāpēc, ka Latvijas valdība bija kritusi par upuri blēdībai. Šīs

sabiedrības pārstāvis ieradās Latvijā, un viņam laimējās nolīgt ar valdību

par lielāku daudzumu dzelzceļa sliežu, vairāku tūkstošu preču vagonu un

vairāku simtu lokomotīvju piegādi. Saskaņā ar Latvijas valdības rīko-

jumu "Ņujorkas banka (National City Bank) šai firmai izmaksāja 450 000

dolāru avansu. Kad Latvijas valdības pārstāvis, vēlākais Latvijas sūtnis

Padomju Savienībā, Kārlis Ozols Ņujorkā par šo firmu painteresējās, iz-

rādījās, ka tās pamatkapitāls bija tikai 20 000 dolāru. Ar blēdīgu nolūku

firma bija izvēlējusies līdzīgu nosaukumu kā plaši pazīstamā firma

„American International Corporation", kuras pamatkapitāls bija 50 milj.
dolāru. Kad Ozols 1938. gadā publicēja savas atmiņas, viņš varēja rakstīt:

„Pirmā acu uzmetienā, sevišķi nepiedzīvojušam cilvēkam, šai izkārtnei

vajadzēja likties pilnīgi vienādai: 'U.S.A.' un 'American' likās nozīmē-

jam to pašu, jo Amerikas savienotās valstis (U.S.A.) ir tas pats, kas Ame-

rika. Tomēr šī burtu mistifikācija maksāja jaunajai Latvijas valdībai, kas

starptautiskās lietās bija iesācēja, tieši 450 000 dolāru. Šī nauda gāja zu-

dumā, jo par to nedabūja nevienu vagonu, nevienu lokomotīvi un pat ne-

vienu sliedi."280

Nākošais ievērojamais zaudējumu postenis, ko konstatēja Satversmes

sapulces lūgumu un sūdzību komisija, bija par Norvēģijā 1920. gada mar-
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tā pirktajām siļķēm. Zaudējumus aplēsa 80,7 milj. rubļu (1,6 milj. latu).
Pēc Latvijas ģenerālkonsula Vanaga archīva šo jautājumu apskatījis A.

Aizsilnieks.281 Pēc Aizsilnieka atzinuma, pirkums bijis izdevīgs kā cenas,

tā kredita un kredita nodrošinājuma ziņā. Zaudējumi cēlušies ierēdņu ne-

mākulības dēļ: siļķes nepareizi iekrautas kuģī, ceļā saspiestās mucas, no

kurām iztecējis sālījums, pienākot Rīgā, nav apkoptas, turklāt siļķes no-

stāvējušas karstā vasarā vairākas dienas krastmalā. Tā kā pārāk lielā

daudzumā iepirktās siļķes izdevies uz Krievijas robežas nodibinātajos mai-

ņaspunktos apmainīt pret liniem, zirgiem un pat pret dārgmetalliem, tad,

pēc Aizsilnieka domām, zaudējumi no iepirktajām siļķēm necēlās. 282

Ļoti komplicēta bija Satversmes sapulces lūgumu un sūdzību komisijas

gaismā celtā lieta par valdības darījumiem ar diviem žīdiem — Jankeli
Kleinu un Kutiskeru. Vācu karaspēkam evakuējoties no Latvijas, viņi abi

bija ieguvuši savā rīcībā dažādas mantas un tad pārdevuši tās Latvijas
valdībai. Kleins, dēvēts par Vecauces ķēniņu, bija ieguvis Vecaucē vācu

pamestās darbnīcas, dzelzceļa ripojošo materiālu, lidmašīnu angarus (ku-
rus vēlāk nojauca un pārcēla uz Rīgu, ierīkojot tirgus halles), citas ēkas un

vēl daudz cita materiāla. To kopējā vērtība, pēc paša Kleina ziņām, bija
625 miljoni Latvijas rubļu (12,5 miljoni latu). Kutiskers savukārt bija ie-

guvis vācu armijas apģērbus, zābakus un konservus 1,5 miljonu Latvijas

rubļu (0,3 miljonu latu) vērtībā.

Pēc lūgumu un sūdzību komisijas domām, Latvijas valdībai šīs man-

tas nevajadzēja no žīdiem pirkt, jo tās kā bezīpašnieka mantu, vācu kara-

spēkam evakuējoties, vajadzēja pārņemt valdībai.

Ministru prezidents Kārlis Ulmanis 1920. g. 23. novembra Satversmes

sapulces sēdē plašā runā atbildēja uz 9. novembra Satversmes sapulces

lēmumu, ka viņam par šiem zaudējumiem jādod atbilde sakarā ar lūgumu

un sūdzību komisijas savāktajiem materiāliem. Savā atbildē Ulmanis mi-

nēja, ka apsūdzība ir
par vienpadsmit valdības līgumiem. Daļa šo līgumu

ir iepriekšējās valdības nolīgti, bet viņš sniegšot paskaidrojumus arī par

tiem. Sākot ar līgumiem, kuros pārmetumu atspēkošana bija vieglāka, un

pakāpeniski pārejot pie vairāk sarežģītiem līgumiem, Ulmanis paskaidro-

ja, ka lieta ar firmu ~International Corporation" vēl neesot pabeigta, tā

dodot cerības, ka iepirktos dzelzceļa materiālus vēl izdosies dabūt. Angļu
banka „The National Metal and Chemical Bank" esot sūtījusi karamate-

riālus Bermonta uzbrukuma laikā. Ulmanis uzsvēra: „Visas tās mantas

mūsu armijai, kura toreiz bija nepietiekoši apbruņota un vāji apģērbta,

bija nepieciešami vajadzīgas. Viņas pienāca Rīgā 1919. gada 14. novembrī

un tūlīt tika sadalītas uz fronti vajadzīgās vietās."283

Jankela Kleina lietā ministru prezidents Ulmanis paskaidroja, ka vācu

karaspēka atstātās mantas Vecaucē valdība būtu varējusi iegūt vai nu ar

spēku, vai ar naudu. Tomēr valdībai nav bijis ne viens, ne otrs. „Ja mēs

paši tās mantas iegūt nevarējām, tad mums bija jādod iespēja šīs mantas

nopirkt vietējiem iedzīvotājiem, un ja mēs attiecīgo atļauju nebūtu de-
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vuši, tad mantas butu aizvestas projām, jo vagoni priekš tam jau stāvēja.
Viena daļa no tām jau tika aizvesta.

. .

"

Kutiskera lietā Ulmanis paskaidroja, ka valdība atļāvusi Kutiskeram

vācu armijas mantas iegūt ar noteikumu, ka galīgā noteikšana par mantām

paliek valdībai. Kad Kutiskers gribējis aizbraukt no Latvijas, valdība no

viņa mantas nopirkusi. Opozicija tad ar zināmu pamatu aizrādīja, ka,

pirms Kutiskeram samaksāja par šīm vācu karaspēka atstātajām mantām,

vajadzēja noskaidrot, kam īsti mantas pieder — Kutiskeram vai valstij.
Tūlīt pēc sava paskaidrojuma Ulmanis atstāja Satversmes sapulces sēdi,

saprotams, ar šo aroganto žestu aizkarot referentu un sakaitinot opoziciju.
Ka tādā atmosfairā opozicijas loceklis sociāldemokrāts Ansis Buševics

aizstāvēja valdību, liecina par lielu pilsonisku drosmi. Buševics teica:
„ . . .

Man ir labi pazīstami visi tie apstākļi, kādos valdībai nācās darboties, un

ka par daudz, kas top uzkrauts tagad valdībai, vairāk vainojami apstākļi,

ne valdība.
. .

"284 Sociāldemokrātu partijas atriebība par šo Ulmaņa aiz-

stāvēšanu nāca pēc pieciem gadiem, kad, it kā atklājot korupciju Buševica

rīcībā, viņu piespieda atteikties no deputāta mandāta un izstāties no par-

tijas centrālās komitejas. 285

Abu žīdu darījumus ar Latvijas valdību Satversmes sapulce pārrunāja

25. novembra sēdē. 286 Šīs debates bija augstākā mērā nepatīkamas valdī-

bai un sevišķi valdības galvām Ulmanim. Lai debates izbeigtu, valdība 2.

decembra sēdē iesniedza pārejas formulu atzīt valdības paskaidrojumus

par apmierinošiem un bez tam vēl priekšlikumu uzdot Satversmes sapul-

ces lūgumu un sūdzību komisijai desmit dienu laikā izstrādāt savas darbī-

bas instrukciju. Pārejas formulu Satversmes sapulce pieņēma ar 74 pret 64

balsīm un priekšlikumu ar 70 pret 62 balsīm.

Bastjānis par to savās atmiņās raksta: „Ar minētām balsošanām un

lēmumiem valdības darbības revīziju izbeidza un polītiski nosedza arī

visus valdības un vadošo ierēdņu grēkus un korrupciju. . .

"287
un tālāk

šai sakarā par Ulmani: ~Bet vai Ulmanis, viņa polītiskā pārliecība un rī-

cība nemainījās un divu gadu valdīšanas laikā jau nebija mainījusies?
Vai veikalniecisko līgumu slēgšana un Satversmes sapulces labā spārna

vairākuma necerētā nebūšanu segšana viņam neatvēra acis un neparādīja

ceļu? Domāju, ka atvēra gan un parādīja arī ceļu, bet tikai uz ļauno pusi.

Personīgā godkāre un tieksme valdīt bija jau daudz ko darījusi un Ulma-

ņa kādreizējo demokrātisko pārliecību stipri iedragājusi. Satversmes sapul-

ces vairākuma lēmums to akceptēja, un Ulmanis galīgi pārvērtās. Tas de-

mokrātiskais Ulmanis, kas Latvijas proklamēšanas dienā deklarēja, ka jau-

nā Latvijas valsts būs demokrātiska taisnības valsts, divu gadu valdīša-

nas laikā bija izvērties diktātorā, kura personīgā griba un atziņa stāvēja

pirmā vietā. Visa tālākā Ulmaņa rīcība to pierādīja un apstiprināja. Par

neatkarīgo Latviju un turīgo zemniecību viņš vēl cīnījās, bet taisnības

un demokrātijas principus mina kājām."288

Pret šo raksturojumu var iebilst, ka diktatoriskas tendences Ulmanim
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neradās tikai viņa valdīšanas divu gadu laikā. Tās jau vērojamas daudz

agrāk, kā to rāda šīs grāmatas iepriekšējās lappusēs attēlotais Ulmaņa

dzīvesstāsts. Valdības nesaimnieciskajā rīcībā Ulmanis nebija bez vainas,

gan ne aiz ļaunprātības, bet aiz nemākulības. Viņa vaina bija, ka viņš
savā lielajā pašpārliecībā savu nemākulību neapzinājās, kaut personiskās
neveiksmes viņa Amerikas dzīves posmā ar pienotavu Teksasā citu perso-

nu būtu pamudinājušas vērtēt savu rīcību ar lielāku paškritiku.
Kā dažkārt, iepazīstoties ar Ulmaņa dzīvesstāstu, arī šoreiz jāsaka, ka

pret Ulmani raidītās pārmetumu lavīnas apraka tās sasniegumu puķes,
kas bija viņa dēstītas. Viens no lielākiem sasniegumiem ar paliekamu vēr-

tību Ulmaņa ceturtā kabineta darbībā bija 1920. gada valstssvētkos, 18.

novembrī nodibinātais Kultūras fonds. Tikai pēc gada, pēc tam, kad Ul-

manis
no ministru prezidenta amata bija aizgājis, dzejnieks Kārlis Skal-

be savā lielajā 1921. g. 7. oktobra runā Satversmes sapulcē par Kultūras

fondu pieminēja Ulmaņa nopelnus šādiem vārdiem:
„ . . . jau tanīs die-

nās, kad veidojās sapnis par Latvijas valsti, līdz ar viņu arī veidojās do-

mas par mūsu nacionālās kultūras izkopšanu un pabalstīšanu. Jau Valkā

veidojās domas par Kultūras Fondu, kuram agrākais ministru prezidents

Ulmaņa kungs deva noteiktu likumprojekta formu.
. .

"289

Vētraino debašu jūklī par korupciju un nebūšanām Kultūras fonda di-

bināšana neizpelnījās pietiekamu sabiedrības uzmanību, un tāpat sevišķu

vērību neizpelnījās 1921. g. 4. maija likums, kas Kultūras fondu no iz-

glītības ministrijas biroja pārvērta par patstāvīgu iestādi ar atsevišķu
domi un budžetu.

1921. gads iezīmējās ar sarežģījumiem ministru kabineta darbībā. No

finanču ministra amata atteicās Kārlis Pūriņš. Viņš šai amatā bija bijis

jau valsts sākumā (no 1918. g. 1. decembra līdz 1919. g. 15. jūlijam) un

otru reizi, sākot ar 1920. g. 15. martu. Tagad 1921. g. 14. martā viņš no

amata atlūdzās. Anglijas konsuls Laudons (Lowdon) ziņoja uz Londonu,

ka atteikšanās iemesls bijušas domstarpības ar tirdzniecības ministru An-

dreju Bērziņu par tirdzniecības polītiku. Konsuls piezīmēja, ka radusies

grūta situācija, jo Pūriņš, kura zināšanas financēs neesot pārāk lielas, lie-

tas tā sarežģījis, ka neviens nevēloties viņa resoru pārņemt. Pūriņa pēdējā

akcija, pirms viņš atteicās, bijis rīkojums līdz 25. martam likvidēt visas

ārzemju apdrošināšanas sabiedrības. Konsuls cer, ka šo nepopulāro rīko-

jumu atcels. 290 Pūriņa pēctecis finanču ministra amatā bija Ringolds Kal-

nings. Tomēr aprīļa vidū kabinets nonāca jaunās grūtībās. Koalicijā ie-

tilpstošā darba partija, aizstāvot dzelzceļnieku, pasta un telegrāfa v.c. ie-

rēdņu prasības, piedraudēja, ka atsauks no kabineta savus ministrus. Ul-

manim tikai ar lielām grūtībām izdevās novērst kabineta krizi. 291

Ulmaņa personiskajā dzīvē šai laikā risinājās kāds notikums, kam varē-

ja būt traģiskas sekas: 1921. g. 27. aprīlī ļaundari izdarīja atkal jaunu

atentāta mēģinājumu pret Ulmani. Anglijas konsuls Rīgā Laudons par to

ziņo Lielbritānijas ārlietu ministram: „27. aprīlī notika atentāta mēģinā-
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jums pret ministru prezidentu Ulmaņa kungu. Uz viņa auto sviestas divas

bumbas, viņam dodoties uz mītiņu kādā pilsētiņā apmēram 40 jūdžu no

Rīgas. Abas bumbas sprāga, bet, kaut auto nedaudz sabojāja un vienu no

pavadoņiem ievainoja, Ulmaņa kungs palika neievainots. Uzbrucēji aiz-

bēga, un nav zināms, kādi bija atentāta iemesli. Sabiedriskā doma vainu

uzveļ vietējiem boļševiku aģentiem. īpatnējā kārtā padomju pārstāvis

Latvijā Gaņecka kungs bija pirmais, kas rakstīja Ulmaņa kungam, apsvei-
cot viņu par izglābšanos." 292

Jauna kabineta krize iestājās maijā, un šoreiz Ulmanis nevarēja to no-

vērst — kabinets demisionēja, un Ulmanis uz laiku aizgāja no ministru

prezidenta posteņa.

1921. g. 20. maijā Latgales zemnieku partija iesniedza Satversmes sa-

pulcei šādu interpellāciju: Vai valdībai ir zināms: a) ka Latgalē biju-
šiem muižu īpašniekiem valsts zemju inspektori un rajonu pārziņi kā ne-

atsavināmo daļu ierāda muižu centrus, kas nesaskan ar agrārlikuma 1.

daļu (piemēram, Dubnas muiža Kalupes pagastā, Jesupinovas muiža Jās-

muižas pagastā, Višķu muiža Višķu pagastā, Konstantinovas muiža Dag-

das pagastā v. c, kuras pārsniedz 300 ha), b) ka 300 ha platību pārsnie-

dzošas muižas ieskaita folvarku katēgorijā un uz šī pamata viņu bijušiem

īpašniekiem tiek atstāta neatsavināma norma 100 ha, bet nevis 50 ha pla-
tība (piem. Konstantinovas muiža Dagdas pagastā v. c), c) ka pēc agrār-
likuma spēkā nākšanas bijušie muižu īpašnieki izpārdod tagad valsts fon-

dā ieskaitītās zemes, pie kam vairākus tādus darījumus tieslietu ministrija

apstiprina (piemēram, Kalupes muižas īpašnieka pilnvarnieks Valentino-

vičs, Varakļānu muižas īpašnieks v. c), d) ka Daugavpils un Rēzeknes ap-

riņķa mežziņi nolaidīgi izpilda savus pienākumus un no savas puses pie-

laiž noziedzīgu rīcību (ņem kukuļus).

Ja valdībai ir zināmas augšā minētās nelikumības, tad ko viņa nodomā-

jusi darīt, lai minētās un tam līdzīgas nelikumības vairs neatkārto-

tos un vainīgās personas sauktu pie atbildības?
. . .293 Interpellāciju

bija parakstījuši desmit frakcijas locekļi un starp tiem arī Jezups Kindzu-

lis, kas bija valdības loceklis — iekšlietu ministra biedrs. Šis fakts izrai-

sīja starpsaucienu: „Pats ministrs interpellē!" Mazliet nokaunējies, Kin-

dzulis jūnijā iesniedza atlūgumos no saviem ministra pienākumiem, datē-

jot to ar 20. maiju.
27. maijā Satversmes sapulce nolēma debatēt par interpellāciju (ar 73

balsīm, pret bija 33, atturējās 12). Valdības atbildi deva zemkopības mi-

nistrs Hugo Celmiņš, norādot, ka par nebūšanām atbildīgi paši Latgales

deputāti. Viņš vēl teica:
„ . . .

beidzot es gribētu sacīt, ka Latgales iedzīvo-

tāji tomēr ir tumšāki nekā pārējie latvieši un caur to ceļas daudz nekār-

tību."294 Šī piezīme jūtīgajos latgaliešos draudzību neizraisīja, un viens

koalicijas partneris Ulmaņa valdībai bija zaudēts.

Debates par latgaliešu interpellāciju ilga trīs dienas. 1921. g. 1. jūnija

vācu avīze Rigasche Rundschau rakstīja: „Pēc triju dienu debatēm, kad
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vienmēr vēl bija šaubas par latgaliešu opozicijas nopietnību, tagad tomēr

liekas, ka ir izveidojies vairākums neuzticības izteikšanai. Ja nenotiks

kāds brīnums, šovakar Ulmaņa valdība būs spiesta paziņot savu atkāp-

sānos.

Tiešām, valdības atbildi uz latgaliešu interpellāciju Satversmes sapulce
atzina par neapmierinošu, un kabinets savā 2. jūnija sēdē nolēma demi-

sionēt.295 Avīze gan vēl optimistiski rakstīja: „Vai demisiju pieņems, ir

problēmatiski, jo latgalieši varbūt apmierināsies, ja atkāpsies ministrs Bēr-

ziņš. . .

"296 4. jūnijā tā pati avīze tomēr ziņoja: „Kuluāros visa uzmanība

centrējās ap jaunā kabineta sastādīšanu. lepriekšējā dienā principā izvei-

dojās koalicija starp sociāldemokrātiem, tautas partiju un latgaliešiem, un

Čakstes kungs izteica gatavību uzņemties kabineta sastādīšanu, kurā pie-
dalītos visas latviešu partijas. Pirms sēdes tomēr prezidents saņēma zem-

nieku savienības, darba grupas un bezpartejisko paziņojumu, ka viņi ne-

piedalīsies. Līdz ar to bija jāatmet doma par Čakstes kabinetu un priekš-

plānā izvirzījās Zāmuela un Frīdenberga vārds. Tā kā jaunajai kombi-

nācijai ir 81 balss, var uzskatīt, ka jaunā kabineta sastādīšana ir nodro-

sinata.

7. jūnijā laikraksts Rigasche Rundschau jau paziņoja gaidāmā kabi-

neta locekļus: ministru prezidents — Zāmuels, ārlietu ministrs — Cielēns,

tieslietu ministrs — Vesmanis, izglītības ministrs — Rainis, tirdzniecības

ministrs — Lorencs, satiksmes ministrs — vai nu Bļodnieks, vai Bastjānis,

lauksaimniecības ministrs —
Kindzulis vai Lejiņš. Šis paziņojums bija pār-

agra spekulācija. Divi dienas vēlāk Rīgas avīzes ziņoja, ka Zāmuels un

viņa tautas partija atteikusies valdībā piedalīties un jaunā kabineta sa-

stādīšanu uzņēmies līdzšinējais ārlietu ministrs Meierovics, kas jau esot

sācis sarunas ar partijām par koaliciju. Nākošajā dienā (10. jūnijā) Zig-

frīds Meierovics oficiāli uzņēmās sastādīt kabinetu un 16. jūnijā iesniedza

jaunās valdības deklarāciju.297 Tā pagaidām beidzās Ulmaņa kabineta

valdīšana. Tikai 1925. g. 24. decembrī Kārlis Ulmanis atkal kļuva minis-

tru prezidents, uzņemoties desmitā Latvijas ministru kabineta vadību.

No Anglijas sūtniecības Rīgā Viltons (Wilton), 1921. g. 8. jūnijā zi-

ņojot Anglijas ārlietu ministrijai par kabineta krizi un par Ulmaņa iz-

redzēm sastādīt jaunu kabinetu, Ulmani raksturoja šādi: „Ministru pre-

zidentam Ulmanim ir smaga roka, un viņš bieži ir kundzisks (overbear-

ing), kad ar iecietību viņš varētu panākt vairāk — bet ar visu to viņš to-

mēr ir spējīgs vīrs!"298

Pēc tam, kad Ulmanis bija aizgājis no aktīvās līdzdalības valdībā, Lat-

vija saimnieciski un politiski stabilizējās. Sekojošo piecu kabinetu laikā

Latvija piedzīvoja vislielāko saimniecisko uzplaukumu. Līdz ar Ulmaņa

atgriešanos ministru prezidenta amatā desmitā kabineta laikā 1925. gada

beigās iestājās saimnieciskais atslābums. Pēc tam Ulmanis uzņēmās piec-

padsmitā kabineta vadību 1931. gadā, kad Latvijā iestājās saimnieciskā

krize. To, ka Ulmanis ir valdības priekšgalā vienmēr tad, kad Latvijai

209
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ir grūti laiki, var iztulkot divējādi. Var teikt, ka viņš nāca kā glābējs,
bet var arī teikt, ka viņš neprata valsts kuģi ievadīt drošos ūdeņos. Kuj-Š
viedoklis ir pareizais, to rādīs sīkāks izsekojums viņa darbībai.

Anglijas pārstāvja Viltona komentārs par Ulmaņa kabineta krišanu bija
šāds: „Valdība zaudēja uzticību, bet tai jau vienmēr bija bijis tikai neliels

vairākums. Uzticības zaudējumu izskaidro ar nespēju iedzīvināt agrār-

likumu Latgalē un diskrimināciju par labu poļu lielgruntniekiem. Starp

Latgales zemniekiem notika diezgan plaša pretpoļu propaganda no balto

krievu puses [baltkrievu? ED]. Man gan liekas, ka valdību drīzāk būtu

varēts apvainot, ka tā atbalsta dažus latviešu lauksaimniekus Latgalē. . .

Apvainojumi par diskrimināciju ir tikai
.. .

viens no daudzajiem iemes-

liem: tauta ir nemierā ar dzīves dārdzību un saimniecisko krizi, tāpat po-

lītisko policiju, kas nelietīgi izlieto savu varu un izdara masu arestus, ap-

vainojot par labvēlību boļševismam. . .

"2"

Tas pats Viltons, dažas nedēļas vēlāk analizējot valdības krišanas ie-

meslus, starp citu raksta: „Ulmaņa kunga un Berga kunga pazušanu vis-

pār nožēlo. Tomēr esmu šur tur novērojis, ka nožēlai piejaukta mazliet

atvieglojuma sajūta. Nevar noliegt, ka jaunā Latvijas valsts ir dziļu pa-

teicību parādā abiem šiem enerģiskajiem un bezbailīgajiem vīriem, kas

lielā mērā bijuši atbildīgi par likumu un kārtības uzturēšanu un boļševiku

intrigu sakāvi. Tai pašā laikā Ulmaņa kungam ir nosliece uz nesaticību

ar viņa paša ļaudīm. Ir atklāts noslēpums, ka viņam sliktas attieksmes

ar Čakstes kungu — viņa paša partijas locekli un valsts prezidenta vie-

tas izpildītāju. Cīņa starp viņiem abiem ir neatlaidīga, un būs interesanti

vērot viņu izturēšanos, ja novembra vēlēšanās viņu partija atkal nāktu

pie varas."300

"Brīvā zeme"

Kādi bija dziļākie iemesli tam, ka Ulmanis pazaudēja ministru prezi-

denta amatu pēc tam, kad viņš bija bijis četru kabinetu šefs? Latgaliešu

grupas izstāšanās no koalicijas vien nevarēja būt pietiekams iemesls. Ja

arī Hugo Celmiņa vārdi par tumšajiem latgaliešiem neļāva no jauna ie-

saistīt koalicijā latgaliešus, tad Ulmaņa spējas salīgt ar citām grupām bija

pazīstamas, un no šī viedokļa ir problēma, kādēļ šoreiz šī veiksme neiz-

paudās.

Šķiet, ka dziļākos iemeslus būs uzminējis Vācijas valsts saimniecības

ministrijas ierēdnis Krons-Volfgangs (H. F. Crohn-Wolfgang), kas 1921.

g. jūlijā, tātad neilgi pēc Ulmaņa demisijas, kā Vācijas valdības saimnie-

ciskās delegācijas loceklis apmeklēja Latviju un ilgāku laiku studēja poli-

tiskos un saimnieciskos apstākļus Latvijā. Par šo studiju rezultātiem viņš

1923. gadā publicēja grāmatu.
301
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Krons-Volfgangs raksta: „Pirmais ministru prezidents Ulmaņa kungs

bija spēcīga personība. Viņu var uzskatīt par Latvijas republikas dibinā-

tāju. Kad viņš 1921. gada pavasarī atkāpās iekšpolitisku iemeslu dēļ, vi-

ņam amatā sekoja viņa kabineta agrākais ārlietu ministrs Meierovica

kungs, jauneklīgs vīrs ar ļoti veiklu uzstāšanos un ļoti pretimnācīgs. Ul-

manis krita tādēļ, ka viņš lielgruntniecības likvidācijā nerīkojās ar tādu

asumu, kādu vēlējās parlamenta vairākums, jo viņš negribēja darboties

līdz ekstrēmi sociālistiskā agrārpolītikā." 302

Ar šo īso teikumu domāta Kārļa Ulmaņa ierosinātā un zemnieku sa-

vienības atbalstītā nostāja agrārreformas jautājumos. Kārļa Ulmaņa val-

dība bija iesniegusi Satversmes sapulcei likumprojektu, kas paredzēja
muižnieku zemes atsavināšanu, maksājot viņiem atlīdzību un atstājot ag-

rākajiem īpašniekiem muižas galveno centru 100 ha lielumā. Šo nostāju

atbalstīja Satversmes sapulces labais spārns, minoritātes un arī latgalieši.

Opozicijā pret šo likumprojektu nostājās sociāldemokrāti un kreisais

spārns. Likumprojektu apsprieda Satversmes sapulces agrārā komisija. Lai

ietekmētu šo komisiju, sociāldemokrāti rīkoja tautas sapulces, kas pieņēma

rezolūcijas un, kā to vēlējās sapulču rīkotāji, nosūtīja Satversmes sapul-

cei. Vai nu šo piesūtīto rezolūciju, vai arī sava radikālā sastāva dēļ ag-

rārā komisija noraidīja Ulmaņa viedokli par atlīdzības maksāšanu muiž-

niekiem. Plēnārsēdē radikālais demokrāts Markus Gailītis motīvēja agrā-

rās komisijas viedokli, uzsverot šī jautājuma politisko pusi. 1920. g. 23.

septembra sēdē Satversmes sapulce pieņēma agrārās reformas likuma pir-

mo daļu. Nolēma agrākajiem muižniekiem atstāt 50 ha zemes, bet šī zeme

varēja arī nebūt muižas centrā. Valdības ietekmē Satversmes sapulces plē-

nārsēdē likuma pirmajā daļā tomēr paredzēja, ka principā muižniekiem

jāmaksā atlīdzība, bet konkrēti noteikt atlīdzības lielumu bija paredzēts

likuma ceturtajā daļā.
Šai kontroversālajā jautājumā Ulmanis ar polītiķa instinktu nojauta, ka

viņa viedoklis negūs uzvaru, un tas bija viens no iemesliem, kādēļ viņš

vairs necentās palikt valdības priekšgalā.
Otrs iemesls, arī gan tikai garām ejot, ir pieminēts Krona-Volfganga

grāmatā. Raksturojis Meierovica kabinetu un aizrādot, ka Meierovica de-

vīze bijusi: „Latviju latviešiem", autors raksta, ka kabineta nacionālistis-

kās tendences jo spilgti izpaudušās, kad nolemts izbeigt sarunas ar Tildena

Smita grupu par monopoltiesību piešķiršanu Latvijas mežu izmanto-

šanā. 303 Šī grupa bija tā pati, ko agrākās sarunās bija reprezentējis jau

agrāk pieminētais Fortingtons. Kārlis Skalbe par mežu izmantošanas mo-

nopolu zobojās, ka pēc tam, kad Fortingtons būs nozāģējis Latvijas me-

žus, Latvijai paliks Fortingtona zāģis, bet tad nebūs ko zāģēt. Šai aforismā

izpaudās sabiedrības viedoklis, bet Ulmanis naīvi ticēja angļu veikalnie-

ka nesavtīgumam. Jūtot sabiedrības noskaņojumu, ko bija radījuši avīzēs

plaši aprakstītie Satversmes sapulces lūgumu un sūdzību komisijas savāk-

tie dati par valdības nemākulību saimnieciskos jautājumos, Ulmanim li-
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kas, ka labāk uz laiku aiziet no aktīvas politikas, kamēr prati nomierinās

kā agrārreformas lietā, tā ārzemju līgumu jautājumos.
Šī aiziešana no aktīvās polītikas bija gandrīz pilnīga. Ulmanis gan pa-

lika Satversmes sapulces loceklis, bet ir ļoti reti gadījumi, kad viņa vārds

parādās Satversmes sapulces stenogrammās. Viņš palika vērotājos likum-

došanas sapulcē, lai redzētu, kā bez viņa varēs iztikt. Totiesu viņš visu

savu enerģiju veltīja, lai organizētu un reorganizētu savu polītisko parti-

ju — Latviešu zemnieku savienību, sevišķu vērību veltījot partijas laik-

rakstam Brīvajai zemei. Šai ziņā ir zināma ironiska vārdu spēle. Cīno-

ties pret brīvo zemi (atlīdzība muižniekiem būtu jāsamaksā nodokļu mak-

sātājiem, kas Latvijā vairākums bija laucinieki), Ulmanis pēc aiziešanas

no aktīvā polītiskā darba Satversmes sapulcē veltīja savu enerģiju Brīva-

jai zemei.

Saprotamā kārtā Ulmaņa aiziešana no ministru prezidenta amata radīja

pārrunas un atbalsi presē. Viņu gan cildināja, gan arī nosodīja atkarā no

attiecīgās avīzes polītiskā noskaņojuma.

Viscildinošāko atsauksmi par Ulmani ievietoja Latvijas sargs. Ernests

Blanks (1894 —1972) šai avīzē veltīja Kārlim Ulmanim pēc viņa kabi-

neta demisijas garāku rakstu. Blanks rakstīja, ka vēl neesam spējīgi no-

vērtēt viņa lielo valstsvīra talantu, milzīgo enerģiju un sajūsmu, ko Ulma-

nis veltījis Latvijas valstij smagajā tapšanas un cīņu laikmetā. Ulmaņa
kolosālo personību, Blanks rakstīja, nevarot novērtēt no partiju un acu-

mirklīgā momenta viedokļa. Ulmanis esot viena no nedaudzām spožajām

zvaigznēm mūsu politiskajās debesīs. Partiju un viendienas polītikas dar-

biniekiem, kas tagad skandina Ulmaņa kļūdas, ir jāatgādina lielais darbs,

ko Ulmanis veica. Par viņu nav jāraksta kā par norietošu zvaigzni. Lat-

vijai arī turpmāk vajadzēs viņa lielo sparu un pieredzi valsts darbā. Viņš
aiziet kā varonis no karalauka: ienaidnieki ir aizdzīti, miers ir nolīgts,

valsts starptautiski atzīta, un zeme sagatavota mierīgam produktīvam
darbam.

Kad 1918. gadā, turpina Blanks, Ulmanis pārņēma valsts stūri savās

rokās, Latvija bija tuksnesis, un tajā nebija garīgā un fiziskā materiāla,

no kura varētu celt valsti. Divos gados un septiņos mēnešos Latvija viņa

vadībā ir veikusi darbu, lai tauta varētu sajust vislielāko pateicību mūsu

pirmajam prezidentam — vētru un cīņas prezidentam Kārlim Ulmanim.

Citādā garā rakstīja Sociāldemokrāts. Minot represijas pret sociāldemo-

krātiem, avīze izteica cerību, ka jaunā valdība atbrīvos Ulmaņa un Berga

reakcionārās valdības ieslodzītos cietumniekus.

Par Ulmaņa nodomiem pēc viņa kabineta demisijas Latvijas sargs 15.

jūnijā rakstīja, ka viņš paredzot doties garākā ceļojumā, lai iepazītos ar

zemnieku organizācijām dažādās valstīs — Šveicē, Čechoslovakijā un citur.

Jūlijā plaši izplatītā avīze Jaunākās ziņas sniedza sensācionālu ziņu, ko

pārspieda arī citas avīzes, ka bijušo ministru prezidentu Kārli Ulmani pa-

redz nodot tiesai. Apsūdzība esot sastādīta, pamatojoties uz Satversmes
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sapulces lūgumu un sūdzību komisijas savāktajiem materiāliem. Darījumos
ar Fortingtona grupu Ulmanis esot pārkāpis sava amata pilnvaras, jo rī-

kojies pats un, līgumus līgstot, nav izprasījis augstākās varas akceptu.

Augustā avīzes ziņoja, ka Ulmanis attīstot lielu rosību. Jaunākās ziņas

rakstīja, ka viņš daudz darba veltījot zemnieku savienības partijas biroja
izveidošanai un strādājot zemnieku savienības laikraksta Brīvās zemes

redakcijā ar nolūku pakāpeniski pārņemt redakciju savās rokās. Sākot ar

1921. gadu, laikrakstam bija pievienots nedēļas pielikums Zemes spēks,
ko rediģēja Ulmanis.

Kā jau minēju, pēc demisijas Ulmanis gandrīz pilnīgi atturējās no ak-

tīvas polītiskas darbības Satversmes sapulcē. Vienīgi tad, kad notika vār-

diska balsošana, Ulmaņa vārds parādās Satversmes sapulces stenogram-

mās. Tā, kad Satversmes sapulcē nāca ierosinājums sākt Latvijas satver-

smi ar šādu teikumu: „Pateikdamies visuvarenajam Dievam par iegūto
brīvību, Latvijas tauta savā brīvi vēlētā.

.
. ", Ulmanis ir starp tiem četr-

desmit septiņiem deputātiem, kas no balsošanas atturējās. Par šo ierosinā-

jumu bija tikai 17, pret 68, 19 nebija klāt, un Satversmes sapulce ierosi-

nājumu noraidīja.
Kaut Ulmanis no aktīvākas darbības Satversmes sapulcē atturējās, bez-

darbībā viņš nepalika. Viņš darbojās ne vien zemnieku savienības birojā

un tās laikrakstā, rediģējot Brīvās zemes pielikumu Zemes spēku, bet mē-

ģināja kaut ko darīt arī lielajā polītikā. 1921. g. 5. septembrī viņš kopā

ar citiem zemnieku savienības galvenajiem darbiniekiem apmeklēja Ang-

lijas sūtniecību. Tur viņš izteicies pret ierosināto Vācijas un Latvijas līgu-

mu par vācu kapitāla investējumiem Latvijā. Ulmanis teicis, ka 1920. ga-

da sākumā Vācijas valdība piedāvājusi Latvijas valdībai 200 miljonu
marku aizdevumu. Kaut Latvijas valdībai toreiz bijušas lielas naudas grū-

tības, viņš un viņa valdības locekļi piedāvājumu bez vilcināšanās norai-

dījuši. Ulmanis bijis nemierā ar to, ka britu tirgotājiem tagad esot tik

maza interese par Latvijas tirdzniecību. Viņš tad iztirzājis agrārās bankas

projektu, ko varētu atbalstīt britu kapitāls un kas dotu iespēju latviešu

lauksaimniekiem pirkt par skaidru naudu no britu rūpniekiem lauksaim-

niecības mašīnas un piederumus. Anglijas pārstāvis Viltons raksta, ka viņš

Ulmanim nav varējis dot cerības, ka britu kapitālu tādā bankā varētu in-

vestēt. Totiesu Viltons viņam apsolījis dot līdz rekomendāciju aizjūras

tirdzniecības ministrijai, ja Ulmanis vēlētos apmeklēt Londonu, lai tur

noskaidrotu iespējas iegūt Latvijai kreditus Londonsitijā. 3o4

Ulmaņa atturību no polītiskās darbības Satversmes sapulcē bija ievēro-

juši tās deputāti un iztulkoja to dažādi. Zināma sensācija tādēļ bija, ka

1922. g. 20. jūnija sēdē viņš aizstāvēja zemnieku savienības likumprojektu

par atlīdzību karā cietušajiem lauksaimniekiem. Bija ierosināts maksāt

avansa veidā trešdaļu no novērtētajiem zaudējumiem par kara laikā nopos-

tītajām ēkām un izdevumiem tranšeju aizbēršanai. Ulmanis savā runā starp

citu teica: „Mūsu priekšlikums ir 4 gadu laikā izsniegt 2 miljardus [Latvijas



214

rubļu], pie kam nepārkāpjot V3nonovērtētiem zaudējumiem, tātad katru

gadu izsniegt 500 000 000."305

Komentējot likumprojektu, sociāldemokrāts Fēlikss Cielēns teica: „Šinīs

dienās pagāja apmēram gads, kad bijušais ministru prezidents Ulmaņa

kungs no politiskās skatuves retirējās, un šim gadījumam par godu Ulma-

ņa kungs sāk atkal ņemt aktīvu dalību mūsu valsts dzīvē. Es ar to nebūt

negribu noliegt viņa lielās pūles 'Brīvās zemes' noorganizēšanā un viņas

aparāta nostādīšanā." 306 Savā tālākajā runā Cielēns aizrādīja, ka Ulmaņa

atjaunotā rosība izskaidrojama ar to, ka 7. un 8. oktobrī notiks saeimas

vēlēšanas. Satversmes sapulces vēlēšanās Ulmanis esot solījis, ka dabūs ka-

ra zaudējumu atlīdzību no Vācijas, bet neko neesot darījis, lai šo savu so-

lījumu izpildītu. Sociāldemokrāti atbalstot iesniegto un Ulmaņa aizstāvē-

to likumprojektu, bet vēloties to papildināt attieksmē uz pilsētām. Satver-

smes sapulce nolēma nodot likumprojektu apspriešanai finanču un bu-

džeta komisijai. Neko tālāk par komisijām likumprojekts netika.

Vēlēšanu cīņā Kārlis Ulmanis metās ar lielu sparu. Viņa politiskais pre-

tinieks Fēlikss Cielēns savās atmiņās apraksta Ulmaņa uzstāšanos vēlētāju

sapulcē Kuldīgā. Kā Ulmanis, tā Cielēns bija ieradušies Kuldīgā uz savu

vēlētāju sapulci. Ulmaņa sapulce bija izsludināta tirgus laukumā pirms
Cielēna vēlētāju sapulces latviešu biedrības zālē. Cielēns aizgāja uz Ulma-

ņa sapulci, jo viņš agrāk nebijis dzirdējis, kā Ulmanis runā tautas sapulcē.
Pēc Cielēna domām, Ulmaņa runa bijusi banāla, kāda bijušam ministru

prezidentam nepiederētos. Visvairāk Cielēns sašutis, kad Ulmanis sācis

uzbrukt savam partijas biedram Meierovicam, norādot, ka pēdējā nemā-

kulības dēļ nav varēts panākt, lai Vācija samaksā kara zaudējumu atlī-

dzību. Cielēns raksta, ka tas bijis negodīgi, jo līgums ar Vāciju noslēgts,

kad Ulmanis bijis ministru prezidents, un, iesniedzot līgumu Satversmes

sapulcei ratificēšanai, nedz arī vēlāk Ulmanis pret to nav neko iebildis.

Cielēns neesot nocieties un raidījis pret Ulmani starpsaucienus. Runātājs
Cielēnu pazinis un pārgājis uz citu tematu. Pēc Cielēna izskaidrojuma,

Ulmanis aiz skaudības par Meierovica lielo populāritāti esot mēģinājis

graut pēdējā autoritāti, lai ar grozāmo sarakstu vēlēšanu sistēmā panāktu
Meierovica svītrošanu. 307

Te jāpaskaidro, ka saeimas vēlēšanās bija paredzēta kārtība, ka vēlē-

tājs, balsojot par kādas partijas sarakstu, varēja sarakstā svītrot viņam

nepatīkamu kandidātu, tai vietā ierakstot citu. Saeimā bija kopskaitā 100

deputātu, un katra partija ieguva deputātus proporcionāli nodotajam
balsu skaitam vēlētāju sarakstā minētā kandidātu kārtībā. Ar grozījumiem

vēlētājiem bija iespējas šo kārtību izjaukt, izvirzot sarakstā zemākā vietā

minētos kandidātus augstākā vietā un tā panākot viņu ievēlēšanu. Vēlētāji

arī varēja svītrotā kandidāta vietā pēc savas patikas ierakstīt kandidā-

tus pavisam no citiem sarakstiem. Šo iekārtu sauca par grozāmiem sarak-

stiem. Tādā iekārtā Ulmaņa aģitācija tiešām varēja panākt, ka viņa par-

tijas biedru Meierovicu saeimā neievēl. Tas tomēr nenotika.
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Interesantā kārtā zināms norādījums par pretišķībām starp Ulmani un

Meierovicu atrodams arī visādā ziņā apoloģētiskajā Alfrēda Bērziņa Ul-

maņa biogrāfijā. 308 Meierovics, uzņemoties ministru prezidenta amatu, Ul-

manim piedāvājis Latvijas sūtņa posteni Vašingtonā. Šo faktu Ulmanis

pats Bērziņam vēlāk apstiprinājis. Atbildē uz Bērziņa nākošo jautājumu
Ulmanis Bērziņam teicis, ka šis piedāvājums viņu neesot no Meierovica

atsvešinājis. Kuldīgas sapulcē novēroto Ulmaņa nostāju pret Meierovicu

tomēr varētu izskaidrot ar Meierovica piedāvājuma radīto sarūgtinājumu
— piedāvājumu pieņemot, Ulmanis būtu pilnīgi atstumts no aktīvās polī-
tikas.

Visumā Ulmanis ar saviem personiskajiem panākumiem vēlēšanās va-

rēja būt apmierināts. Totiesu zemnieku savienība vēlēšanu cīņā bija zau-

dējusi. Kamēr Satversmes sapulces vēlēšanās Latviešu zemnieku savienība

bija ieguvusi 17,8 °/o balsu, pirmās saeimas vēlēšanās iegūtais balsu pro-

cents bija 16,8. Vēl lielāks zaudējums absolūti un relātīvi bija lielākajai

partijai, Latviešu zemnieku savienības galveniem pretiniekiem — Latvijas
sociāldemokrātu strādnieku partijai. Tās iegūto balsu procents Satversmes

sapulces vēlēšanās bija 38,7, bet pirmās saeimas vēlēšanās tikai 30,6. Abu

lielo partiju zaudējumiem bija gan savi īpatnēji iemesli, gan arī viens ko-

pējs iemesls. Kopējais iemesls bija, ka no abām partijām izstājās vairāki

redzami darbinieki, nodibinot atsevišķu partiju.
No sociāldemokrātu strādnieku partijas jau Satversmes sapulces laikā

1921. gadā izstājās t. s. mazinieku grupa ar Marģeru Skujenieku un Rū-

dolfu Dukuru priekšgalā. No Latviešu zemnieku savienības savukārt iz-

stājās Jānis Čakste, kas saeimas vēlēšanās kandidēja no Demokrātiskā

centra, kaut formāli šai partijā neiestājās. Pirms saeimas vēlēšanām no

Latviešu zemnieku savienības izstājās arī tās ilggadīgie darbinieki Oto

Nonācs un Ernests Bauers, pievienojoties 1922. gadā no jauna dibinātās

Jaunzemnieku savienības frakcijai. Jānis Čakste izstājās no Latviešu zem-

nieku savienības, jo viņa domstarpības ar Ulmani, kas bija radušās jau

kopš Tautas padomes pirmajām dienām, nebija izlīdzināmas, bet arvien

vairāk padziļinājās. Par Nonāca izstāšanos no zemnieku savienības jau

1921. gada jūnijā avīzes rakstīja, ka viņam pārmesta partijas disciplīnas

graušana, jo pretēji partijas vadītāja (Ulmaņa) gribai Nonācs esot Ulma-

ņa kabineta krizes laikā aktīvi darbojies, lai varētu sastādīt Zāmuela ka-

binetu.

Ulmaņa darbība pirmās saeimas darba sākumā bija tikpat pasīva kā

Satversmes sapulces pēdējā cēlienā. Meierovica valdība palika amatā vēl

dažus mēnešus pēc saeimas sanākšanas, un, kad 1923. g. 27. janvārī stā-

jās darbā Jāņa Pauļuka valdība, Meierovica kabinets ar 19 mēnešu un as-

toņu dienu valdīšanu bija ilguma ziņā sasniedzis rekordu. Jāņa Paujuka

valdība bija t. s. lielās koalicijas valdība, kas dabūja 63 balsis saeimas

uzticības nodrošināšanai, un valdībā pirmo reizi Latvijas patstāvības lai-

kā piedalījās arī sociāldemokrāti. Tomēr jau pēc pusgada valdība atkā-
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pās. lemesls bija, ka sociāldemokrāti savus ministrus atsauca un no ko-

alicijas izstājās. Vēl tagad sociāldemokrātu vadoņiem ir domstarpības,
vai to vajadzēja, vai nevajadzēja darīt.309

Pauļuka kabinetam atkal sekoja Meierovica kabinets, kas darbojās līdz

1924. g. 26. janvārim. Tam savukārt sekoja V. Zāmuela kreisās koalicijas
kabinets. Šis kabinets darbojās ar sociāldemokrātu atbalstu, kaut sociāl-

demokrāti aktīvi valdībā nepiedalījās. Kabinetā nebija neviena zemnieku

savienības ministra — pirmo reizi kopš Latvijas patstāvības sākuma. Šī

kabineta darbības laikā saeima ar 50 pret 39 balsīm nolēma muižniekiem

par atsavināto zemi nemaksāt atlīdzību. Kabinets atkāpās 1924. g. 18.

decembrī, kad sakarā ar komūnistu apvērsuma mēģinājumu Igaunijā sa-

biedrības noskaņojums bija par to, ka kreisās koalicijas vietā jānāk citam

kabinetam. Zemnieku savienība valdības priekšgalā izvirzīja Hugo Cel-

miņu, un tā tad arī noslēdza pirmās saeimas ministru kabinetu virkni.

Šis pirmais saeimas posms Latvijas vēsturē ir izpelnījies labas atsauk-

smes. Cielēns šo laikmetu ir nosaucis par ~demokrātiskās republikas uz-

plaukuma laikmetu", bet saimniecības vēsturnieks Aizsilnieks par ~saimn-

ieciskā uzplaukuma laikmetu", ietverot šai periodā arī otrās saeimas lai-

ku līdz 1929. gadam.

Ulmaņa darbība pirmās saeimas laikā atspoguļojas saeimas stenogram-

mu un likumu krājumos šādi. Viņš ir līdzparakstītājs ierosinājumam par

senāta iekārtas likuma grozījumiem. Viņš atbalsta likumu par neatmak-

sājamu avansu izsniegšanu lauksaimniekiem un lauksaimniecībai tuvu stā-

vošiem uzņēmumiem, kam ir kara zaudējumu atlīdzības prasības. Likum-

projekts bija iesniegts jau Satversmes sapulces laikā, un to pieminēju jau

agrāk. Par likuma lasīšanu pa pantiem bija tikai 17 balsis, un to norai-

dīja. 1924. g. 4. aprīļa saeimas sēdē zemnieku savienība iesniedza jautā-

jumu, ko valdība darīs, lai uzlabotu lauksaimnieku grūto stāvokli attiek-

smē uz lopbarības un sēklas sagādi. Valdības vārdā atbildēja zemkopības

ministrs Bauers un finanču ministrs Ringolds Kalnings (tā šis financists

parakstījās). Debatēs piedalījās arī Ulmanis. Vēl Ulmanis bija referents,

apspriežot grozījumus likumā par pagastu pašvaldībām un papildināju-

mus noteikumos par ienākumu nodokli. No saeimas finanču komitejas
Ulmanis izstājās. Viņš parakstīja pieprasījumu, lai valsts linu monopols

paaugstina linu cenu, un jautāja, kādēļ valsts pelna no liniem 33 °/o. In-

teresanti konstatēt, ka linu monopolu nodibināja Ulmaņa valdības laikā,

un valsts tad pelnīja 66 °/o! Šo nekonsekvenci tomēr var attaisnot ar to,

ka toreiz saimnieciskais uzplaukums vēl nebija sācies un valstij vajadzēja

naudas. Ulmaņa pieprasījumu saeima noraidīja.

Ulmanis referēja arī par ievedmuitas tarifa grozījumu un runāja par ie-

nākuma nodokļa likumu un zemnieku grūto stāvokli.

Šis pārskats pēc saeimas stenogrammām rāda, ka Ulmaņa darbība sa-

eimā, sākot ar 1923. gadu, pamazām kļūst rosīgāka. Lielāku ievērību nekā

viņa darbība likumdošanas iestādē tomēr izpelnījās Ulmaņa piedalīša-
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nās lielajā politiskajā prāvā, kad 1924. gadā no Prūsijas trimdas Latvijā

atgriezās Andrievs Niedra, lai stātos tiesas priekšā par savu darbību 1919.

gadā.310 Ulmanis prāvā piedalījās kā liecinieks, kaut Niedra viņu prāvas

gaitā nosauca par apsūdzēto (1924. g. 20. septembrī — uz ko Ulmanis

dusmīgi atsaucās: „Ko? Es?"). Savā liecībā Ulmanis teica, ka vācieši il-

gāku laiku pirms 16. aprīļa notikumiem bijuši neapmierināti ar pagaidu
valdību. Kad Niedra ieradies Liepājā, viņš stājies sakaros ar vāciešiem.

Pēc Ulmaņa domām, Niedra par gaidāmo puču bijis informēts un varbūt

pats to ierosinājis. Ar puču panākts, ka boļševiki varējuši pastiprināt savu

fronti pret igauņiem. Rīga būtu atbrīvota ātrāk, ja nebūtu noticis apvēr-

sums.

Savā 23. septembra aizstāvēšanās runā Niedra aizrādīja, ka viņš balstī-

jies uz karaspēka — fon der Golca vienībām, landesvēru, un viņam bijis
arī Baloža atbalsts, kaut arī Balodis to tagad vairs neatzīstot. Ulmanis

kuģī „Saratov" paturējis tūkstoš kareivju sevis aizsardzībai. Ja šis Lie-

pājā aizturētais karaspēks būtu pievienojies Baloža spēkiem, tad tas būtu

bijis pavisam cits faktors un Rīgas iedzīvotāju noslepkavošana būtu aiz-

kavēta. Esot tiesa, ka fon der Golcs gribējis Latviju kolonizēt ar vācie-

šiem, bet Ulmanis pats ar savu 7. decembra līgumu šādiem plāniem devis

reālu pamatu. Par to, ka Ziemeļlatvijā atradies Zemitāna karaspēks,
Niedra neko neesot zinājis, tādēļ viņš nav varējis akceptēt igauņu prasī-

bas, lai atvelk Flečera karaspēku.
Prāva ilga sešas dienas, un 7. oktobrī pasludināja spriedumu, notiesā-

jot Niedru uz trim gadiem cietoksnī un piespriežot sodu arī Dr. Teodoram

Vankinam un Jānim Ansbergam. leskaitot sodā iepriekšējā apcietinājumā

pavadīto laiku un ņemot vērā amnestiju, sodu notiesātajiem attiecīgi sa-

mazināja. Igauņu avīze Postimees pēc tam rakstīja, ka piespriestie sodi

nav bijuši bargāki, nekā tiesa piespriestu studentiem par neatļautu div-

kauju. Niedras prāvu igauņu prese izmantoja, lai izteiktu pārmetumus

latviešiem, ka viņi noklusējuši igauņu lomu atbrīvošanas cīņās. Latvie-

šiem pie Cēsīm bijis tikai 600 vīru, salīdzinot ar igauņu 6000 vīriem, un

latviešu karaspēks uzvaru vairāk traucējis nekā to veicinājis. Jādomā,
ka tā nebija tikai kompensācija par šiem igauņu preses uzbrukumiem

latviešiem, kad 1925. g. 7. martā Igaunijas valsts vecākais Ulmanim Tal-

linā pasniedza Igaunijas brīvības krustu.

Otru prāvu par Niedras lomu Bermonta uzbrukuma laikā bija pare-

dzēts iztiesāt karatiesā novembrī. Tomēr ģenerālis Radziņš to noraidīja

uz civīlo tiesu. Par šo rīcību 1924. g. 10. oktobrī sociāldemokrāti iesnie-

dza interpellāciju, bet 14. oktobrī Zāmuela valdība to pārcieta, dabūjot

vairākumu. Niedra bija iesniedzis pirmās prāvas sprieduma pārsūdzību

apellācijas tiesā, un šīs lietas izskatīšana bija nolikta 28. novembrī, bet

to atlika, lai varētu sākties tiesas process otrā prāvā, ko sāka iztiesāt 2.

decembrī. Arī šai prāvā galvenais liecinieks bija Ulmanis. Jau pašā prā-

vas sākumā Ulmanim radās domstarpības ar Niedras aizstāvi, kad pēdē-
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jais jautāja, ar kādu dokumentu Ulmanis var pamatot savu liecību. Ul-

manis dusmīgi atbildēja, ka viņam kā ministru prezidentam bijušas citas

lietas, ko kārtot, nekā reģistrēt dokumentus. Pēc prāvas atreferējumiem

uzzinām, ka Ulmaņa sekretārs bijis kāds Oliņš.

Spriedums bija Niedram labvēlīgs, un viņu attaisnoja, bet Dr. Vanki-

nam piesprieda trīs gadus cietuma.

Kad pēc tam 12. decembrī saeima nolēma Niedru apcietināt, pamatojo-
ties uz Kerenska likuma (šis likums paredzēja, ka valsts drošības intere-

sēs var apcietināt un turēt apcietinājumā personas arī bez tiesas spriedu-

ma), par to balsoja sociāldemokrāti, zemnieksavienībnieki un citas par-

tijas, bet pretī balsoja labais spārns un vācieši. Lēmumu pieņēma ar 69

balsīm, pretī balsoja 13, bet atturējās 6.

Gada beigās noslēdzās vēl kāda cita prāva, kas skāra Ulmaņa darbību

viņa valdīšanas laikā. Tā bija prāva pret Ulmaņa valdības satiksmes mi-

nistru Hermanovski. Prāvas gaitā noskaidrojās, ka Hermanovskis bijis

tas, kas 1920. gada martā ierosinājis kabinetā pirkt no Amerikas Savie-

noto Valstu kara ministrijas krājumiem ar firmas „U.S.A. International

Corporation" starpniecību lokomotīves un citu dzelzceļa materiālu. Her-

manovskis kabinetā attēlojis pirkumu kā ļoti izdevīgu ar izdevīgiem mak-

sāšanas noteikumiem. Sabiedrībai izmaksāts avanss 450 000 dolāru, kaut

izrādījies, ka iepērkamais materiāls Latvijai nederētu un arī maksāšanas

noteikumi nav izdevīgi. Prokurors pieprasīja apsūdzētajam cietumsodu,

bet aizstāvis aizrādīja, ka atbildīgs ir viss Ulmaņa kabinets. Apellācijas
tiesas spriedums bija, ka Hermanovskim jāatmaksā 450 000 dolāru un

jāpavada seši mēneši arestā. Senāta kasācijas departaments šo spriedumu

apstiprināja. Par šo lietu rakstīts jau 204. lappusē. Vai piespriesto summu

no Teodora Hermanovska arī tiešām izdevās piedzīt, autors nevarēja
noskaidrot.

Jaunais (1925.) gads sākās ar jaunu rosību politiskajā laukā. Rudenī

bija paredzētas otrās saeimas vēlēšanas, un visas partijas sāka uz tām lai-

kus gatavoties. 29. aprīļa sēdē Ulmanis teica plašāku runu par valsts bu-

džetu. 311 Polemizējot ar viņu, žurnāla Domu redaktors sociāldemokrāts

Roberts Bīlmanis deva Ulmaņa polītikas savilkumu. Ulmanis tikai aiz-

stāv lauksaimniekus, bet par pārējiem Latvijas iedzīvotājiem izrāda maz

intereses. Viņš prasa ievedmuitu tikai uz lauksaimniecības ražojumiem un

atļauj ievest no Polijas laukstrādniekus, kas strādātu par zemu algu. Ul-

manis ir pret plašāk izvērstu sociālu likumdošanu, bet par to, ka valstij

jāveicina lauksaimniecības ražojumu eksports.

Gatavojoties nākamās saeimas vēlēšanām, 1925. g. 18. aprīlī Lielajā

ģildē, Rīgā notika devītais zemnieku savienības kongress. To atklāja Kār-

lis Ulmanis. Kongresā piedalījās 350 delegāti no 463 zemnieku savienī-

bas nodaļām. Saskaņā ar noteikumiem, katri 50 partijas biedri varēja

sūtīt zemnieku savienības kongresā vienu delegātu. Bez tam kongresā va-
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rēja piedalīties partijas centrālā padome, kurā bija 33 rajonu priekšnieki,
un šīs padomes vēlētā centrālā valde septiņu locekļu sastāvā.312 Ir inte-

resanta parādība, ka, tuvojoties vēlēšanām, zemnieku savienības biedru

skaits pieauga, bet pēc vēlēšanām interese apsika, un daudzi biedri pār-

trauca savus maksājumus partijai. Tā pirms Satversmes sapulces vēlēša-

nām partijas biedru skaits no kādiem 30 tūkstošiem pieauga 1920. gadā
uz 39 tūkstošiem. Pēc vēlēšanām biedru skaits samazinājās līdz 35 tūksto-

šiem. Pirms saeimas vēlēšanām 1922. gadā biedru skaits pieauga līdz 38

tūkstošiem, lai tad atkal samazinātos līdz 32 tūkstošiem 1923. gadā. Otrās

saeimas vēlēšanu gadā biedru skaits atkal pieauga uz 35 tūkstošiem.313 Kā

redzams, ar visu pieaugumu pirms vēlēšanām trends tomēr ir slīdošs, kas

izskaidrojams ar to, ka zemniekiem radās vēl citas polītiskās partijas, kas

atvilka biedrus no zemnieku savienības.

Zemnieku savienības polītiskie pretinieki ar gandarījumu vēroja šo lie-

lākās pilsoniskās polītiskās partijas slīdēšanu lejup un apsveica plaisas un

šķelšanos partijā. Tā 1925. gada maija sākumā Jaunākās ziņas kā sensā-

ciju pasniedza ziņu (gan ar jautājuma zīmi), ka Latvijas sūtnis Parīzē Dr.

Valters, kaut būdams viens no Latviešu zemnieku savienības dibinātājiem,

esot nodomājis no partijas izstāties. lemesls esot viņa domstarpības ar par-

tijas vadību (jālasa: Kārli Ulmani) un tas, ka partija budžeta komisijā

viņu nav pietiekami aizstāvējusi pret uzbrukumiem.

Jo tuvāk nāca vēlēšanas, jo priecīgāka kļuva latviešu prese (atskaitot
Brīvo zemil), atzīmējot jaunu šķelšanos zemniekos. 1925. gada augustā jau

runāja par ~lielo polītisko notikumu — šķelšanos Latviešu zemnieku sa-

vienībā". leganstu šādiem rakstiem guva, iztirzājot Latviešu zemnieku

savienības izraudzītos kandidātus nākošajās vēlēšanās. Partijas valdes, t.

i., Ulmaņa noraidītie kandidāti bija nolēmuši piedalīties vēlēšanās ar pašu

sarakstu. Tā radās „Agrārpolītiskā apvienība", un arī jau agrāk dibinātā

„Izpostīto apgabalu kongresa" pārstāvji pēc nesekmīgām sarunām ar zem-

nieku savienību par kopēju sarakstu nolēma vēlēšanās piedalīties ar at-

sevišķu sarakstu. 1920. gadā dibinātais Latvijas vēstnesis, kas pēc 1925.

gada vēlēšanām apvienojās ar Rīgas ziņām, rakstīja, ka zemnieku šķelša-

nās ir nožēlojama parādība, bet tajā vainīga ir Latviešu zemnieku savie-

nības vadoņu neiecietība. Plaši izplatītais Latvijas sargs rakstīja, ka Kārļa

Ulmaņa pils sāk plaisāt pamatos. Latviešu zemnieku savienība vairs neaiz-

stāv zemniecības intereses, bet partijas polītiku nosaka personiskas inte-

reses. Partijas vadība neatzīst konstruktīvu kritiku, bet domā tikai par

veikaliem.

Nonācs Jaunākajās ziņās rakstīja, ka Latviešu zemnieku savienībā no-

teicēja ir kļuvusi vienas personas autokratiskā griba. Lasītājiem bija viegli

uzminēt, ka ar to domāts Ulmanis. Nonācs rakstīja, ka autokrata mērķis

esot nevis vispārējais labums, bet personiskā vara un centieni iegūt no-

teikšanu valstī. Vecā zemniecība esot saskaldīta neskaitāmās naidīgās

nometnēs. Šai chaotiskajā stāvoklī vainojama zemnieku savienības va-
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dības greiza politika. Opozicija, kas atšķeļas no Latviešu zemnieku sa-

vienības, esot neapšaubāmi ievērojams spēks.
Ar sevišķi lielu gandarījumu laikraksts Sociāldemokrāts konstatēja, ka

visu laiku pareģotā šķelšanās Latviešu zemnieku savienībā ir notikusi.

Kooperātoru avīze Balss rakstīja, ka zemnieku savienības vadoņiem ne-

rūpot zemnieku pārstāvju skaits saeimā, bet gan partijas paklausība va-

doņiem. Šie vadoņi pārliecināti, ka viņus pašus ievēlēs. Zemnieku savienī-

bas partijas līderi vēlas, lai viņus ievēlētu saeimā personiskā labuma dēļ,

lai varētu arī turpmāk gādāt par savām akciju sabiedrībām. No redza-

mākiem agrākiem Latviešu zemnieku savienības vadītājiem kandidātu

sarakstā vairs nav uzņemts agrākais Krievijas valsts domes loceklis un

latviešu strēlnieku pulku dibinātājs Goldmanis. Viņa izslēgšana ir uzska-

tāma par partijā valdošā Ulmaņa virziena uzvaru. Goldmanis kopā ar

mācītāju Gailīti kandidē izpostīto apgabalu kandidātu sarakstā, jo, kā

zināms, Izpostīto apgabalu kongresam neizdevās pievienoties Latviešu

zemnieku savienības sarakstam.

Vācu avīze Rigasche Rundschau ziņoja, ka Latviešu zemnieku savienī-

bas Rīgas kandidātu jautājumā pēdējā brīdī novērsta Šķelšanās ar ko-

operācijas darbiniekiem. Konsuma direktors P. Siecenieks esot tomēr uz-

ņemts par kandidātu. Arī Sīmanis un Augusts Kalniņš esot uzņemti
kandidātos. Avīze piezīmē: „Vēl jānogaida, vai ar to izbeigsies cīņa starp

Ulmaņa grupu, kas aizstāv, pēc viņu domām, vienīgo svētīgo lauksaim-

niecības akciju sabiedrību principu, un grupu, kas stāv aiz Siecenieka,

pulcējas ap laikrakstu Balsi un aizstāv lauksaimniecības kooperācijas

principu."3l4

Reaģējot uz šo preses kampaņu, Latviešu zemnieku savienības laik-

raksts Brīvā zeme pasvītroja, ka zemnieku savienība pēc attīrīšanās no

elementiem, kas nepakļāvās partijas disciplīnai, dosies vēlēšanu cīņā vie-

nota un kopējiem spēkiem.

Neveiksmīgs valsts prezidenta amata kandidāts

Arī ar otrās saeimas vēlēšanu rezultātiem Kārlis Ulmanis personiski

varēja būt apmierināts. Viņš kandidēja visos piecos vēlēšanu apgabalos

un Latviešu zemnieku savienības sarakstā četros apgabalos bija izvirzīts

pirmajā vietā. Tikai Kurzemes apgabalā pirmajā vietā zemnieku savienī-

bas sarakstā bija izvirzīts Jānis Balodis, kas tagad pirmo reizi bija uz-

ņemts zemnieku savienības kandidātos. Ulmanis visos piecos iecirkņos ko-

pā ieguva 138 090 talonus. 315 Vēlēšanās pavisam piedalījās 833 800 vē-

lētāju, kas nozīmē, ka Ulmanis bija ieguvis 16,6 °/o balsu. No zemnieku

savienības balsotājiem Ulmanis bija ieguvis 123 422 talonus, bet no ci-

tiem sarakstiem 14 668 talonus. Par zemnieku savienības sarakstu bija
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nodotas 125 070 balsis, kas nozīmē, ka no tiem, kas balsoja par Latviešu

zemnieku savienību, par Ulmani bija balsojuši 98,7 °/o. No citiem sarak-

stiem visvairāk balsu Ulmanis bija ieguvis no nacionālās apvienības

(4778), demokrātiskā centra (2813) un 696 balsis pat no sociāldemokrātu

saraksta. Ulmanis bija ieguvis talonus gandrīz no visiem sarakstiem, un

tādu bija pavisam 43, kaut tikai 25 saraksti ieguva mandātus.

Pēc ievēlēšanas Kārlis Ulmanis Brīvajā zemē publicēja garāku rakstu,

ko pārējie laikraksti uzskatīja par viņa programmu valsts prezidenta
vēlēšanās. Savā rakstā Ulmanis pasvītroja, ka Latvijai jābūt latviešu val-

stij, bet minoritātēm jādod pilnīga brīvība kultūras attīstībā. Tomēr šī

brīvība nedrīkst izvērsties par „valsti valstī". Preses pareģojumi piepil-

dījās, un Ulmanis kandidēja valsts prezidenta amatā.

Otrā saeima sanāca uz pirmo sēdi 1925. g. 3. novembrī, un jau 6. no-

vembra sēdē darba kārtībā bija valsts prezidenta vēlēšanas. No jauna
ievēlētais saeimas priekšsēdis Dr. P. Kalniņš pēc uzaicinājuma minēt kan-

didātus valsts prezidenta amatam paziņoja: „lesniegti sekosi kandidāti:

no demokrātiskā centra, jaunzemnieku savienības, Latgales demokrātu

un Latgales darba partijas frakcijām uzstādīts uz Valsts Prezidenta ama-

tu Jānis Čakste.
. .

Tālāk Rudevics, Cielēns un Menders paziņo, ka uzstāda

Jāni Pliekšānu-Raini par kandidātu. . .
Tālāk latviešu zemnieku savienī-

bas frakcija, parakstījušies Klīve, Pauļuks un Kviesis, liek priekšā par

kandidātu uz Valsts Prezidenta amatu Kārli Ulmani. Deputāts Kārlis

Ulmanis paziņo Saeimas prezidijam, ka kandidātūru uz Valsts Preziden-

ta amatu pieņem."316

Pēc pārtraukuma notika balsošana par kandidātiem. Neviena no trim

kandidātiem zālē nebija, deputāts Brūno Kalniņš bija atvaļinājumā, bet

priekšsēdis Pauls Kalniņš balsošanā nepiedalījās, tātad kopā valsts prezi-
denta ievēlēšanā piedalījās 95 deputāti.

Pauls Kalniņš paziņoja balsošanas rezultātus šādiem vārdiem: balso-

šanas rezultāti: no 95 balsīm nodotas: par Raini-Pliekšānu 33, par Kārli

Ulmani 32, par Jāni Čaksti 29, atturējies 1, kopā 95 balsis. Saskaņā ar

Satversmes 36. pantu Valsts Prezidenta ievēlēšanai vajaga vismaz 51 Sa-

eimas locekļu balsi. Tā kā vajadzīgo balsu skaitu neviens no kandidā-

tiem nav dabūjis, tad stājas spēkā mūsu vēlēšanu kārtības 9. pants un

mums jāatkārto balsošana, pie kam pie ikvienas balsošanas atkritīs tas

kandidāts, kas būs dabūjis vismazāk balsis. Man ienācis no Saeimas de-

putātiem: Cielēna, Mendera un Rudevica paziņojums: 'Sociāldemokrā-

tiskā frakcija ar šo paziņo, ka viņa noņem Jāņa Pliekšāna-Raiņa kandi-

dātūru uz Valsts Prezidenta amatu.' Tāpat ienācis paziņojums no Raiņa-

Pliekšāna: 'Tā kā pirmā balsojumā neesmu dabūjis absolūtu balsu vairu-

mu, tad uz sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Saeimas frakcijas

priekšlikumu noņemu savu kandidātūru uz Valsts Prezidenta amatu.'

Tātad paliek 2 kandidāti. Uz vēlēšanu kārtības 4. panta pamata paslu-

dinu pārtraukumu uz pusstundu."
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Šis pārtraukums ilga no pulksten 15.15 līdz 15.45. Pēc pārtraukuma

pirms balsošanas trīs žīdu deputāti — Nuroks, Vitenbergs un Dubins —

lūdza grozīt balsošanas kārtību tā, ka balsotājus neizsauc alfabēta kār-

tībā, bet ļauj šiem trim deputātiem balsot pirmiem. Savu lūgumu viņi

motīvēja ar to, ka tuvojas sestdiena, kad žīdi nedrīkst rakstīt. Saeima to

atļāva. Balsošanā nepiedalījās P. Kalniņš (kā sēdes vadītājs), Rainis (kas

apvainojies bija aizgājis mājās), Čakste un Ulmanis (kas abi bija kandi-

dāti), B. Kalniņš (kas bija atvaļinājumā) un A. Krastkalns (iemesls nav

zināms). Balsošana ilga no pulksten 16.40 līdz 16.57. Pēc tam priekšsēdis
P. Kalniņš pasludināja rezultātus: „Balsošanas rezultāti. Pavisam nodo-

tas 94 zīmītes. Par Čaksti nodotas 60 balsis, par Ulmani — 31, atturējušos
3. Par Valsts Prezidentu ievēlēts Jānis Čakste ar 60 balsīm."

Pēc notikušām vēlēšanām, saprotams, visas avīzes tās komentēja. Brīvā

zeme rakstīja, ka minoritātēm bijusi izšķīrēja nozīme Čakstes ievēlēšanā,

un priecājās, ka pilsoņu vairākums nav balsojis par Raini. Minoritātes

neesot balsojušas par Ulmani, jo zinājušas, ka viņš neatbalstīs viņu prasī-
bas pēc privilēģijām.

Latvijas sargs domāja, ka divu pilsonisku kandidātu izvirzīšana bijusi

rotaļāšanās ar uguni. Ja būtu gadījusies kāda kļūme ar Čakstes kandidātū-

ru, tad būtu ievēlēts Rainis.

Latvijas vēstnesis izteica nožēlošanu, ka Ulmaņa kandidatūras deļ Čak-

ste nav ievēlēts ar tādu vairākumu, kādu viņš ieguva priekš trim gadiem.
Sociāldemokrāts ar iznākumu bija apmierināts — ja cerētais nav sanie-

dzams, tad jāsamierinās ar iespējamo. Līdzīgi kā vācu sociāldemokrātiem,

arī latviešu sociāldemokrātiem bija jābalso par vairāk pieņemamo pilso-

nisko kandidātu. Ja arī mūsu Ulmanis nav nekāds Hindenburgs, tad to-

mērsociāldemokrātiem jāgādā, lai Ulmaņa ēra neatkārtotos.

Saskaņā ar parlamentārām paražām, kad 1925. g. 3. novembrī sanā-

ca otrā saeima, pirmās saeimas pēdējais ministru prezidents Hugo Cel-

miņš nolika savas pilnvaras. 317 Līdz ar to sākās ilgāks posms, ko tauta

uzskatīja par bezvaldības laiku, jo pēc Celmiņa paziņojuma saeima viņam

neuzdeva turpināt darbu, kamēr ievēlē jaunu kabinetu. Kā parasts, valsts

prezidents aicināja lielāko frakciju — sociāldemokrātus sastādīt valdību.

Ministru prezidenta amatam sociāldemokrāti paredzēja Vesmani, bet, ne-

varēdami salasīt vairākumu, no mēģinājuma atteicās. Valsts prezidents

tad griezās pie zemnieku savienības, kas varēja savākt tikai 27 balsis

(zemnieku savienība 16, katoļu klerikāļi 5, Bļodnieka jaunsaimnieki 3 un

latgalieši 3). Kas būtu zemnieku savienības ministru prezidents, to neiz-

pauda. Kad avīzes minēja, ka tas būtu Ulmanis, zemnieku savienība šo

ziņu dementēja. Novembra otrā pusē pēc nemitīgām sarunām zemnieku

savienība bija savam kabinetam salasījusi jau 47 balsis, bet, nespēdama

nodrošināt vairākumu, beidzot no valdības sastādīšanas atteicās. Valsts

prezidents tad griezās pie demokrātiskā centra. Pēc četru dienu veltīgām

sarunām partija no uzdevuma atteicās. Valdību sastādīt tad aicināja labo
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bloku ar deputātu Reinhardu, kas uzsāka sarunas ar zemnieku savienību

un centru. Pēc divām dienām Reinhards bija spiests no mēģinājuma at-

teikties. 4. decembrī sociāldemokrāti apspriedās ar centru un citām frak-

cijām, bet bez panākumiem. Valsts prezidents tad griezās pie minoritā-

tēm — vāciešiem, poļiem un žīdiem ar priekšlikumu sastādīt valdību.

Kad tie atteicās, valsts prezidents griezās pie Skujenieka. Tas atbildēja,
ka viņa partija neuzņemas valdības sastādīšanu, bet ka viņš personiski to

mēģinās. 10. decembrī Skujenieks ziņoja valsts prezidentam, ka viņam

nav veicies sadabūt vairākumu. Valsts prezidents tad aicināja uz pili zem-

nieku savienības līderus Klīvi un Alberingu, lai uzklausītu viņu domas,

kā rast izeju no ilgstošās krizes. Zemnieku savienība paziņoja, ka atsakās

sastādīt valdību, un to pašu valsts prezidentam ziņoja arī sociāldemokrā-

ti. Zemnieku bloka pārstāvji tad nolēma noskaidrot iespējamo vairākumu

neoficiālās sarunās. Valsts prezidents izvirzīja domu par darba kabineta

sastādīšanu, bet to noraidīja visas polītiskās partijas, uzstājoties, ka ir

jāsastāda polītisks kabinets.

lepriekšējo sauso faktu attēlojuma sniegts pārskats pec preses ziņām,

kas Latvijā bija ļoti emocionālā ietērpā, bet ārzemēs ar ironisku nokrāsu.

Tikai 1925. g. 22. decembrī likās, ka Latvija iegūs valdību, jo valsts

prezidents Čakste ziņoja saeimas priekšsēdim, ka sastādīt valdību aicināts

Voldemārs Zāmuels, 318 kas gan nebija saeimas deputāts. Zāmuela kabinetā

bija paredzēti no sociāldemokrātu deputātiem Cielēns, Rudevics un Bast-

jānis, no apvienotās sociāldemokrātu mazinieku partijas M. Skujenieks,

no Latgales demokrātu partijas F. Trasuns, bez tam vēl vairāki ministri,

kas nebija saeimas deputāti. Piemēram, kara ministra amatam bija pa-

redzēts Rūdolfs Bangerskis un par izglītības ministru R. Liepiņš. Pēc de-

batēm par Zāmuela valdības platformu par viņa kabinetu nobalsoja 47

deputāti, pret 44 un atturējās pieci.3l9 Paredzētā kreisā valdība nebija ie-

guvusi parlamenta uzticību.

Fēlikss Cielēns savās atmiņās apraksta, kā varēja notikt šis pirmais ga-

dījums Latvijas parlamentārajā vēsturē, kad valsts prezidenta aicinātais

ministru prezidents, kas bija aicinājumu pieņēmis, nedabūja parlamenta

vairākuma akceptu.320 Pēc Cielēna stāsta, sociāldemokrāti tūlīt pēc otrās

saeimas ievēlēšanas bija noorganizējuši kreiso bloku kopā ar maziniekiem,

centra grupām, progresīvajiem latgaliešiem un kreiso minoritāšu pārstāv-

jiem, lai būtu pretspars zemnieku savienības, t. i., Ulmaņa eventuāli or-

ganizētai koalicijai. Kreisajam blokam bija nodrošinātas 52 balsis, un, pa-

matojoties uz tā, valsts prezidents Čakste aicināja par ministru prezidentu

V. Zāmuelu, ko bija ieteikusi sociāldemokrātu frakcija. Cielēns turpina:

~Kad Zāmuels jau taisījās kāpt Saeimas katedrā, lai nolasītu valdības

deklarāciju, Nuroka divvīru frakcija pēkšņi paziņoja, ka tā atsauc savu

atbalstu Zāmuelam. Tomēr ministru prezidenta kandidāts vairs negribēja

atkāpties un kāpa katedrā, lai izprasītu Saeimas uzticību. Nu sākās pavi-

sam niknas debates. Ādolfs Klīve laida vaļā savu smago artilēriju pret
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Zāmuelu, arī Arveds Bergs tarkšķināja savu ložmetēju, bet mūsu frakcijas

karotāji cīnījās par Zāmuelu, gan bez panākumiem. Nuroka divvīru frak-

cija izšķīra nobalsošanu un vēl kādi atturējās, kas bija solījušies atbalstīt

Zāmuela kabinetu.
. .

Mūsu neveiksmes cēlonis toreiz bija Nuroka frak-

cija, kas bija no Zāmuela dabūjusi praktisku solījumu kādām žīdu tautī-

bas pilsoņu kultūrālām vajadzībām, bet ar šo Zāmuela parakstīto solī-

jumu rokā izdabūjusi no labā spārna līdera Klīves vēl lielākus solījumus,

tā pārejot labā spārna pusē. Šāda žīdu demokrātu nelojāla tirgošanās bija

radījusi mums, kreisajam spārnam, pavisam neērtu stāvokli."

Cielēns gan kļūdās, rakstot, ka Nuroka frakcijā (tā saucās: „Mizrachi")
būtu bijuši divi deputāti. No „Mizrachi" saeimā bija ievēlēts tikai Nuroks

viens pats. Līdz ar to Cielēna stāsts kļūst problēmatisks — ja jau bija no-

drošinātas 52 balsis, tad vienas vai pat divu balsu zaudējums nevarēja iz-

nākumu apdraudēt.
Pēc tam, kad Zāmuela valdība nebija saeimā dabūjusi uzticību, zemnie-

ku savienības deputāts Ā. Klīve ierosināja vienas stundas pārtraukumu.

lerosinājumu pieņēma ar 48 pret 44 balsīm. Pārtraukumā, kas ilga no

pulksten 19.12 līdz 20.35 Klīve devās uz Rīgas pili un no valsts preziden-

ta Čakstes saņēma uzdevumu, lai zemnieku savienība sastāda valdību ar

Kārli Ulmani ministru prezidenta amatā.

Ulmanis par sava kabineta ministriem bija izraudzījis šādas personas:

iekšlietu ministrs E. Laimiņš, finanču — J. Blumbergs, satiksmes — P.

Aronietis, izglītības — E. Ziemelis, tieslietu ministrijas pārvaldnieks —

E. Brikovskis, tautas labklājības — V. Rubulis, zemkopības — M. Gailītis,

kara — J. Goldmanis, iekšlietu ministra biedrs ar balss tiesībām kabine-

tā — A. Velkme, ārlietu ministrijas pārvaldnieks — H. Albats. Zemnieku

savienība kabinetam bija devusi ministru prezidentu un finanču ministru,

Latgales zemnieku partija tautas labklājības ministru, izpostīto apgaba-

lu kongresa un apvienotās savienības frakcija savu vienīgo deputātu Gold-

mani. Pārējie ministri bija aicināti ārpus saeimas, un interesanti atzīmēt,

ka par tieslietu ministrijas pārvaldnieku Ulmanis bija aicinājis to pašu

personu, ko bija aicinājis V. Zāmuels.

Pēc ļoti spraigām debatēm, kurās, kā Latvijas saeimas debatēs parasts,

tika izteikti arī personiski apvainojumi, Ulmaņa kabinets ieguva 48 bal-

sis, pret bija 42, trīs atturējās un septiņi balsošanā nepiedalījās. Kaut gan

balsošanā nebija sasniegts 51 balss kvorums, Ulmaņa valdību uzskatīja par

ievēlētu. Tā kā opozicija bija pieprasījusi vārdisku nobalsošanu, pēc saei-

mas stenogrammām ir iespējams konstatēt (sk. 191. sleju), ka no toreizējām
27 partijām par Ulmaņa valdību bija nobalsojušas 17 partijas un pret to

astoņas partijas. Atturējās un nebija klāt divas partijas.

Par Ulmaņa valdību bija balsojusi latviešu zemnieku savienība (par-

tijai bija 16 deputāti, bet nebija balsojis līdz balsošanas vadītājs Albe-

rings, tā Ulmanis dabūja no savas partijas 15 balsis), demokrātiskais

centrs (2), katoļu un kristīgo zemnieku partija (4, viens nebija klāt), Lat-



vijas vācu baltiešu partija (5), Latvijas jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija (3), Latvijas jaunzemnieku savienība (2, jo viens nebija klāt), na-

cionālā apvienība (3), „Agudas Jisroel" (2), kristīgā nacionāla savienība

(2), Latgales zemnieku partija (2), miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba (1), pareizticīgo vēlētāju un krievu un apvienoto organizāciju bloks

(1, viens nebija klāt), poļu katoļu Latvijas poļu savienība (2), ārpus par-

tijām esošā partija (1), izpostīto apgabalu kongress un apvienotā savienība

(1), Latgales bezpartejiskā savienība (1), nacionālā zemnieku savienība (1).
Pretī bija balsojusi Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (31,

saeimas priekšsēdis P. Kalniņš nebija klāt), apvienotā sociāldemokrātu

mazinieku partija un laukstrādnieku savienība (4), apvienotā Latgales
darba partija un Latgales mazzemnieku un bezzemnieku savienība (2),

Latgales demokrātu partija (1), vecticībnieku frakcija (1, viens nebija

klāt), krievu pagastu un sabiedrisko darbinieku apvienotā frakcija (1),

Latvijas ebrēju sociāldemokrātiskā strādnieku organizācija
~B

unds" (1),

„Ceire Cion (Hitachdut)" (1).

Atturējās profesora Dišlera grupa, kas bija izstājusies no demokrātiska

centra un saucās par bezpartejisko sabiedrisko darbinieku frakciju (3).

Nebija klat cionistu organizācija „Mizrachi" (1 — tas bija Nuroks,

par kuru Cielēns rakstīja savās atmiņās).

levietojot šeit garo partiju sarakstu, kuras balsoja par un pret Ulmani,

kuras atturējās un kuru nebija klāt, nolūks bija ne vien rādīt, uz kādām

aprindām balstījās Ulmaņa piektā valdība, bet jo sevišķi pasvītrot, ar

kādām grūtībām bija jācīnās lielāko partiju līderiem, lai sadabūtu daudzo

partiju atbalstu. Laiks un enerģija, kas bija jāveltī, lai savāktu parlamen-
tā vairākumu valdībai, bija jāatrauj no likumdošanas un valsts pārvaldī-
šanas darba. Turklāt nodibinātā koalicija bija nestabila, tādēļ kabineta

mūžs bija īslaicīgs, un, iestājoties krizei, sarunas bija jāsāk no jauna. Mazo

partiju deputāti apzinājās savu vērtību un par kabineta atbalstīšanu pra-

sīja visādas koncesijas tām aprindām, kuras viņi teicās reprezentējam.

Lasītājs būs ievērojis vēl kādu citu visumā nesvarīgu, bet īpatnēju parādī-

bu — jo garāks partijas vārds, jo mazāk tai deputātu.
Pēc ilgāka pārtraukuma Ulmanim 1925. g. 24. decembrī atkal uzņemo-

ties ministru prezidenta amatu, mainītajos apstākļos viņam nebija viegli

atrast pareizo pieeju un nodibināt sadarbību ar sīkās partijās sadrumsta-

loto saeimu. Par Ulmaņa darbību šai laikā saeimā savu spriedumu ir iz-

teicis deputāts F. Trasuns saeimas 1926. g. 16. marta sēdē, uzrunājot mi-

nistru prezidentu: „Ulmaņa kungs, ar bravūru polītikā neko nevar pa-

nākt un arī ar diktātūru polītikā neko nevar panākt. Ja ir valdība un ir

ministru prezidents, kas stāv valdības priekšgalā, tad vajadzīgs arī zi-

nāms takts, kas varētu saskaņot Saeimu, kas varētu Saeimu un deputātus

novest tik tālu, ka tā varētu turpināt savu darbu. Bet ja valdība ir ne-

spējīga atrast šo ceļu, — Jūs, Ulmaņa kungs, itin labi atceraties, kas ir

bijis Jūsu laikos Satversmes sapulcē, kad kreisajam spārnam vajadzēja
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trokšņot, bet kad naca Jusu frakcijas virs Meierovica kungs, tad trokšņa

nebija."321

Šai darbības posmā, kad Ulmanis bija ministru prezidents, zināmu ie-

vērību pelnī viņa parakstītais pagaidu tirdzniecības līgums ar Amerikas

Savienotajām Valstīm 1926. g. 1. februārī. Abas līdzējas valstis apsolīja
viena otrai lielāko labvēlību, izņemot priekšrocības Kubai un Panamas

kanāļa joslā no ASV puses un priekšrocības pārējām Baltijas valstīm no

Latvijas puses. Šo līgumu ASV vārdā parakstīja sūtnis Kolemens (F. W. B.

Coleman).322

Pēc četriem mēnešiem Ulmaņa kabinets 1926. g. 6. maijā zaudēja saei-

mas uzticību. Tā vietā stājās Alberinga kabinets, kurā Ulmanis bija ārlie-

tu ministrs. Šai postenī viņš darbojās no 1926. g. 7. maija līdz 18. decem-

brim, kad nodibinājās Skujenieka kreisā valdība. Septiņu mēnešu ilgais

laiks, kamēr Ulmanis bija ārlietu ministrs, Latvijas ārpolitikā bija ļoti

trauksmains, un Ulmanis darbojās ļoti aktīvi, salīdzinot ar viņa vēlāko

darbību ārlietu ministra amatā 1931. gadā un laikā no 1934. līdz 1936.

gadam.

Ulmaņa kabineta atkāpšanās oficiālais iemesls minēts viņa 1926. g. 30.

aprīļa rakstā saeimas prezidijam: 28. aprīļa plēnārsēdē saeima noraidīja
budžeta lasīšanu pa pantiem ar 49 pret 45 balsīm, diviem balsotājiem at-

turoties.323

Debatēs par jaunā kabineta platformu sociāldemokrāts Rudevics no-

rādīja, ka Ulmaņa kabinets kritis tādēļ, ka valsts prezidents Čakste ap-

žēlojis Niedru (1926. g. 14. aprīlī ar noteikumu, ka Niedra atstāj Latviju).
Centra grupas par to izstājušās no koalicijas. Turpretim O. Nonācs šo

viedokli apstrīdēja, jo, pēc viņu domām, kabinets kritis tādēļ, ka tajā trū-

kusi idejiska saskaņa. Ulmaņa kabinets balstījies uz zemniekiem — gan

baltiešu, gan latgaliešu. Centra apvienība kabinetu gāza „un tai netrūka

drosme radīt jaunu kabinetu" — zemnieku bloka un centra apvienību.324

Rudevics debatēs par Alberinga kabineta platformu uzslavēja Nonācu un

Breikšu:
„ . . .

tik daudz dūšas bija gan Nonācām un Breikša kungam, lai

pateiktu: nē, Ulmani nē! Un kā ar maziem bērniem Zemnieku savienība

strīdējās dažas stundas, ka Ulmani vajaga par katru cenu par ministru

prezidentu — taču ne nopietni, bet tikai, lai rādītu, ka tas jautājums, vai

Ulmanis ir ministru prezidents vai ne, ka tas Zemnieku savienībai it kā ir

ļoti nopietns jautājums. Pēc dažām stundām viņa piekāpās un sacīja: 'Nu

labi, ja jūs negribat Ulmani kā ministru prezidentu, tad mēs tam piekrī-

tam,' bet nākošā minūtē viņi lika Ulmani par ārlietu ministru."325

Pazobojies, ka jaunajā kabinetā ministru prezidents un ārlietu ministrs

būs agronomi, nevis kvalificētas personas, Rudevics turpināja: „Es pazīstu

Ulmaņa kungu, viņa spējas — viņa lielās spējas — kad viņš veselas divas

nedēļas prata andelēties, kad viņš prata attiecīgi noskaņot sev presi, kad

viņš sludināja, ka ir brīvas ministru un bankas direktoru vietas.
. .

"
Savas

runas noslēgumā Rudevics atgādināja agrākās Ulmaņa valdības „sapuvušo
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siļķu un neesošo lokomotīvju" iepirkumus un pēc tam konstatēja, ka cen-

tra grupām ir noteicēja pozicija. Ar savu nelielo deputātu skaitu centrs

valda, izšķiroties, vai nosvērties pa labi vai pa kreisi. Šai saeimā centrs

vienmēr nosveras pa labi, ne politisku, bet gan savtigu apsvērumu dēļ.
Balsošanā Alberinga kabinets ieguva 51 pret 36 balsīm, bet pārējie de-

putāti nebija klāt. Sociāldemokrāts H. Kaupiņš pēc balsošanas rezultātu

pasludināšanas izsaucās: „Ulmanis augšām cēlies!"326

Ārlietu ministrs

Atskaitot īsu pārtraukumu, Zigfrīds Anna Meierovics bija Latvijas ār-

lietu ministrs no Latvijas dibināšanas laika līdz savai traģiskajai nāvei

1925. g. 22. augustā. Pēc Meierovica šai amatā bija Hugo Celmiņš un

Hermanis Albats, un tad Latvijas ārlietu vadību uzņēmās Kārlis Ulmanis

1926. g. 7. maijā.

Kaut Latvija un pārējās Baltijas valstis bija atzītas dc jure un uzņemtas

Tautu savienībā, to patstāvība un neatkarība tomēr bija augstākā mērā

apdraudēta. Par spīti noslēgtajam mierlīgumam, ar kuru Padomju Krievi-

ja uz mūžīgiem laikiem bija atteikusies no Baltijas valstu territorijas un

tautām, Padomju Savienība gaidīja uz pirmo izdevību, lai Latviju un pā-

rējās Baltijas valstis varētu pievienot sev. Tāpat naidīgi pret Baltijas val-

stīm, sevišķi pret Lietuvu Klaipēdas dēļ, bija noskaņota Vācija. Šai kļū-

mīgajā situācijā Baltijas valstis nevarēja gaidīt nekādu atbalstu no liela-

jām rietumu varām. Lielbritānija 1924. g. 1. februārī bija atzinusi padom-

ju režīmu „kā dc jure valdību bijušās Krievijas impērijas territorijā, kurā

tiek atzīta šī režīma kundzība". Politiskajai situācijai mainoties, šai ne-

noteiktajā formulējumā viegli varēja ietilpināt arī Baltijas valstis. Tur-

klāt Lielbritānijas ārlietu ministrija 1926. g. 10. aprīlī pieņēma slepenas

vadlīnijas turpmākajai prioritātei ārpolitikā, pēc kurām Londona pare-

dzēja neko neiebilst, ja Baltijas valstīs notiktu pārmaiņas, „ieskaitot to

pievienošanu atkal Krievijai".
Par šo slepeno lēmumu gan Baltijas valstis neko nezināja, bet tas vien,

ka Anglija bija tālu, bet Krievija un Vācija turpat durvju priekšā, lika

Baltijas valstīm savā ārpolitikā ņemt vērā šo kaimiņu lielvalstu draudus.

Latvijas ārpolitikas vadītājiem bija skaidrs, ka šiem draudiem varētu sek-

mīgi pretoties, ja visas Baltijas valstis rīkotos kopīgi. To saprata arī Pa-

domju Savienība un tādēļ no savas puses sevišķi pūlējās izjaukt jebkuru

Baltijas valstu sadarbību. Šos padomju centienus atbalstīja arī Vācija.

Bez Padomju Savienības un Vācijas pretestības Baltijas valstu vienībai

turklāt bija vēl kāds cits nepārvarams šķērslis. Tas bija Viļņas jautājums.
Kā senu vēsturisku Lietuvas galvaspilsētu to vēlējās iegūt Lietuva, bet Po-

lija uz šo pilsētu pretendēja, aizrādot, ka Viļņā un apkārtējā apgabalā
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lietuvieši ir tikai minoritāte. 1920. g. 7. oktobrī Polija un Lietuva tomēr

panāca vienošanos, ka Viļņa un Viļņas apgabals piederēs Lietuvai. Par

spīti tam, un tieši šīs vienošanās dēļ divi dienas vēlāk poļu ģenerālis Luc-

jans Želigovskis, it kā rīkojoties pret Polijas valdības gribu, okupēja Viļ-

ņu un Viļņas novadu. Tā kā Lietuva Viļņu nespēja atgūt, starp Lietuvu un

Poliju radās saspīlējums, kas patiesībā bija latents karastāvoklis.

Polija kā stiprākā valsts Padomju Savienības rietumos dabiski sevi uz-

skatīja par jebkuras Baltijas valstu koalicijas vadoni. Tomēr katram no-

domam radīt koaliciju, kur vadītāja būtu Polija, ar emocionālu naidu

pretojās Lietuva. Arī par piedalīšanos tādā Baltijas valstu koalicijā, kur

Polija nemaz nepiedalītos, Lietuva prasīja, lai koalicijas dalībnieki Viļņas

jautājumā nebūtu neitrāli, bet nostātos Lietuvas pusē. Nedz Somijai, nedz

Igaunijai, nedz Latvijai šāda prasība nebija pieņemama, jo tas nozīmētu

sanaidoties ar Poliju.

Padomju Savienība visiem spēkiem atbalstīja Lietuvas nostāju, pareizi

apsverot, ka Viļņas jautājums ir ievērojams šķērslis Baltijas valstu vienī-

bai. Tomēr, lai vēl vairāk saskaldītu Baltijas valstis, padomju valdība no-

lēma griezties pie katras Baltijas valsts atsevišķi, atskaitot Poliju, ar

priekšlikumu parakstīt neuzbrukšanas un neitrālitātes līgumu.
Par šo priekšlikumu Padomju Savienība 1926. g. 5. martā informēja

Latvijas sūtni Maskavā Kārli Ozolu. Padomju Savienība bija ar mieru

garantēt Latvijas robežas ar Padomju Savienību, par to prasot pilnīgu

neitrālitāti polītiskā, militārā un ekonomiskā ziņā. Līdzīgu priekšlikumu

bija saņēmusi Igaunija un Somija. Neiedziļinoties sīkāk, šis Padomju Sa-

vienības priekšlikums likās pieņemams. Tajā iedziļinoties, tomēr atklājās

zemūdens siekstas. Padomju Savienība vēlējās slēgt neuzbrukšanas un neit-

rālitātes līgumu ar katru no četrām Baltijas valstīm atsevišķi un noraidī-

ja jau agrāk no Polijas saņemto ierosinājumu piedalīties kopējā Polijas un

Baltijas valstu konferencē, kur apspriestu kopēju neuzbrukšanas un neit-

rālitātes līgumu. Mēģinot panākt atsevišķus līgumus ar katru Baltijas
valsti bez Polijas līdzdalības, Padomju Savienība gribēja iegūt brīvas ro-

kas, lai ar katru valsti varētu izrīkoties pēc sava ieskata, pārējām valstīm

neiejaucoties. Ar šādu neuzbrukšanas un neitrālitātes līgumu būtu anullēts

Latvijas un Igaunijas militārais līgums. Padomju Savienības ierosinātais lī-

gums arī nozīmētu, ka neviena Baltijas valsts nevarētu izpildīt savus
Tau-

tu savienības locekļa pienākumus, ja Tautu savienība prasītu statūtos pa-

redzētās sankcijas vai intervenciju. To visu apsverot, Baltijas valstis nolē-

ma rīkoties saskaņoti un izstrādāt vienādas atbildes uz Padomju Savie-

nības ierosinājumu.

Somijas valdība savu atbildi nodeva Padomju Savienības sūtnim Hel-

sinkos 5. maijā, un 6. maijā tādu pašu atbildi, datētu ar 5. maiju, attiecī-

gājiem sūtņiem nodeva Latvijas un Igaunijas valdība. Atbildes notās ie-

rosināto individuālo līgumu vietā bija paredzēts kollektīvs līgums. Bez

tam bija paredzēts, ka domstarpību izšķiršana, kādas rastos pēc līguma
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parakstīšanas, ir jānodod arbitracijas komisijai ar bezpartejisku priekš-
sēdi.

Tāda bija situācija, kad 1926. g. 7. maijā Ulmanis uzņēmās Latvijas ār-

lietu ministra pienākumus. Nedēļu vēlāk (12. maijā) Polijas kara ministrs

Jozefs Pilsudskis pārņēma valsts varu Polijā un kļuva par Polijas faktisko

diktātoru. Atkārtojot Polijas agrāko ierosinājumu Latvijai, Igaunijai un

Somijai — parakstīt militāru līgumu ar Poliju, Pilsudskis centās novērst

arī domstarpības ar Lietuvu. Viņa priekšlikums Lietuvai bija nodibināt

Polijas un Lietuvas militāro savienību un muitas ūniju. Viļņas jautājumā

viņš ierosināja, lai Lietuva un Polija pārvalda Viļņu un Viļņas apgabalu
kā kondominiju. Lietuva Polijas priekšlikumu noraidīja un pieprasīja,
lai Viļņu un Viļņas apgabalu nodod tūlīt Lietuvai bez kādiem citiem no-

teikumiem. Pret Polijas ierosinājumiem par militāru līgumu ar Baltijas
valstīm asu preses kampaņu sāka Padomju Savienība. Komūnistu partijas

avīze Pravda un valdības laikraksts īzvestija ievietoja rakstus, ka Padom-

ju Savienība nepieļaus nekādas intrigas savā rietumu robežjoslā, nedz arī

pret Padomju Savienību vērstu polītiku. Padomju Savienība pamācīja Bal-

tijas valstis, ka tās var sevi pasargāt tikai ar absolūtu neitrālitāti.

Tai pašā laikā, cerot Baltijas valstis pieveikt ar neatlaidību, Padomju

Savienība iesniedza jaunas notas ar projektiem par neuzbrukšanas līgumu.

Latvija tādu notu saņēma 21. maijā. Nota ierosināja parakstīt neuzbruk-

šanas līgumu uz trim gadiem un strīdus par līguma izpildīšanu nodot abu

pušu jauktai saskaņošanas komisijai, t. i., bez neitrāla priekšsēža. Arī Igau-

nija bija saņēmusi tādu pašu priekšlikumu, un sakarā ar to 1926. g. 28.

maijā Rīgā apspriedās abi ārlietu ministri — Ulmanis un Pīps (Piip). Ap-

spriedē nolēma nogaidīt, kamēr to pašu notu, kā bija sagaidāms, no Pa-

domju Savienības saņems Somija, lai tad visas trīs valstis varētu saskaņot

savas atbildes. Tai pašā laikā abi ārlietu ministri nolēma aicināt sarunās ar

Padomju Savienību piedalīties arī Poliju. Pilsudskis atbildēja, ka viņš nav

ieinteresēts divpusīgās sarunās ar Padomju Savienību, bet atkārtoja iero-

sinājumu par kollektīvām sarunām.

Nākošā apspriede starp Latvijas ārlietu ministru Ulmani, Igaunijas ār-

lietu ministru Pīpu un Somijas ārlietu ministru Setele (Setālā) notika Tal-

linā 1926. g. 13. un 14. jūlijā. Iniciātīva bija Ulmaņa rokās, kas izstrādāja

tēzes, kurām pievienojās arī Igaunija un Somija. Tēzēs bija paredzēts mē-

ģināt ar Padomju Savienību panākt kollektīvu līgumu, bet, ja tas neiz-

dotos, tad parakstīt pilnīgi vienāda satura līgumu starp Padomju Savie-

nību no vienas puses un Latviju, Igauniju un Somiju no otras puses. Tēzes

arī paredzēja kontaktu ar Poliju par paredzamām sarunām ar Padomju

Savienību, bet ar piezīmi, ka Polijas un Padomju Savienības eventuālās

sarunas nedrīkst kavēt pārējo Baltijas valstu sarunas ar Padomju Savie-

nību.

Izstrādātas ārlietu ministru tēzes pec parastajam desmit dienu diplo-

mātiskajām sarunām ietilpināja notā, ko Latvija, Igaunija un Somija, kat-
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ra atsevišķi, iesniedza Padomju Savienībai 1926. g. 24. jūlijā. Saskaņā ar

Igaunijas ierosinājumu notās bija paredzēts, ka kollektīvā līguma sagata-

vošanai dibināma īpaša komisija, kurā piedalītos visu ieinteresēto valstu

pārstāvji. Padomju Savienība priekšlikumu noraidīja, 3. augustā par to

paziņojot Latvijai un pārējām valstīm.

Tūlīt pēc Tallinas konferences Ulmanis kopā ar Latvijas ārlietu minis-

trijas darbiniekiem devās uz Kauņu, lai mēģinātu sarunās ar Lietuvu pa-

nākt, ka tā pieņem Pilsudska priekšlikumu par militāro un muitas ūniju.
Šeit Ulmanis tomēr piedzīvoja diplomātisku neveiksmi, jo lietuviešu vie-

doklis bija un palika: ~Mēs bez Viļņas nenorimsim". Lietuva bija ar mieru

pievienoties pārējām Baltijas valstīm sarunās ar Padomju Savienību tikai

tad, ja tajās nepiedalās Polija un ja pārējās Baltijas valstis dos noteiktas

garantijas, ka Viļņas jautājumā tās irLietuvas pusē.
Šai situācija Padomju Savienība, kas bija kliegusi par Baltijas valstu in-

trigām, uzsāka sekmīgu intrigu un panāca, ka 1926. g. 28. septembrī Lie-

tuva nolīga viena pati neuzbrukšanas līgumu ar Padomju Savienību. Pa-

domju Savienība Viļņas jautājumā bez ierunām nostājās Lietuvas pusē, jo
tai tas neko nemaksāja, bet, nostiprinot Lietuvas nostāju, bija cerības, ka

Viļņas jautājums arī turpmāk novērsīs Baltijas valstu vienošanos. 327

Kamēr risinājās šie drāmatiskie notikumi par kopējas frontes radīšanu

ar pārējām Baltijas valstīm, Ulmanis kā ārlietu ministrs parakstīja divi

līgumus. Pirmais bija nozīmīgs, otrs nenozīmīgs. Pirmais līgums bija par

„saimniecisko attiecību nokārtošanu" starp Latviju un Vāciju, un to pa-

rakstīja 1926. g. 28. jūnijā. Līgums paredzēja tirdzniecībā lielākās lab-

vēlības principu un arī, ka abu valstu pavalstniekiem ir tiesības otrā val-

stī iegūt nekustamus īpašumus. Līgums arī nokārtoja procesuālos un citus

strīdu jautājumus. Līguma polītiskā nozīme bija, ka tas uzlaboja vēsās

attieksmes, kas visu laiku bija valdījušas starp Latviju un Vāciju. Sarunas

par šo līgumu bija ilgušas gadiem, un tagad beidzot tas bija parakstīts lai-

kā, kad līguma sarunas ar Padomju Savienību bija nonākušas strupceļā.

Otrs līgums bija ar Padomju Savienību par robežincidentu nokārtošanu.

To parakstīja 19. jūlijā, bet, kā visiem līgumiem ar Padomju Savienību,

arī tam nebija nekādas nozīmes, jo Padomju Savienība to nedomāja izpil-

dīt. Padomju Savienība šo līgumu parakstīja tikai kā žestu, lai mīkstinātu

savu skarbo kollektīvā neuzbrukšanas līguma noraidījumu.328

Par Padomju Savienības un Latvijas neuzbrukšanas un neitrālitītes lī-

guma tālāko likteni sakāms, ka Latvijas kreisās valdības laikā pēc ilgsto-
šām sarunām to gan 1927. g. 9. martā parafēja Padomju Savienības pār-

stāvis Aralovs un Latvijas ārlietu ministrs Cielēns, bet līguma nolīgšana

atdūrās uz tām pašām grūtībām, kādas bija radušās ārlietu ministra Ulma-

ņa laikā — jautājumā par arbitrācijas komisijas neitrālo priekšsēdi un par

Latvijas saistībām ar Tautu savienību. Tā arī līgumu neparakstīja pat

Latvijas kreisā valdība. (Pavisam citos polītiskos apstākļos līdzīgu lī-

gumu parakstīja 1932. g. 5. februārī.)
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Literatūrā ir izteikts viedoklis, ka Ulmanim, uzņemoties ārlietu ministra

amatu, bija atrisināma dilemma, vai pieņemt Padomju Savienības viedok-

li, vai arī pakļauties Polijas hegemonijai. Viedoklis par Ulmaņa polisko

orientāciju ir radies, skatoties uz līguma sarunām caur vācu acenēm. Lat-

vijas kreisā prese nosodīja Ulmaņa rīcību, rakstot, ka viņš taisās pakļau-
ties Polijas virskundzībai, bet labā virziena prese ieteica to Ulmanim da-

rīt. Šos preses ziņojumus vācu tulkojumā Vācijas sūtnis sūtīja savai ār-

lietu ministrijai no Rīgas. Kā kara laupījums tie nonāca ASV nacionālajā
archīvā, kur mikrofilmās tie pieejami pētniekiem. Lasot šos partejiskos

ziņojumus, literātūrā radies mīts, ka Ulmanis būtu pieņēmis polisku orien-

tāciju. No iepriekšējā apraksta tomēr izriet, ka tas tā nav. Ulmanis savā

ārpolitikā aizstāvēja 1) Baltijas valstu kollektīvo līgumu ar Padomju Sa-

vienību, 2) arbitrācijas komisiju ar neitrālu priekšsēdi strīdu izšķiršanai,
kas rastos pēc līguma parakstīšanas un ko nevarētu izšķirt diplomātiskā

ceļā, un 3) Tautu savienības statūtu izpildīšanu. Šo prasību ievērošana,

pēc Ulmaņa uzskata, būtu nodrošinājusi Latvijas patstāvību. Ulmanis ne-

vēlējās, lai Latvija kļūtu nedz par Padomju Savienības, nedz arī par Po-

lijas satelitu.

Apsverot vēstures notikumus, kas sekoja četrpadsmit gadus vēlāk —

trīs Baltijas valstis iekļaujot Padomju Savienībā un Poliju pārvēršot par

Padomju Savienības satelitu — ir jāatzīst, ka Pilsudska ierosinātā poli-
tika būtu varējusi šo katastrofu novērst. Tas, ka Ulmanis atbalstīja Pil-

sudska viedokli Viļņas jautājumā un centās samierināt Lietuvu ar Poliju,

liecina par Ulmaņa ārpolitikas tālredzību. Mēs tagad zinām, ka Lietuva

beidzot Viļņu dabūja, bet cena bija, ka pati Lietuva aizgāja bojā, zaudējot

savu neatkarību. Ja Lietuva būtu pieņēmusi Pilsudska priekšlikumu Viļ-

ņas jautājumā, tad varēja rasties Baltijas valstu militārā savienība, kas

aptvertu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju. Saprotams, ka Po-

lijai kā lielākajai valstij šādā koalicijā būtu bijusi galvenā vieta, bet kas

par to? Šāda koalicijā būtu varējusi saglabāt tajā ietilpstošo valstu neat-

karību, neatļaujot Padomju Savienībai to iznīcināt. Rodoties šādai koalici-

jai, rietumu lielvalstis — Anglija un Francija, bez šaubām, būtu revidēju-
šas savu nostāju pret Baltijas valstīm, atmetot viedokli „ne mana cūka,

ne mana druva". Ir gan jautājums, vai nacionālsociālistiskās Vācijas po-

lītikā pēc tam, kad tai bija izdevies uzbūvēt lielāko kara mašinēriju pasau-

lē, būtu bijusi citāda. Ja lielajai Baltijas valstu koalicijai būtu izdevies pār-

liecināt Poliju piekāpties Dancigas koridora jautājumā, tad būtu iegūts

laiks, un, tā kā neviens diktātors nedzīvo mūžīgi, Otrais pasaules karš

varēja arī nenotikt. Tomēr šāda spekulācija ir veltīga, jo vēsture gāja savu

gaitu, karš notika, un no Baltijas valstīm vienīgi Somija varēja saglabāt

savu neatkarību. Tas, ko no šādām teorētiskām pārdomām var iegūt, to-

mēr ir atziņa, ka Ulmaņa ārlietu polītikā 1926. gadā bija pareiza.

Ulmaņa ārlietu politiku tomēr neatzina Latvijas kreisas aprindas, kaut

gan, kā redzējām, arī šīs aprindas, nākot pie varas, nespēja nolīgt ar Pa-
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domju Savienību garantijas resp. neuzbrukšanas līgumu. Tai vietā gan pa-

rakstīja tirdzniecības līgumu, kas pēc sākumā šķietami labvēlīgas kon-

junktūras Latvijas saimniecisko stāvokli pasliktināja, tā Padomju Savie-

nībai sasniedzot tās apslēpto mērķi. Ir izteiktas domas, ka Ulmaņa ārlietu

polītikā bijusi iemesls Alberinga kabineta krišanai. Tomēr šie iemesli bija
daudz vairāk komplicēti nekā (īsteni nemaz neeksistējošā) neapmierinā-
tība ar Ulmaņa ārlietu polītiku.

Alberinga kabinetam jau pēc četriem mēnešiem radās grūtības, kad no

finanču ministra amata atteicās Jānis Blumbergs. Blumbergs pēc profesijas

bija agronoms un 1919—1920. gadā bija apgādības ministrs Ulmaņa
valdībā. Finanču ministra amatu viņš bija uzņēmies jau Hugo Celmiņa
kabinetā. Tai pašā amatā viņš palika arī Ulmaņa kabinetā 1925. un 1926.

gadā un arī Alberinga kabinetā. 1926. g. 9. septembrī viņš no finanču

ministra amata atteicās, uzņemoties Latvijas lauksaimniecības centrāl-

biedrības vadību.329 Pēc Blumberga atteikšanās finanču ministra amatu

kā pagaidu aizstājējs pārņēma pats ministru prezidents Alberings. Koa-

licijā tad radās pretenzijas uz šo amatu. Zemnieku savienība vēlējās par

finanču ministru Augustu Kalniņu, bet pārējās partijas koalicijā nebija

ar to mierā. Otrs amats, ko koalicijas partijas vēlējās, bija piektā direkto-

ra postenis Latvijas bankā. Koalicijas saglābšanai šo direktora amatu da-

būja latgalietis Staņislavs Kambala, bet labā spārna kandidāts Latvijas
bankas direktora amatam, inženieris Arturs Ozols kā kompensāciju da-

būja kuģu departamenta direktora amatu. Kad valdībai neizdevās vieno-

ties ar koalicijas partijām par finanču ministra kandidātūru, neapmieri-

nātie 26. novembrī iesniedza saeimā interpellāciju, ar to kritizējot valdī-

bas saimniecisko polītiku. Par interpellācijas apspriešanu bija 60 balsis un

pret to 27 balsis, kas liecināja, ka draud valdības krize.

Saprotams, sociāldemokrāti bija neapmierināti, ka Ulmanis pēc viņa

kabineta gāšanas tomēr palicis Alberinga kabinetā kā ārlietu ministrs. Ne-

apmierinātība pārgāja arī uz koalicijas partijām, un, lai apklusinātu kri-

tiku, Ulmanis nolēma sniegt plašu interviju presei. Šī intervija notika

1926. g. 4. oktobrī. Intervijā Ulmanis centās atbildēt, kādēļ Latvijai līdz

šim nav izdevies dabūt pārstāvi Tautu savienības padomē, kādēļ nav no-

līgts neuzbrukšanas (jeb, kā toreiz teica, garantijas) līgums ar Krieviju un

kādēļ nav izdevies radīt Baltijas valstu savienību.

Par pirmo jautājumu Ulmanis aizrādīja, ka ne vien Baltijas valstīm,

bet arī Skandināvijas valstīm nav pārstāvju Tautu savienības padomē,
kamēr 15 Dienvidamerikas valstīm esot trīs pārstāvji un mazajai antantei

divi. Par neuzbrukšanas resp. garantijas līguma sarunām ar padomju

valsti Ulmanis paskaidroja, ka Krievija bijusi ar mieru runāt ar Baltijas

valstu bloku, bet pēc tam mainījusi savu viedokli un tagad grib sarunas

ar katru valsti atsevišķi. Sarunas starp Baltijas valstīm pēdējā laikā ap-

sikušas tādēļ, ka Igaunijas un Somijas ārlietu ministrs uzturas Ženēvā

Tomēr sarunas starp Baltijas valstīm sāks vēl šo mēnesi.
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Nākošā dienā pēc šīs intervijas Latvijas sargs ziņoja par baumām dip-
lomātiskajās aprindās, ka Ulmaņa stāvoklis ārlietu ministra amatā esot

satricināts, jo viņa ārpolitika izrādījusies neveiksmīga.

Zemnieku savienības 1926. g. 5. decembra konferenci, kā parasts, at-

klāja Ulmanis. Referējot par valdības krizi, viņš norādīja, ka zemnieku

savienība nevar akceptēt ierosinājumu par algas paaugstināšanu ierēdņiem,

jo valstij nav līdzekļu. Ja par šo jautājumu nevarēs vienoties ar pārējām
koalicijas partijām, tad zemnieku savienība no koalicijas izstāsies. Ulma-

nis arī aizstāvēja viedokli, ka procentu likmes uz aizdevumiem ir jāpa-
zemina līdz 12 °/o gadā. Pēc tam Ulmanis pievērsās savam resoram — ār-

lietām, iztirzājot sarunas ar krieviem.330

Divi dienas vēlāk prese ziņoja, ka Alberinga kabinets gāzts. Aizklātā

balsošanā uzticību valdībai noraidīja ar 51 pret 45 balsīm, diviem bal-

sotājiem atturoties. Ar to sākās atkal jauna krize, kas šoreiz ilga līdz 19.

decembrim, kad darbā stājās Skujenieka kreisā valdība.

Tas, ka otrās saeimas darba posmā nepilna gada laikā bija jāatkāpjas
diviem kabinetiem, izraisīja plašas pārrunas presē. Valststiesībnieks Kārlis

Dišlers Jaunākajās ziņās par atrisinājumu uzskatīja darba kabineta no-

dibināšanu, tā attīstot domu, kas bija apsvērta, kad radās lielās grūtības
tikt pie valdības pēc otrās saeimas ievēlēšanas. Atbildot uz profesora Diš-

lera ierosinājumu, Pauls Šīmanis avīzē Rigascbe Rundschau ievietoja rak-

stu, kas daļēji paredzēja notikumus, kādi norisinājās Latvijā desmit gadus
vēlāk.

Šīmanis rakstīja: ~Lai sevi nemaldinām, neatzīstot, ka sabiedrībai, vis-

maz pilsonībai, parlamentārisms ir apnicis. Ko [Dišlers] tagad prasa, nav

nekas cits, kā mūsu satversmes radikāls grozījums. Valsts prezidentam
vismaz vajadzētu dot tiesības pašam sastādīt kabinetu. Šis kabinets tad

darbotos tik ilgi, kamēr to varētu nomainīt kabinets, kas balstās uz stipru

parlamentāru vairākumu. Priekšnoteikums tādai prezidenta varai gan bū-

tu, ka tauta valsts prezidentu ievēl tieši.
. . Brīvajai zemei nekādā ziņā

nav taisnība, ja tā interpellāciju, kuras dēļ krita Alberinga kabinets, ap-

zīmē par smieklīgu. . .

Nevaram tomēr aizmirst, ka apnikums ar parla-

mentāru iekārtu ir tipiska pilsoniska parādība, bet sociāldemokrātos tas

nevalda. Sociāldemokrāti vēl nav atteikušies no sapņa par absolūtu vai-

rākumu parlamentā, un parlamentārā iekārta viņiem zināmā mērā ir tikai

legāls līdzeklis, lai iegūtu proletāriāta virskundzību.
. .

"331

Arī latviešu presē bija jau agrāk pārrunāts, ka kabineta krizes, kas tik

ātri sekoja viena otrai, varētu novērst, paplašinot valsts prezidenta piln-

varas. Kurzemes vēstnesim Liepājā šai jautājumā izdevās intervēt valsts

prezidentu Jāni Čaksti. Viņa atbilde bija, ka prezidenta pilnvaru paplaši-

nāšanas lietderība ir pilnīgi atkarīga no prezidenta personības. Ja viņš ap-

zināsies savas robežas, rezultāti būs labi, bet pretējā gadījumā sekas varētu

būt ļoti ļaunas.332
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Bankas direktors

Marģera Skujenieka valdība stājās darbā 1926. g. 19. decembrī. Šīs val-

dības ārlietu ministrs Fēlikss Cielēns savās atmiņās raksta, ka viņš bijis
šīs t. s. kreisās valdības iedvesmotājs un ka tieši viņš uzaicinājis Marģeru

Skujenieku uzņemties ministru prezidenta amatu. Par motīviem savai ini-

ciātīvai Cielēns min, ka Latvija bija pasargāma no fašistiska apvērsu-

ma, kāds bija noticis Lietuvā; bija aktivizējama valsts saimnieciskā po-

litika, tās ietvarā apkarojot korupciju; tāpat bija aktivizējama ārpoliti-
ka un izveidojama triju valstu savienība. Bez tam Cielēns min arī, ka viņš

vēlējies kļūt par ārlietu ministru, lai pierādītu, ka tukšumu Latvijas diplo-

mātijā, kas iestājās pēc Zigfrīda Meierovica nāves, viņš, un tikai viņš, spēs

aizpildīt.333 Lasot Cielēna grāmatā par visām daudzajām lietām, ko viņš

ierosinājis un kas Latvijas patstāvības laikā bijušas viņa nopelns, neat-

liek vietas šaubām, ka šis pēdējais motīvs vadīja viņa rīcību Alberinga
valdības gāšanā un valdības sastādīšanā, kur sociāldemokrātiem būtu no-

teicējs vārds.

Pareizs ir arī drāmatiskais tēlojums, kā 17. decembra vakarā kuluāru

zālē norisinājās balsu vākšana, Ulmanim un Klīvem sacenšoties ar Sku-

jenieku un Cielēnu: „Garenās, mazliet krēslainās zāles vakaru galā, liela

degoša kamīna siltuma un gaismas apstrāvoti, pie gara galda savu galveno
štābu bija noenkurojuši Ulmanis un Klīve. Tur viņi vervēja vairākumu

savai valdībai. Kāds jaunāks zemnieku savienības deputāts pieveda lī-

deriem kādus citus deputātus, ar kuriem Ulmanis un Klīve svarīgi, paklu-

su sarunājās. Ulmanis, kā parasti, vilka seju joviālos pantos, šoreiz gan,

lai maskētu bažas par draudīgo stāvokli. Klīve, nopietni raizīgs, it kā no

viņa pūlēm atkarātos ne tikai Uniona un Zemnieku banku liktenis, bet

Latvijas valsts pastāvēšana. . . [daudzpunkti oriģinālā].
Kuluāru zāles otrajā galā pie maza galdiņa savu kaujas plānu risina

Skujenieks un es. Mums nav ne kamīna siltuma, ne dūmu. Totiesu mēs abi

jo intensīvi kurinām savu uguni: Skujenieks pīpi, es papirosus. Arī pie

mūsu galdiņa pienāk sīko frakciju līderi un izsaka savas domas par jaun-

dibināmo valdību, uzstādot savas prasības. Skujenieks tās rūpīgi atzīmē

bloknotā, un kā jau centīgs statistiķis, tūdaļ attiecīgā tabulā pieraksta

un saskaita mums uzticīgo deputātu balsis."334

Skujeniekam šai gadījumā izdevās pārsolīt Ulmani. 18. decembrī, kāp-

jot pa baltā marmora trepēm uz saeimas sēžu zāli, Cielēns gan juties ne-

mierīgs, vai uzvarēs, bet tad saticis žīdu deputātu Marku Nuroku un no

viņa rokasspiediena un acuskata Cielēns sapratis, ka uzvarēs. Viņš tad

droši devies uz ministru ložu pie pārējiem, kas tur jau sēdējuši: Rainis,

Bastjānis, ģenerālis Bangerskis, Krievs, Bite v. c. Cielēns raksta: „No šīs

paaugstinātās ložas metu izaicinātāju skatu uz Ulmani, bet viņš sēdēja

savas frakcijas solā, paslēpies aiz Brīvās Zemes plaši izplestām lapām. Tā

man bija vislabākā uzvaras zīme, jo biju novērojis, ka Ulmanis vienmēr,
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kad jutas nepatīkami, šada veida paglābjas Brīvas Zemes paēna."335

Balsošanā Skujenieka valdība dabūja 52 balsis, kamēr pretī balsoja 35.

Pie reizes jāapcer arī kāds cits Fēliksa Cielēna sasniegums (tā pēc viņa

memuāriem). 1927. g. 14. martā nomira valsts prezidents Jānis Čakste.

Cielēns raksta: „Vēl Jānis Čakste nebija apbedīts, kad sāku jau domāt

par jauna valsts prezidenta kandidātu. Bija jārīkojas ātri un enerģiski, lai

ap demokrātijas vislabāko kandidātu mobilizētu Saeimas vairākumu un

tā aizsteigtos priekšā zemnieku savienības mēģinājumam dabūt šai augsta-

jā amatā Kārli Ulmani, ko atzina par visbīstamāko viņa varas kāres dēļ.
Mana izvēle tūlīt krita uz Gustavu Zemgaļu."336

Ka redzams, Cielēns bija izraudzījis un piešķīris amatu ne vien ministru

prezidentam, bet arī valsts prezidentam.

Runājot par Kārli Ulmani, nevar būt šaubu, ka viņš vēlējās kļūt par

valsts prezidentu, bet viņš bija pietiekami rūdīts polītiķis, lai, kandidējot

uz šo augsto amatu, pēc 1925. g. 6. novembra neveiksmēm saprastu, ka

viņam otrās saeimas laikā neizdosies savai kandidātūrai dabūt daudz vai-

rāk nekā tikai savas partijas balsis. Tādēļ Cielēna steigas motīvācijai nav

īsta pamata. Problēmatisks arī ir Cielēna stāsts vēl no cita viedokļa. Kad

1927. g. 7. aprīlī notika valsts prezidenta vēlēšanas, kandidāti bija: sociāl-

demokrātu ierosinātais Voldemārs Zāmuels un zemnieku savienības iz-

virzītais Alberts Kviesis. Neviens no viņiem divos balsojumos nedabūja

vairākumu. Pēc tam kandidāts no sociāldemokrātiem bija F. Vesmanis un

no zemnieku savienības puses tas pats A. Kviesis, no kuriem atkal divos

balsojumos neviens nedabūja vairākumu. Nākošajā dienā par valsts prezi-

dentu ievēlēja Gustavu Zemgaļu ar 73 balsīm. Cielēns savās atmiņās ne-

raksta, kā 7. aprīlī juties Zemgals, kad sociāldemokrāti viņu nemaz par

kandidātu neminēja. Varbūt viņš cītīgi mācījās franciski, kā Cielēns to

viņam esot ieteicis!

Zigfrīda Meierovica valdības laikā (no 1921. līdz 1922. gadam) sākās

ne vien Latvijas saimnieciskais uzplaukums, bet arī posms, kas izpelnījies

nosaukumu „saimnieciskās romantikas laiks". Šis nosaukums tam dots tā-

dēļ, ka saimnieciskie darbinieki aizrāvās ar uzņēmumu dibināšanu, ne-

padomājot, vai dibinātajiem uzņēmumiem ir veselīgs pamats un nodro-

šināta attīstība nākotnē. Otrās saeimas laikā, kad darbojās Ulmaņa un

Alberinga valdība, sākās atslābuma posms,
337

un tad izrādījās, ka dau-

dziem jaundibinātajiem uzņēmumiem bija ļoti apšaubāms pamats. Skuje-

nieka valdības laikā daudzās romantisma laikmeta celtnēs parādījās plai-

sas. Dažas no šīm celtnēm varēja nostiprināt, bet dažas sabruka.

Saimnieciskais uzplaukums varēja sākties tikai pēc tam, kad Meierovica

valdība bija radījusi labvēlīgus priekšnoteikumus ar naudas reformu un

Latvijas bankas dibināšanu. Romantika saimnieciskā dzīvē izpaudās starp

citu tā, ka pēc Latvijas bankas dibināšanas sākās privāto banku dibinā-

šanas epidēmija.

Latvijā radās trīs dažādi dibinātu banku grupas. Pirmajā grupa bija
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vairākas bankas, kas nodibinājās ar ārzemju kapitālu. Ar vācu un zviedru

kapitālu atjaunojās jau 1872. gadā dibinātā Rīgas komercbanka. 1928.

gadā šai bankai bija 8 miljoni latu kapitāla, bet 1929. gadā bankai puse

kapitāla bija jānoraksta zaudējumos. 1923. gadā ar Padomju Savienības

kapitālu nodibinājās Kooperātīvā transitbanka ar sociāldemokrātu Klāvu

Lorenču kā direktoru. Uzjautrina, ka okupētajā Latvijā 1967. gadā iz-

dotā Mazā enciklopēdija šīs bankas nosaukumu ar kommatu sadala divi

bankās, rakstot: „Kooperatīvā, Tranzitbanka" un tālāk paskaidro, ka tās

bija faktiski ārzemju banku filiāles, ierindojot Kooperātīvo transitbanku

vienā grupā ar „kapitālistiskajām" bankām.338 1923. gadā dibinājās Rīgas

ārējās tirdzniecības banka ar Anglijas t. s. Čaldera grupas kapitālu, bet

1924. gadā ar ārzemju kapitālu nodibinājās Rīgas tirdzniecības banka.339

Otrā grupā ierindojamas žīdu bankas. 1922. gadā nodibinājās Liepājas
banka ar Vācijas žīdu bankas „Darmstādter und Nationalbank" Berlīnē

kapitālu. Šī bija vienīgā Latvijas žīdu banka, kas piedzīvoja grūtības —

1927. gadā tā nemaksāja dividendes un 1929. gadā pārtrauca maksāju-

mus. 1922. gadā Jelgavas žīdi Hofi nodibināja Rīgas starptautisko ban-

ku ar Vācijas žīdu banku — „Kommerz- und Privatbank" un „Dresde-

ner Bank", kā arī Anglijas žīdu baņķieru kapitālu. Šī banka 1927. gadā

maksāja saviem akcionāriem 12 °/o dividenžu, kas liecina par sekmīgu dar-

bību. No agrākās Latviešu savstarpējās kredītbiedrības, kas 1907. gadā
radās no 1903. gadā dibinātās Rīgas latviešu biedrības krājaizdevu sa-

biedrības, 1922. gadā izveidojās Latviešu akciju banka, kas ar angļu žīdu

kapitālu pārgāja Latvijas žīdu rokās. 1927. gadā banka maksāja 4 % di-

videnžu. 1924. gadā agrākā Liepājas savstarpējā kreditbiedrība pāror-

ganizējās par Liepājas tirgotāju banku ar žīdu H. Epšteinu par galveno
akcionāru. 1927. gadā banka izmaksāja 8 % dividenžu. Tai pašā 1924.

gadā nodibinājās Rīgas tirgotāju banka ar Holandes žīdu (t. s. Laplatas

grupas) un Anglijas žīdu kapitālu. Banka akcionāriem maksāja 7 °/o di-

videnžu. 1924. gadā žīdu Ziemeļu kreditbiedrība Rīgā pārorganizējās par

Ziemeļu banku. Šī banka maksāja 12 % dividenžu un vispār bija visnotu-

rīgākā, pārciešot arī lielo banku likvidācijas laiku autoritārajā laikmetā,

un darbojās līdz 1940. gadam. 1924. gadā dibināta arī Latvijas privātban-

ka ar Čechoslovakijas un Zviedrijas žīdu kapitālu. Čechoslovakijas ka-

pitāls daļēji bija čechoslovaku leģionāru no Krievijas atvestais zelts. Ban-

ka 1927. gadā maksāja akcionāriem 8 % dividenžu.

Spriežot pēc maksātajām dividendēm, šīs žīdu bankas Latvijā darbojās

vissekmīgāk, kaut gan mūsu sarakstā minētajām pirmās grupas bankām

Latvijā laikam akcionāru nebija, un maksātās dividendes būtu jāmeklē ār-

zemēs. Interesanti konstatēt, ka visām šīm žīdu bankām, izņemot vienīgi

Ziemeļu banku, valdē un padomē aiz polītiskiem un veikalnieciskiem ap-

svērumiem bija pieaicināti latvieši. Tā Rīgas starptautiskajā bankā pado-

mē darbojās vēlākais sūtnis Krieviņš, pilsētas galva Andersons un agrā-

kais valsts prezidents Zemgals. Liepājas bankas padomes priekšsēdis bija
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A. Bērziņš — galvenais banku reorganizētājs Latvijā autoritārajā laikme-

tā. Šos žīdu banku latviešu darbiniekus žīdi savā starpā sauca par „šabu

gojiem".340

Trešā banku grupa bija latviešu dibinātās bankas. Viena no pirmajām
latviešu bankām, kas radās pēckara laikā un, atšķirībā no citām latviešu

bankām, turklāt darbojās ļoti sekmīgi, bija 1920. gadā dibinātā Latvijas
tautas banka. Tā gan formāli bija akciju banka, bet faktiski kooperātīva

banka, apvienojot Latvijas kreditkooperātīvus un uzņemot par biedriem

arī citus kooperātīvus. Šī banka bija praktiski vienīgā latviešu privātban-
ka, kas 1927. gadā spēja maksāt dividendes 8 °/o. Izņemot vēl tikai vienu,

pārējās latviešu bankas nespēja maksāt dividendes.

Vecākā latviešu banka bija Lauksaimnieku centrālbanka. Tā bija nodi-

binājusies Jelgavā 1912. gadā, kad 1899. gadā dibinātā krājaizdevu sa-

biedrība pārveidojās par banku. Pēc kara tā pārnāca uz Rīgu. Savu ka-

pitālu banka dabūja no Latvijas dzīves atjaunošanas fonda. Banku 1935.

gadā likvidēja.
Arī 1920. gadā dibinātā un 1935. gadā likvidētā Latvijas tirdzniecī-

bas un rūpniecības banka bija izaugusi no kreditbiedrībām, apvienojo-
ties II Vidzemes savstarpējai kredītbiedrībai ar IV un V Rīgas savstarpējo
kreditbiedrību.

Ar 1922. gadu bankas sāka dibināt polītisku partiju darbinieki. Šai ga-

dā Ādolfs Bļodnieks nodibināja Latvijas komercbanku ar Latvijas dzī-

ves atjaunošanas fonda līdzekļiem. Savā autobiogrāfijā gan Bļodnieks par

šo lietu nemin neviena vārda.341 Banka likvidējās 1932. gadā.

Tai pašā (1922.) gadā dibinājās Latgales akciju banka. 1927. gadā tā

bija vienīgā latviešu banka (neskaitot Tautas banku), kas maksāja divi-

dendes 7 % apmērā, kaut bankas akcionāri bija bankai vairāk parādā,

nekā viņi bija pirkuši akcijas! Dividenžu maksājums tāpēc neliecina par

darba sekmēm.

1869. gadā dibinātā II Rīgas savstarpējā kreditbiedrība 1923. gadā

pārveidojās par Rīgas kreditbanku, bet 1926. gadā zaudēja visu akciju

kapitālu un atsāka darbību ar Igaunijas kapitālu. Pēc tam to par latviešu

banku vairs nevar uzskatīt.

Agrākās kredītbiedrības pārveidojās par akciju bankām, lai akcionāri

uz to agrāko kreditbiedrību biedru konta, kuri nebija atgriezušies no bēg-

ļu gaitām vai bija miruši, varētu iegūt kreditbiedrību galvenos aktīvus —

namus un tos eventuāli sadalīt savā starpā.

1923. gadā Tupiņš un Pētersons nodibināja Latvijas tirgotāju banku.

Banka nobankrotēja ar lielu skandālu. Romantisma laikā viens no paņē-

mieniem, kā bankas varēja tikt pāri maksāšanas grūtībām, bija izrakstīt

čekus ārzemju valūtā uz sava ārzemju korespondenta vārda un tos pārdot

Latvijas bankai. Pēc iepriekšējās norunas, Latvijas banka šos nesegtos če-

kus neiekasēja, bet pēc kāda laika banka, kas čekus bija izrakstījusi, tos no

Latvijas bankas atpirka. Latvijas tirgotāju bankai bija notikusi kļūme, ka
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čeks bija nosūtīts iekasēšanai uz ārzemēm un tur protestēts. Iznākumā

banka nobankrotēja, direktori nonāca cietumā, un apcietināja arī Latvijas
bankas darbiniekus, kas šai lietā bija vainīgi. Latvijas bankas galvenais
direktors E. Švēde atteicās no amata, un Latvijas bankai bija jānoraksta
700 000 latu zaudējumos.

Šai pašā 1923. gadā nodibinājās Latvijas zemnieku banka. Dibinātāji

bija Latviešu zemnieku savienības darbinieki. Valdes priekšsēdis kļuva
Kārlis Ulmanis, valdē darbojās A. Alberings, A. Briedis un A. Žers. 342

Bankas kapitāls bija 500 000 latu. Ar šo mazo aizņemto kapitālu banka

sasniedza 6,5 milj. latu apgrozījumu, kā to redzēsim turpmāk, kad tā vē-

lāk nonāca grūtībās.343

Nākošajā gadā Latvijas bankas padomes priekšsēža biedrs, zemnieku

savienības līderis Ā. Klīve nodibināja savu banku — Rīgas uniona banku

ar 1 milj. latu pamatkapitālu, no kura 1931. gadā, kad bankrota dēļ ban-

ka likvidējās, bija iemaksāta tieši simtā daļa — 10 000 latu.344

Šīs bija deviņas (resp. astoņas) latviešu akciju bankas no kopskaitā

divdesmit bankām, kas bija radušās saimnieciskās dzīves augšupejas ro-

mantisma laika posmā. Šo banku galvenā darbība bija financēt banku di-

binātāju aprindu pārējos saimnieciskos pasākumus. Tīšām lietoju šo ter-

minu „pasākumus", jo tas vislabāk atbilst romantisma laikmeta dibināto

uzņēmumu apzīmēšanai — daudz ko pasāka, bet nobeigt varēja gaužām

maz.

Mūs šoreiz sevišķi interesē Ulmaņa dibinātā un vadītā Latviešu zemnie-

ku banka. Bankas pusmiljona latu kapitāls un apgrozījuma līdzekļi bija

sagādāti no diviem avotiem — saņemot aizdevumu no Latvijas bankas un

no finanču ministrijas kredita departamenta. Šos no valsts saņemtos lī-

dzekļus bankas valdes locekļi nodrošināja ar personiskiem vekseļiem un

obligācijām uz lauku nekustamiem īpašumiem, kas bija iegūti kā nodro-

šinājumi ar bankas izsniegtajiem aizdevumiem. Finanču ministrs Bastjā-
nis savās atmiņās raksta, ka Ulmaņa banka saņēmusi no Latvijas bankas

aizdevumu divu miljonu latu apmērā. Par 500 000 latu pamatkapitāla

sagādi Bastjānis raksta, ka bankas dibinātāji — Ulmanis, Alberings, Brie-

dis un Žers — to sagādājuši veiklā ceļā ar personisku vekseļu diskontu un

citu operāciju palīdzību. Tālāk viņš raksta: „Bet šī iespaidīgo personu

banka ar nelikumīgu un nepielaižamu paņēmienu palīdzību — slepenu

bilanču apvienošanu ar otru tai draudzīgu kreditiestādi — izdabū no Lat-

vijas bankas, kuras priekšgalā atrodas viņu draugs un partijas biedrs

Ādolfs Klīve, divi milj. latu lielu aizdevumu, kas četras reizes pārsniedz

pamatkapitālu."34s

Diemžēl, Bastjānis neraksta, kā sauc „draudzīgo kreditiestādi", ar ko

Ulmaņa banka būtu apvienojusi bilanci. Tāda bilanču apvienošana ar

citu iestādi nemaz nav tik viegli izdarāma, un par šī Bastjāņa minētā

fakta pareizumu var šaubīties. Ir, saprotams, vieglāk apmiglot paša uz-

ņēmuma bilanci, piemēram, apvienojot dēbitorus un kreditorus vienā pos-
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tenī un nosaucot to par dažādu personu kontu. Ir arī iespējams uzņēmuma

pasīvā izlaist kādus grūtāk pārbaudāmus posteņus, piemēram, darbinie-

kiem neizmaksātas algas, un ir arī citi paņēmieni, kas vai nu atrodas uz

robežas starp likumīgo un nelikumīgo (piemēram, dēbitoru un kreditoru

konta apvienošana), vai ir nelikumīgi (piemēram, neuzrādot bilancē ne-

izmaksātas algas). Šādi bilances apmiglošanas paņēmieni iespējami mazā-

kos uzņēmumos, tomēr bankai apvienot bilanci ar kādu citu naudasiestādi,

kam varbūt arī nav visai spoža bilance, ir tik liela stila blēdība, ka tai

agri vai vēlu jānonāk prokurora aktīs. Ja Bastjānis būtu minējis kredit-

iestādes vārdu, ar kuru it kā bilances apvienošana notikusi, tad būtu zi-

nāmas izredzes šo faktu pārbaudīt. Tagad turpretim teiktais jāuzskata
tikai par baumu.

Starp Bastjāņa grāmātā minēto un to, ko šai pašā lietā raksta viņa par-

tijas biedrs Cielēns, arī ir pretruna. Bastjānis, kā redzams augšējā citātā,

raksta, ka Ulmaņa banka divi miljoni latu dabūjusi no Latvijas bankas.

Turpretim Cielēns raksta: „Zemnieku banka bija aizņēmusies no finanču

ministrijas 2 milj. latu pret Ulmaņa personīgajiem vekseļiem un šo saistību

pret valsti nekārtoja."346

Tā kā Bastjānis savā grāmatā raksta, ka viņam ar Ulmani ir bijusi sa-

runa par to, kā pēdējais kārtos savus vekseļus ar finanču ministriju, tad

varētu domāt, ka Bastjānis ir kļūdījies un „divi miljoni latu" nebūs aiz-

ņemti no Latvijas bankas, bet gan no finanču ministrijas. Latvijas banka

bija autonoma iestāde, un finanču ministrs par tās operācijām nebija tiešs

noteicējs. Var arī būt, ka minētie divi miljoni latu ir krietni noapaļoti uz

augšu, un runa ir par Ls 1 414 675, par kādu summu Latvijas zemnieku

banka bija uzņēmusies garantiju akciju sabiedrības „Latvijas tranzits"

darījumos ar Valsts linu monopolu un kas minēti Valsts kontroles revī-

zijas darbības pārskatā par 1927/28. darbības gadu.347 Ar to nav teikts,

ka Ulmaņa banka nebūtu aizņēmusies naudu no Latvijas bankas un ka

Ulmaņa banka nebūtu izsniegusi vēl citas garantijas finanču ministrijai.

Mans nolūks bija tikai aizrādīt, ka attiecīgā laikmeta divu ministru vienu

paaudzi vēlāk rakstītajos memuāros ir pretruna, aprakstot vienu un to

pašu lietu.

Spriežot pēc ziņojuma vācu avīzē Rigascbe Rundschau 1928. g. 20. jan-

vārī, pie kā atgriezīsimies vēlāk, patiesība būs tā, ka Latvijas zemnieku

banka būs bijusi parādā kā finanču ministrijai, tā Latvijas bankai un abos

gadījumos summas,kas sniedzas miljonos.

No teiktā izriet, ka Kārļa Ulmaņa dibinātā banka, tāpat kā pārējās

romantisma laikmetā dibinātās latviešu bankas, nebija celta uz drošiem pa-

matiem. Tāpat kā pārējām latviešu bankām, arī šīs bankas kapitāls bija

pārāk mazs. Ulmaņa, tāpat arī Klīves, bankai nāca klāt vēl nelabvēlīgais

apstāklis, ka operātīvie līdzekļi bija iegūti ar aizņēmumu no valsts. Tas,

ka kreditors bija finanču ministrija, radīja risku, valdībai mainoties un

nonākot Latviešu zemnieku savienības politisko pretinieku rokās.
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Banka ir tikai starpnieks naudas darījumos. Lai izprastu kļūmīgo situ-

āciju, kādā nonāca Latvijas zemnieku banka, kad darbā stājās Skujenieka
kreisā valdība, īsumā jāiepazīstas ar zemnieku bankas debitoriem. Diem-

žēl, mums nav piesniedzami šīs bankas darbības pārskati, bet jāpaļaujas

uz toreizējā finanču ministra memuāriem. Tomēr ar kritisku pieeju un,

ņemot vērā, ka liecinieka nostāja ir naidīga, iespējams atveidot vispārēju
ainu.

Pēc Bastjāņa memuāriem, vislielāko summu no Latvijas zemnieku ban-

kas bija saņēmusi akciju sabiedrība „Latvijas tranzits" — 1,5 miljoni la-

tu. Šīs sabiedrības pamatkapitāls bija Ls 200 000, un tās vadītāji bija A.

Žers un P. Brunners. Kad 1928. g. 25. aprīlī sevišķi svarīgu lietu izmek-

lēšanas tiesnesis pratināja A. Žeru, tad atklājās, ka Latviešu zemnieku sa-

vienības biedrs, Tautas padomes un Satversmes sapulces loceklis A. Žers

kopš 1919. gada darbojies finanču uzņēmumos un zemnieku savienības

aprindās uzskatīts par ļoti spējīgu finanču lietpratēju. 348 Savas spējas viņš

parādīja, darbojoties galvenos posteņos: sabiedrībā „Furniers", kopā ar

A. Alberingu un A. Briedi nodibinātajā akciju sabiedrībā „Lats", paju sa-

biedrībā „Latvijas linu centrāle", sabiedrībā „Dravnieks &; Co." un sa-

biedrībā „Lini". Žers darbojies arī Latvijas lauksaimniecības centrālbie-

drībā un tās bankā; kopā ar K. Ulmani, K. Pauļuku, Ā. Klīvi un Augustu

Kalniņu viņš nodibinājis Latvijas zemnieku banku un bijis tās faktiskais

vadītājs. Kad 2. Meierovics, Ā. Klīve un Augusts Kalniņš nav bijuši mierā

ar viņa darbību Latvijas zemnieku bankā, viņi nodibinājuši Rīgas uniona

banku. Žers bijis arī „Latvijas tranzita" dibinātājos. Izmeklēšanu pret vi-

ņu 1928. gadā ievadīja Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrība, apvai-

nojot, ka, būdams ģenerālpilnvarnieks, viņš sagādājis viena miljona latu

zaudējumus. Viņam pārmeta, ka ar līdzekļiem balstījis nedrošus uzņēmu-

mus un savus pazīstamos, aizdodot no kredītsabiedrības līdzekļiem sum-

mas, kas tālu pārsniegušas aizdevumu ņēmēju kreditspējas.

Žera vadītajās „Latvijas tranzita" plašajās operācijās zināmu ieskatu

sniedza Bastjāņa runa saeimā 1927. g. 22. februāra sēdē. Bastjānis minēja,

ka valsts kreditējusi akciju sabiedrību „Latvijas tranzitu" sešu līdz sep-

tiņu miljonu latu apmērā.
349 Neskaidrs gan šai ziņojumā paliek, vai tā ir

kredita kopsumma kādā ilgākā laika posmā, vai arī tas bija firmas pa-

rāds valdībai kādā noteiktā datumā pirms šī ziņojuma sniegšanas. Akciju

sabiedrība „Latvijas tranzits" pirka no Valsts linu monopola linus un tos

pārdeva uz ārzemēm. Linus no valdības pirka uz kredita. Pēc linu pārdo-
šanas sabiedrība nesamaksāja valdībai par liniem tūlīt, bet par saņemto

naudu pirka sēklu un minerālmēslus, kā arī aizdeva naudu lauksaimnie-

kiem pret augstiem procentiem. Kā garantiju lauksaimnieki iesniedza sa-

biedrībai obligācijas uz savām lauku mājām, un šīs obligācijas, kā arī Lat-

vijas zemnieku bankas garantijas sabiedrība nodeva finanču ministrijai

kā kredita nodrošinājumu. Pēc Bastjāņa domām, īpašumi, uz kuriem ob-

ligācijas bija ingrosētas, bija divkāršā apmērā, pat trīskārtīgi un četrkār-
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niekus, bet valsts neiegūtu pilnu parādu atmaksu. 350 Turpretim Latvijas
zemnieku bankas garantijas Bastjānis uzskatīja par pilnīgi nevērtīgām.

Par akciju sabiedrību „Latvijas tranzits" Bastjānis vēl pastāsta, ka finan-

ču ministra Alberinga laikā sabiedrība ar linu monopolu noslēgusi slepenu

līgumu, kas tai devis iespēju pirkt linus par lētāku cenu, nekā solījušas
citas firmas. Valstij tā cēlušies lieli zaudējumi. Slepenajā līgumā bijis pa-

redzēts, ka „Latvijas tranzits" gada beigās no linu monopola saņems at-

maksu atkarā no pirkto linu daudzuma, un tas ir devis sabiedrībai iespēju

pārsolīt citus linu pircējus.
Pēc lieluma nākošais Bastjāņa minētais Latvijas zemnieku bankas dē-

bitors bija Alberinga vadītā Latvijas atjaunošanas sabiedrība „Lats", kas

tirgojās ar sēklām un minerālmēsliem un bija aizņēmusies 290 000 latu.

Tai sekoja akciju sabiedrība „Lini" ar 190000 latu un Latviešu zemnieku

savienības spiestuve (akciju sabiedrība) ar 140 000 latu parādu, tālāk pri-

vātpersonas — M. Sinka (94 000 latu), A. Žers personiski (80 000 latu),

Sandbergs un biedri (50 000 latu), Ulmanis pats ar 30 000 latu parādu,

un pa 10 000 latu bija parādā Augusts Kalniņš un A. Briedis. 351 Šie pa-

rādi bija nodrošināti ar uzņēmumu vadītāju un privātpersonu personis-
kiem vekseļiem.

Par finanču ministrijas piešķirtajiem kreditiem un plašajām operācijām,

ko firmas, kam šie krediti bija pieejami, ar tiem attīstīja, 1926. gada va-

sarā, Alberinga kabineta laikā sāka rakstīt laikraksts Sociāldemokrāts.

Cielēns par to savās atmiņās raksta: ~1926. gada vasarā, kad es trīs ne-

dēļas izpildīju Sociāldemokrāta galvenā redaktora vietu, lai dotu iespēja-

mību Rudevicam iet atvaļinājumā, es šai laikā atklāju nesaudzīgu artilē-

rijas uguni pret Zemnieku savienības līderu korupcijas sistēmu. Pārbau-

dītus materiālus šim uzbrukumam man piegādāja Bastjānis, bet jo seviš-

ķi Sergejs Staprāns, bijušais virsnieks, kas 1919. gadā kļuva slavens Liepā-

jā, nozogot Andrievu Niedru, un tagad nodarbojās ar tirdzniecību. Viņam

bija plaši sakari ar dažādām veikalnieku aprindām un viņš zināja labi

valsts protekciju, ar kādu tiek mākslīgi izplaucināti Zemnieku savienības

lielvīru veikali.

Sociāldemokrāts atsedza, ka Latvijas bankas padomes priekšsēdis Ādolfs

Klīve rīkojas ar valsts bankas naudu, piešķirot milzīgus kreditus Zemnie-

ku bankai, kuras labi atalgotais direktors Kārlis Ulmanis dala šo tautas

naudu tālāk visādiem partijas uzņēmumiem un atbildīgiem darbiniekiem,

kā arī ar vieglu roku piešķir lielus kreditus Uniona bankai, kur direktors

Ā. Klīve savukārt tālāk dala valsts naudu saviem partijas draugiem."

Cielēns gan piezīmē, ka viņa partijas biedrs Menders, kas bija Latvijas

bankas padomes loceklis, viņu esot brīdinājis, ka Cielēns rakstot par Lat-

vijas bankas darbību, neko par to nezinādams, un ka Klīve Sociāldemo-

krātu varēšot iesūdzēt tiesā par goda laupīšanu.352

Kad Bastjānis kļuva par finanču ministru, tad sociāldemokrātiem vairs
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nevajadzēja izmantot dažādu ziņotāju informāciju un tā riskēt ar nonāk-

šanu tiesā. Bastjānis tagad no pirmavotiem varēja iepazīties ar finanču

ministrijas izsniegtajām garantijām un ar tai iesniegtajām banku garan-

tijām. lepazinies ar lietas faktiskajiem apstākļiem, Bastjānis lika ministri-

jai izstrādāt plānu, pēc kura parādi bija jāatmaksā un garantijas jānokār-
to. Plāns paredzējis, ka aizdevumi jāatmaksā trijos gados, maksājot ik pa

trim mēnešiem. Ar ministru prezidenta Skujenieka akceptu samaksas plāns

paziņots dēbitoriem.

Pēc dažām nedēļām sakarā ar šo plānu Bastjānim piezvanījis Ulmanis

un lūdzis privātu sarunu. Par šo sarunu Bastjānis pastāsta divās savās grā-

matās.353

Saruna starp Bastjāni un Ulmani noritējusi finanču ministrijā divatā,

jo finanču ministrijas atbildīgie darbinieki nevēlējušies būt sarunā klāt,

lai nekaitētu savai karjērai, kad kreisās valdības vietā atkal varētu nākt

valdība ar zemnieku savienības vai pat Ulmaņa paša piedalīšanos.

Runa bijusi par Ulmaņa personiskajiem vekseļiem, ar ko viņš nodroši-

nājis Latvijas zemnieku bankai finanču ministrijas piešķirto kreditu. Ul-

manis Bastjānim paskaidrojis, ka nespējot izpirkt savus vekseļus finanču

ministrijas noteiktajos termiņos. Bastjānis atbildējis, ka Ulmaņa lietā ne-

varot pieļaut izņēmumu, jo tādi paši maksāšanas termiņi paziņoti citiem

dēbitoriem. Ja Ulmanim vienam dotu šādu priekšrocību, tad opozicijas

partijas iesniegšot saeimā priekšlikumu gāzt valdību, apvainojot to drau-

gu atbalstīšanā un korupcijā. Sarunas tālāko norisi Bastjānis citē vārdu

pa vārdam.

~'Jus pats,' teicu Ulmanim, 'arī balsosiet par šis valdības gāšanu. Ka tad

es varu Jūsu lūgumu ievērot?'

Tad Ulmanis, redzami uztraukts, griezās pie manis ar apmēram šādiem

vārdiem: 'Ministra kungs, runāsim atklāti! Mēs neesam vairs mazi bērni.

Kā viens, tā otrs, mēs abi labi saprotam arī patreizējo situāciju. Es esmu

Jūsu rokās, Jūs varat mani pazudināt. Bet kas Jums no tā tiks? Labāku,

Jums pieņemamāku zemnieku vadoni Jūs nedabūsiet, bet sliktāku gan.

(Domāts laikam tika Hugo Celmiņš, kurš sociāldemokrātus Saeimā reiz

nolamāja par 'rifkabiļiem'.) Mēs tak vēl varējām sarunāties, bet ar manu

pēcnācēju jūs to vairs nevarēsit. Sakiet, ministra kungs, kas Jums par labu-

mu būs no manis pazudināšanas?' "

Bastjānis atbildējis, ka nedz viņa, nedz partijas nolūks neesot Ulmani

pazudināt, bet viņš kā finanču ministrs nevarot apturēt iesākto un vaja-

dzīgo parādu piedzīšanas akciju. Ulmanis beidzot atbildējis: „Saprotu
arī Jūs, ministra kungs, Jūsu stāvoklis nav viegls, Jūsu aizrādījumiem ir

savs pamats. Bet kāda izeja tak būtu jāatrod." Bastjānis atbildējis, ka pa-

domāšot, vai kādus atvieglojumus nevarētu dot visiem parādniekiem, ne

tikai Ulmanim vien.

Par eventuālo izeju Bastjānis runājis ar citiem savas partijas biedriem,
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un tie ļoti brīnījušies, ka Ulmanis apmeklējis Bastjāni un „zemojies" viņa

priekšā. Bijušais ministru prezidents un iecirtīgais zemnieku savienības

līderis gan būšot nonācis ārkārtīgās financiālās spailēs un maksāšanas

grūtībās, ka izšķīries griezties pie sociālista Bastjāņa — bijis viņa partijas
biedru spriedums.

Pēc aprunāšanās un lietas vispusīgas apsvēršanas Bastjānis licis maksā-

šanas plānu finanču ministrijai pārstrādāt, pagarinot kopējo maksājumu

laiku, lai katrā termiņā iznāktu mazāks maksājums. Kad viņš to, tieko-

ties saeimā, paziņojis Ulmanim, pēdējais pateicies, bet piezīmējis, ka ar to

viņam pietiekami līdzēts nebūšot. Tālāk Bastjānis raksta, ka finanču mi-

nistrijas plānu tomēr neesot bijis iespējams reālizēt, jo pēc pusgada Sku-

jenieka valdība atkāpusies, un nākošā — Juraševska valdība (ministru

prezidents nāca no demokrātiskā centra), kurā noteikšana bijusi zemnieku

savienībai, iepriekšējās valdības izstrādāto un izsludināto parādu atmak-

sas plānu atcēlusi.354

Ka Ulmanim tomēr izdevās daļu vajadzīgo līdzekļu sagādāt un Lat-

vijas zemnieku bankas parādu samazināt, redzams 1929/30. gada Valsts

kontroles revīzijas darbības pārskatā. Kamēr 1928/29. gada darbības pār-
skatā minētā parāda summa ir Ls 1 414 675, tikmēr 1929/30. gada dar-

bības pārskatā tā parādīta Ls 1 275 859.355

Par to, kādā veidā līdzekļi parāda atmaksai sagādāti, ziņas atrodamas

polemikā starp Sociāldemokrātu un Brīvo zemi. 1927. g. 13. decembrī

Sociāldemokrāts raksta: Skujenieka valdības gāšanas dziļākie iemesli ir

Latviešu zemnieku savienības saimnieciskās grūtības. Zemnieku savienība

grib ar valsts kases palīdzību tikt vaļā no šīm grūtībām. Tālāk Sociālde-

mokrāts raksta, ka esot atkal atklāts jauns miljonu skandāls. Kad finanču

ministrija sākusi piedzīt parādus no linu garantijās iejauktām zemnieku

savienības bankām — Ulmaņa Latviešu zemnieku bankas un Zera Lauk-

saimnieku bankas — Ulmanim piepeši bijis daudz naudas, un abas bankas

varējušas nomaksāt uzkrājušos procentu maksājumus un arī deldēt kādu

mazāku parādu daļu. Pēc Sociāldemokrāta informācijas, šī nauda nākusi

no Alberinga vadītās sabiedrības Lata. Pirms tirdzniecības līguma rati-

fikācijas ar Padomju Savienību Lats ir apņēmies Krievijai piegādāt 15—

20 vagonu āboliņa sēklu un par to saņēmis 10—15 miljonu latu avansu.

Šī nauda tad izlietota abu zemnieku banku glābšanai, bet āboliņa sēklas

krieviem, saprotams, nav iepirktas. Krievi tad nu pieprasot līguma izpil-

dīšanu, un zemnieku savienības kungi tagad atrodas krustugunīs. Vienī-

gais viņu glābiņš esot kreisās valdības gāšana un līdz ar to iespēja dabūt

atkal valsts naudu. Tā kā Lats nokavējis iepirkt āboliņa sēklas, cenas no-

kritušas no 2000—2400 rubļu uz 900—1200 rubļu par pudu, un tā no

visa šī veikala lauksaimniekiem radušies zaudējumi.

Mākošā dienā, pirmkārt, notika Skujenieka valdības demisija, kā to bija

pareģojis Sociāldemokrāts, un, otrkārt, uz Sociāldemokrāta rakstu atbil-

dēja Brīvā zeme.
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Brīvā zeme 1927. g. 14. decembra numurā rakstīja — pirmkārt, Lats

jau četrus gadus eksportē āboliņa sēklas uz Krieviju, ik gadus nosūtot

20 000—40 000 pudu. Šogad, par spīti tam, ka valdībai ir ar Padomju
Savienību tirdzniecības līgums, krievi no Lata vēlējušies pirkt tikai 15 000

pudu. Padomju valdībaarī deklarējusi, ka par šo samazināto āboliņa sēklu

iepirkumu līgs tikai pēc tam, kad ar Latviju būs tirdzniecības līgums. Ar

visu to zemnieku savienībai bijis pietiekami pilsoniskās drosmes, lai saei-

mā uzstātos pret tirdzniecības līguma ratifikāciju. Šis paskaidrojums, pēc
Brīvās zemes domām, atspēkojot neglītos Sociāldemokrāta pārmetumus
Latam.

Otrkārt, neesot tiesa, ka Lats tīšām nospiedis āboliņa sēklu cenas. le-

mesls cenu samazinājumam esot pavisam cits. Līdzšinējo augsto cenu dēļ

āboliņa sēklu produkcija ievērojami pieaugusi. Agrāk Krievija no Latvijas

importējusi pavisam 60 000 pudu āboliņa sēklu, bet šogad tikai 25 000

pudu un maksājot zemākas cenas.

Treškārt, esot meli, ka Lats neizpildot līgumu. Lats jau iepircis divi

trešdaļas no paredzētajiem 15 000 pudu. Tāpat esot meli, ka Krievijas
kredits izlietots zemnieku bankas sanēšanai.

Kā redzams, Brīvā zeme atsaukumā visvairāk reaģē uz jautājumu, kas

varēja izraisīt neapmierinātību lauksaimniekos — ka zemajās āboliņa
sēklu cenās vainojamas zemnieku savienības banku un Lata naudas grū-

tības. Cenas krišanās iemesls, pirmkārt, esot āboliņa sēklu pārprodukcija
sakarā ar agrāko gadu izdevīgajām cenām un, otrkārt, tas, ka krievi tagad
solot mazāk un nospiežot cenas lejup. Uz Sociāldemokrāta galveno pār-

metumu — ka no krieviem saņemtais avanss izlietots, lai glābtu abas zem-

nieku bankas — Brīvā zeme atbild pavisam īsi: ka tie ir meli. Pēc fakta,

ka atbilde tik īsa, tomēr neko nevar spriest par to, vai tiešām Sociāldemo-

krāta stāsts ir samelots, vai ne. Ja jau stāsts pilnīgi ~no gaisa grābts", tad

arī neko citu nevar teikt, kā tikai, ka tie ir meli, jo pausto nepatiesību

iespējams atspēkot tikai, to noliedzot. No otras puses, tik īss atsaukums

var lasītājā radīt šaubas, vai tomēr apgalvojums nav pareizs. Katrā ziņā,

pēc Ulmaņa sarunām ar Bastjāni finanču ministrijā un pēc tam saeimā

zinām, ka Ulmanis bija lielās naudas grūtībās un savus vekseļus nevarēja

izpirkt. No otras puses, zinām arī, ka Latvijas zemnieku bankas parāds
finanču ministrijai 1,3 miljonu latu apmērā palika nesamaksāts, līdz auto-

ritārā režīma laikā Latvijas zemnieku banku pārņēma valsts un parādu

dzēsa. 356

Ļoti radikāli finanču ministrs Bastjānis sāka rīkoties Skujenieka val-

dības pēdējās dienās.357 Latvijas zemnieku bankai saskaņā ar nomaksas

plānu bija jānomaksā 160 000 latu no kopējās parādu summas, kas, pēc

laikraksta Rigasche Rundschau informācijas, bija viena miljona latu pa-

rāds finanču ministrijai (pēc iepriekš teiktā zinām, ka kopējā summa bija

lielāka) un divu miljonu latu parāds Latvijas bankai. Pēc laikrakstiem

sniegtajām ziņām, banka uzskata par netaisnu, ka tās piecu gadu laikā
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sakrātie parādi jāatmaksā tik īsos termiņos, bet finanču ministrs Bast-

jānis licis banku apķīlāt. Līdz šim vienmēr bankai piešķirts maksājumu

pagarinājums, bet tagad, divi dienas pirms jaunās saeimas sesijas sanāk-

šanas un sagaidāmās jaunās valdības konstruēšanās finanču ministra stei-

gas iemesls var būt tikai polītiskie motīvi. Zemnieku banka jau dažos ie-

priekšējos mēnešos esot deldējusi Ls 300 000 no sava parāda finanču mi-

nistrijai, un, ja tai dos pietiekami laika, tā nomaksās arī pēdējo atlikušo

parādu (kā tagad zinām, tas tomēr nekad nenotika — parādu pārņēma

valsts). Tomēr dažu dienu laikā bankai nav iespējams piedzīt prasības no

dēbitoriem, jo tas nozīmētu pēdējos izputināt. Banka jau bijusi spiesta
kādu namu Rīgā izūtrupēt.

Latviešu zemnieku bankas apķīlāšanas formālitātes, ko bija licis izda-

rīt Bastjānis, tomēr novilcinājās, un, kad pēc četrām dienām, 1928. g. 24.

janvārī stājās darbā P. Juraševska valdība, Ulmaņa banka bija glābta.

Maijā Latvijas zemnieku banka iesniedza valdībai parāda deldējumu plā-

nu. Garantiju par to, ka plānu izpildīs, esot uzņēmušās draudzīgas kre-

ditiestādes. Avīzes ziņoja, ka valdība esot ar mieru šo plānu pieņemt, bet,

lai pārraudzītu nomaksu, valdība iecelšot bankā savu kontrolieri, kam

būs tiesības katrā laikā ieskatīties bankas grāmatās un veto tiesības ban-

kas darījumos. Rīgas vācu avīze Rigascbe Rundschau, kuras finanču ko-

respondents uzmanīgi sekoja lietas attīstībai, 14. maijā ziņoja: finanču

ministrs esot akceptējis, ka banka ik mēnešus maksā 10 000 latu, kas pa-

kāpeniski pieaugtu līdz 50 000 latu. Galīgi šo lietu izšķiršot Juraševska
kabinets.

Tomēr sociāldemokrāti 5. jūnijā iesniedza saeimā pieprasījumu, kur

starp citu bija teikts:
„ . . . pēc mūsu rīcībā esošām ziņām valdība nav

nekā darījusi, lai iekasētu no deputāta Kārļa Ulmaņa vadītās Zemnieku

bankas finanču ministrijai pienākošās summas 1 300 000 latu apmē-

rā.
. .

"358 Debatēs par pieprasījumu Bastjānis aizrādīja, ka ir vēl otrs pa-

rāds Latvijas bankai par 1 800 000 latu. Pēc Valsts kontroles revīzijas

pārskatiem uzzinām, ka parādi palika nesamaksāti.

Kamēr Ulmaņa banka parādīja labvēlību draugiem, ar to pati nonākot

grūtībās, tā nesaudzīgi izrēķinājās ar tiem, kas ar Ulmani bija sanaidoju-
šies. Šai ziņā interesants piemērs ir Goldmanis. Jānis Goldmanis bija lat-

viešu strēlnieku bataljonu dibinātājs, bijušais Krievijas domes un Satver-

smes sapulces loceklis. Ulmaņa pirmajā kabinetā viņš bija zemkopības mi-

nistrs, vēlākajos kabinetos kara ministrs. Latvijas Satversmes sapulcē un

pirmajā saeimā viņu ievēlēja no zemnieku savienības saraksta. Tad viņš

sanaidojās ar Ulmani un izstājās no zemnieku savienības. Latviešu zem-

nieku banka tad lika Goldmanim atmaksāt lielāku aizņēmumu, ko viņš

bija ieguldījis gan dažādos zemnieku savienības uzņēmumos, gan arī at-

jaunojot savu kara laikā izpostīto lauku saimniecību pretī Ikšķilei. Gold-

maņa vekseļi nonāca protestā, un sekas bija, ka arī citas bankas, no ku-

rām viņš bija aizņēmies naudu, protestēja viņa vekseļus. Otrās saeimas
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vēlēšanās Goldmanis izgāja vēlēšanu cīņā ar savu sarakstu, un tā plaisa

starp viņu un Ulmani vēl vairāk padziļinājās. Vēlēšanu cīņa savukārt

prasīja izdevumus, un, tā kā viņam banku krediti protestēto vekseļu dēļ

nebija pieejami, viņš meklēja līdzekļus t. s. melnajā biržā pret ļoti aug-

stiem procentiem. Nelikumīgo operāciju dēļ ar viņam ieķīlātajām obligā-
cijām Goldmani 1928. g. 10. maijā apcietināja. Tas izraisīja saeimā deba-

tes, vai deputātu var apcietināt bez speciāla saeimas lēmuma,359 bet saei-

ma lēma Goldmani nodot tiesāšanai. 17. decembrī viņu atkal apcietināja.
Klāt vēl nāca apsūdzība, ka, būdams kara ministrs, Goldmanis saņēmis
16 000 latu, lai atdabūtu no Krievijas strēlnieku archīvus, bet viņš naudu

esot izlietojis personiskām vajadzībām. 1929. g. 5. septembrī Goldmani

notiesāja ar vienu gadu cietumā. Šī neveiksmju lavīna bija sākusies, kad

viņš sanaidojās ar Ulmani.

Pavisam citādi Ulmanis izturējās pret Žeru, kad pēdējo apcietināja. Par

Žeru Ulmanis tiesai sniedza galvojumu, lai viņu atbrīvotu un viņš varētu

vākt materiālus sevis aizstāvēšanai. Spriežot pēc Alfrēda Bērziņa perso-

niskajām atmiņām, Ulmanis kādā sapulcē esot noliedzis, ka viņš par Žeru

tiesai iemaksājis drošības naudu, bet skarbi pateicis, ka to būtu darījis,

ja viņa līdzekļi to atļautu.360 Saprotams, ir starpība starp galvojumu un

drošības naudu, un Ulmanis savā atbildē nemeloja.
Tādus darījumus, kādi bija Latvijas zemnieku bankai ar finanču mi-

nistriju un Latvijas banku no vienas puses un ar Latvijas tranzitu, Latu

v. c. no otras puses, partiju darbinieki, kas bija opozicijā pret Latviešu

zemnieku savienību, sauca par korupciju un Ulmani kā šīs partijas vadī-

tāju par korupcijas tēvu. Vai šie apzīmējumi ir pamatoti? Zemnieku sa-

vienības ilggadīgais partijas biedrs un deputāts pēdējā Latvijas saeimā

Jānis Lejiņš mēģina uz šo jautājumu atbildēt savā pēc saglabātās dienas-

grāmatas publicētajā atmiņu grāmatā. 1930. g. 14. septembrī viņš Talsos

runājis par to ar A. Klīvi. Aizrādījis uz troksni, kas radies ap nobankro-

tējušo Latu un Uniona banku, viņš jautājis Klīvem, vai bankroti bijuši ko-

rupcijas dēļ. Klīve atbildējis, ka minētajās sabiedrībās darbojušies ne vien

zemnieku savienības, bet arī citu partiju biedri. Minētās organizācijas

nav bijušas partijas, bet saimnieciskas organizācijas. Klīve tad teicis: ~Nep-

ietiekams kapitāls un nemākulīga vadība izraisījusi bankrotus, bet ne-

kāda korupcija nav pierādīta un nav zināma." Lejiņš piezīmē: ~Domāju,
ka Ā. Klīves atbilde bija pareiza, jo arī vēlākos gados man nav izdevies

iegūt pierādījumus korupcijai." 361

Vispirms sīkāka rakstura piezīmes par teikto — partijas organizācija un

saimnieciska organizācija nav pretmeti, jo saimnieciska organizācija tai

pašā laikā var būt arī partijas organizācija. Tad — vai tiešām Klīve būtu

atklāti atzinies savā nemākulībā, jo Uniona banku viņš vadīja? Neatka-

rīgi no šiem loģiskajiem defektiem kardinālais jautājums Lejiņa stāstā

paliek: vai zemnieku savienības darbinieku un arī Kārļa Ulmaņa rīcība

bija korupcija, vai ne? Liekas, ka atbilde uz šo jautājumu atkarīga no tā,
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kā terminu „korupciju" definējam. Ed. Ozoliņa Svešvārdu vārdnīca šis

vārds paskaidrots kā: tikumu samaitāšana, pavešana, piekukuļošana, mē-

ra, naudas, rakstu viltošana. Ja pieņem šādu definīciju, tad ir taisnība

Lejiņam un Klīvem, ka nekāda korupcija nenotika. Ja vārdu „pavešana"
sasaista ar „tikumu samaitāšana", tad nebija ne viens, ne otrs. Arī saim-

nieciskajā novadā saskaņā ar definīcijas otro daļu nav pierādāma kuku-

ļošana, mēra, naudas un rakstu viltošana. Tomēr aprindas, kas runāja par

korupciju, šo terminu nelietoja šaurā izpratnē. Viņi par korupciju sauca

paņēmienus, ar kādiem korupcijā apvainotie saimnieciskie darbinieki, un

viņu skaitā arī Ulmanis, ieguva valsts kreditu un tad ar to rīkojās, galu

galā nespējot šo kreditu atmaksāt. Ja šo terminu lieto tādā nozīmē, tad

var gan runāt par korupciju. No otras puses, terminu „korupcija" tomēr

liekas pareizāk lietot tad, ja no rīkošanās ar valsts naudu attiecīgajiem
darbiniekiem rodas kāds personisks labums. Vērojot tādu nesodītu rīcī-

bu, var arī runāt par tikumu samaitāšanu, jo tas var pamudināt arī citus

no valsts iegūtos līdzekļus izlietot nevis ar laba saimnieka rūpību, bet

gan personisku labumu gūšanai.

Cik zināms par Ulmaņa personisko dzīvi, viņš sev nekādu labumu no

Latvijas zemnieku bankas neguva. Jādomā, ka viņš saņēma algu, bet tā

kā viņš dzīvoja ļoti pieticīgi, nelietoja alkoholu, būdams pilnīgs atturīb-

nieks, nespēlēja kārtis, nesmēķēja, viņam nebija jāuztur dārgas sievietes,

viņš nepirka namus, tad arī saprotams, ka viņš varēja ziedot zemnieku

savienībai summas, kas pārsniedza viņa saeimas deputāta algu.
Ir ļoti iespējams, ka arī tie 30000 latu, ko Ulmanis bija personiski aiz-

ņēmies no Latvijas zemnieku bankas, aizgāja zemnieku savienībai. Tas, ka

zemnieku savienības dibinātie uzņēmumi vai nu nobankrotēja, vai bija

tuvu bankrotam, kā, piemēram, Ulmaņa banka, neapšaubāmi liecina par

nemākulību. Te vēlreiz jāatgādina, ka Ulmaņa personiskais uzņēmums —

pienotava Teksasā viņa dzīves Amerikas posmā — nobankrotēja arī ne-

mākulības dēļ. Zemnieku savienības biedri darbojās arī saimnieciskajās

organizācijās, kas plauka un nebankrotēja — tās bija kooperātīvi un šo

kooperātīvu apvienības, piemēram, Latvijas piensaimniecības centrālā

savienība. Akciju sabiedrības forma turpretim, acīm redzot, nebija īstais

latviešu uzņēmumu veids, bet Kārlis Ulmanis stūrgalvīgi aizstāvēja akciju
sabiedrības kā derīgāko saimniecisko uzņēmumu tipu. Ir arī jautājums,
vai Ulmanis pārāk lētticīgi neakceptēja tāda finanču ģēnija, kāds bija A.

Žers, slavu un viņam par daudz neuzticējās.
Arī sociāldemokrātu paspārnē darbojās saimnieciski uzņēmumi, gan ar

mazāku vērienu nekā zemnieku savienības aizvējā dibinātie uzņēmumi.

Tomēr arī sociāldemokrātu partijas aizstāvētie uzņēmumi nobankrotēja,

bet tad neviens nerunāja par korupciju. Kā piemēru šai ziņā varētu minēt

izglītības kooperātīvu „Kultūras balss", kas bija radies Latvijas neatkarī-

bas sākuma gadā. Kooperātīvam bija grāmatveikali un apgāds, bet tas

nobankrotēja 1932. gadā.
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Polītiskā darbība otrās saeimas leģislāturas otrā posmā

Par Skujenieka kreisās valdības lielāko sasniegumu šīs valdības apolo-

ģēti uzskata tirdzniecības līgumu ar Padomju Savienību. 1927. g. 25. ok-

tobrī saeimā notika astoņu stundu debates par šo līgumu, un tur ar plašu

runu pret līgumu uzstājās deputāts Kārlis Ulmanis. Viņš noraidīja līgumu
ar saimniecisku argumentāciju, sevišķi nostājoties pret līgumā paredzēta-
jām muitas atlaidēm. Esot skaidrs, ka Padomju Savienība esot nodomā-

jusi uz Latviju virzīt pastiprinātu eksportu, lai ar lētajām cenām iegūtu

monopola stāvokli. Patērētājs tomēr no šīm lētajām cenām neko negūšot,

jo, samazinoties muitas ienākumiem, tautai būs jāmaksā lielāki nodokļi.
Arī Latvijas eksporta ziņā uz Padomju Savienību no līguma neko lielu

nevar gaidīt. Jau tagad Latvija eksportējot preces uz Padomju Savienību

par 10 miljoniem latu. Šo eksportu sola paaugstināt līdz 30 miljoniem,

bet nav nekādas garantijas, ka šādos apmēros tiešām preces pirks. Tur-

klāt uzņēmumi, kas dibināsies vai paplašinās darbību, balstoties uz even-

tuāliem pasūtinājumiem, nonāks grūtībās, kad Padomju Savienība pasū-

tinājumus pārtrauks. Uzņēmumu dibināšanai un paplašināšanai vajadzī-

gais kapitāls būs jāaizņemas no ārzemēm un par to attiecīgi jāmaksā.362

Pēc Ulmaņa domām, līgums ir pilnīgi nepieņemams lauksaimniekiem.

Krievu kviešiem pazemināta muita, un tas tūlīt ietekmēs Latvijas lauk-

saimniecību. Attieksmē uz solīto transita pieaugumu par 10 °/o gadā ir

jāņem vērā, ka Padomju Savienības eksports aug par 30 °/o gadā. Visumā

līgums ir neizdevīgs Latvijas tautsaimniecībai, un Ulmanis paziņoja, ka

zemnieku savienība balsos pret to. Tomēr priekšlikumam par pāreju uz

nolasīšanu pa pantiem bija saeimas vairākums, un līgumu arī ratificēja

ar 52 balsīm, 45 balsojot pretī un diviem atturoties. 363

Vēsturiskā skatījumā, objektīvi vērtējot līguma saimnieciskos rezultātus

vēlāko gadu tecējumā, daudzi no Ulmaņa argumentiem pret šo līgumu
ir izrādījušies pareizi. Padomju Savienība šo līgumu lielā mēra izmantoja

politiskos nolūkos. Zināms ieguvums Latvijas tautsaimniecībai gan bija,

ka dažus gadus līgums palīdzēja mazināt Latvijas ārējās tirdzniecības

bilances pasīvitāti. Turpretim grūtības sagādāja tas, ka Padomju Savie-

nība pasūtinājumus vienmēr nodeva tikai līguma gada pēdējās dienās un

prasīja gadu kredita, ko uzņēmumiem nebija pa spēkam sagādāt. Ar

to, ka uzņēmumiem, kas vienu gadu saņēma pasūtinājumu, Padomju Sa-

vienība nākošā gadā pasūtinājumu atrāva, to nododot citam uzņēmumam,

tā tīšām radīja dislokāciju un saimnieciskās grūtības.364

Aktīvam polītiķim tomēr ir maz prieka, ja vēsture vēlāk, kad apsprie-
žamais jautājums vairs nav aktuāls, viņa argumentāciju atzīst. Aktīvam

polītiķim ir svarīgi, lai viņa viedokli pieņem tad, kad par to debatē, jo

pretējā gadījumā viņam jāatzīst sava neveiksme.

Zināmu kompensāciju par neveiksmēm politiskajā un saimnieciskajā

laukā Ulmanis piedzīvoja, kad viņam 1927. gada oktobrī piešķīra Lāč-
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plēsa kara ordeņa trešo šķiru. Kā redzējām, Ulmanis bermontiādes laikā,

fronti apmeklējot, bija ievainots, un tā kā Lāčplēša ordeni piešķīra par

daudz mazākiem nopelniem, no šī viedokļa piešķiršana attaisnojama.
Laikā, kad Latviešu zemnieku savienība parlamentā bija pilnīgi atstum-

ta no valdības un kļuva par galveno opozicijas partiju, tās viedokļos ie-

zīmējās ļoti svarīgas tendences. Šīs tendences nāca no zemnieku savienības

akadēmiskās sekcijas un dokumentētas 1927. gadā izdotajā grāmatā ar

zīmīgu nosaukumu Demokrātijas krīze.™5 Pēc vairākiem gadiem Kārlis

Ulmanis bija tas, kas grāmatā paustās idejas reālizēja, kļūstot par dikta-

toru. Tomēr grāmatā viņa rakstu nav.

Šai rakstu krājumā tieslietu students Jānis Bērziņš attīsta domu, ka

valsts prezidentam būtu jāsaņem pilnvaras tieši no tautas, kā tas ir Vāci-

jā, Somijā un ASV. Tieslietu students Arturs Tīlmanis raksta, ka būtu jā-

panāk, lai pašreizējo pilsētas ļodzīgo, nenoteikto, bezrakstura personību
vietā valsts dzīvē ienāktu veselīgais lauku spēks. „Tad zudīs demokrātis-

ma kropļotāji, sociālisti un viņu līdzskrējēji, kā augonis no veselīgas mie-

sas. Tad atkritīs un pazudīs dažādas sīkas savtīgas grupas un partijas, kas

ar savu tagadējo darbību Saeimā ir mazinājušas viņas cieņu tautā, tā pa-

dziļinādamas demokrātisma krizi. Veselīgais zemnieku demokrātisms, kas

nāks ar izkoptām personībām, tas būs tas, kas tagadējo kroplo demokrā-

tismu atjaunos un nostādīs uz tādiem pamatiem, kas visu valsti vedīs pie

labklājības."
Alfrēds Bērziņš savā rakstā vēršas pret sarakstu plūdiem vēlēšanās un

izsakās par proporcionālu vēlēšanu sistēmu. Daļa labā spārna pilsoņu pra-

sa ne vien vēlēšanu likuma, bet arī satversmes grozīšanu. Latvī ievietots

projekts par to, lai valsts prezidentu vēlē tauta. Kārlis Polis Brīvajā tēvijā

aizstāv divpalātu sistēmu. Latvijas sargs propagandē iecirkņu vēlēšanas.

Par pēdējo Alfrēds Bērziņš turpretim domā, ka iecirkņu vēlēšanas dod

priekšrocības sociālistu deputātiem, un tādēļ šāds projekts noraidāms.

Demokrātiskā krize esot jūtama, un to radījusi saeimas neraženā darbība.

Tajā vainojamas sīkās polītiskās grupiņas. Tādēļ lielajām politiskajām

partijām ir jārūpējas, lai grozītu vēlēšanu likumu un lai nākamā saeima

būtu viengabalaināka un darboties spējīga. ~Tad ievērojami atveseļosies

pats no sevis tagad klibojošais demokrātisms un Saeima atgūs tautā tagad

stipri vien sašķobīto prestižu," raksta Alfrēds Bērziņš.

Šī mūsu politiskajā un vēstures literātūrā maz ievērotā grāmata liecina,

ka ne tikai Arveds Bergs ar savu Latvi pauda domu, ka „demokratija ne-

iet", kā tas vienmēr par jaunu literātūrā izcelts, bet ka arī zemnieku sa-

vienības aprindas jau 1927. gadā pauda to pašu domu. Grāmatā izteiktie

viedokļi gan skeptisko lasītāju vairāk pārliecinātu, ja tie nebūtu izteikti

laikā, kad zemnieku savienība parlamentā bija piespiestā un ilgstošā opo-

zicijā, atstumta no valdības. Tomēr Kārlis Ulmanis bija uzmanīgi izlasījis

savas partijas studentu polītiskās apceres.

Juraševska valdības laika Ulmanis kļūst ļoti rosīgs saeima. Izskaidro-
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jums tam neapšaubāmi ir, ka 1928. gada rudenī bija paredzētas jaunas
saeimas vēlēšanas. Saeimas plēnārsēdē Ulmanis vairākkārt runā par muitas

tarifu likumprojektu, par grozījumiem Kultūras fonda likumā, par jau-
niem dzelzceļu projektiem, par ienākumu nodokļa grozījumu likumpro-

jektu, viņš nopeļ finanču komisijas gauso darbību un ir referents par saim-

niecisko pagaidlīgumu starp Latviju un Igauniju un par muitas tarifa at-

tiecināšanu uz Lietuvu.366

Par muitas tarifiem Ulmanis vairākkārt runāja sakarā ar zemnieku sa-

vienības iesniegumu par aizsargmuitām lauksaimniecībai. Savās runās šai

jautājumā Ulmanis mēdza argumentēt ar statistiskiem datiem un aizrādīt,

ka lauksaimniecība ir Latvijas dabiskais saimnieciskais pamats, tādēļ šis

pamats ir jāaizsarga. Rūpniecība turpretim ir mākslīgi radīta parādība,
kas izaugusi ar lauksaimnieku pirkšanas spēju palīdzību. Pret šo viedokli

ar lielu niknumu argumentēja saeimas kreisais spārns. Viņu motīvi bija,
ka lauksaimniecības aizsargmuitas noraidāmas tādēļ, ka ar tām sadārdzi-

nāsies masu patēriņa produkti. Šai polemikā ļoti spilgti izpaudās pretstati

starp laukiem un pilsētām.
Ulmanis centās šo sociāldemokrātu viedokli atspēkot, aizrādot, ka arī

Vācijas sociāldemokrāti savā programmā ir uzņēmuši lauksaimniecības

aizsardzību. Lorencs (1928. g. 17. februārī) atbildēja, ka Ulmaņa argu-

mentācija nepārliecina, jo Vācijā ir citādi apstākļi nekā Latvijā. Šterns

savukārt aizrādīja, ka labības aizsargmuitas kaitēšot Latvijas lopkopības
attīstībai. To ļoti labi saprotot zemnieku savienības praktiskie lauksaim-

nieki. Tomēr viņi nedrīkstot uzstāties pret saviem vadoņiem saeimā un

pret Ulmaņa diktātūru. Ulmani jau saucot par Kārli Pirmo. Viņš esot

teorētiķis, bet praktiskā dzīve viņam esot sveša. Kontroversiālais likum-

projekts 16. martā saeimā sasniedza trešā lasījumu stadiju. Rezultātā 20.

martā pieņēma kompromisa lēmumu. Rudzi palika bez aizsargmuitas, bet

to noteica kviešiem pēc jau pastāvošā tarifa, un pārējām labībām aizsarg-
muitu noteica no jauna.

1928. g. 26. martā Latvijas un Igaunijas telegrāfa aģentūra sniedza zi-

ņu, ko publicēja visas Latvijas un Igaunijas avīzes, ka 25. martā Tallinā

parakstīts pagaidu tirdzniecības līgums starp Igauniju un Latviju.

Sarunas par šo tirdzniecības līgumu notika 1927. gadā. Tirdzniecības

delegācijas vadītājs bija Ulmanis, locekļi Roberts Bīlmanis un Džons

Hāns, sekretārs Vilhelms Munters. Kad Ulmanis 1927. gadā kādā no Sku-

jenieka kabineta sēdēm ziņoja par sarunu gaitu, kā atceras šī kabineta

loceklis, kara ministrs Rūdolfs Bangerskis, Ulmanis esot teicis, ka viņam

izdevies ierakstīt līgumā klauzulu, ko igauņi nav pamanījuši un kas dos

Latvijai peļņu Ls 800 000 gadā. Pret tādu rīcību Bangerskis esot protes-

tējis, kas Ulmani sakaitinājis. Ulmanis teicis, ka tirdznieciskajos darījumos

tādas lietas esot pieļaujamas.367 Bangerska minējums tomēr izrādījās pa-

reizs, ka igauņi agri vai vēlu uzzinās, ka viņi piekrāpti, un tas nenāks par

labu kaimiņu attieksmēm. Igaunijas prese ar līgumu nebija apmierināta
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un vēlējās arī, lai Latvija un Igaunija noslēdz muitas ūniju. Kad 1930.

gadā līgumu publicēja kopējā krājumā, ko rediģēja H. Albats, tajā bija
ieviesusies iespiedumkļūda, ka līgums parakstīts Rīgā (faktiski to parak-

stīja Tallinā).368 Igauņu avīzēm atkal bija iemesls uztraukties. Tādējādi
visādu sīkumu dēļ, gan tīši radītu, gan netīšu, Latvijas attieksmes ar Igau-

niju nekad neizveidojās īsti draudzīgas.

Deputāts Bastjānis bija iesniedzis likumprojektu par Rīgas-Limbažu-

Rūjienas un Liepājas-Ziemupes-Pāvilostas-Alsungas dzelzceļa būvi. Šo

likumprojektu saeima nodeva apspriešanai komisijai. 11. maijā saeimā

notika debates par likumprojektu. Ulmanis norādīja, ka zemnieku sa-

vienība nav pret satiksmes uzlabošanu, bet ierosināja, lai dzelzceļa būvi

izdarītu privātas sabiedrības. Nedēļu vēlāk Ulmanis ierosināja, ka finan-

ču komisijai triju dienu laikā jāpabeidz apskatīt pārgrozījumus un papil-

dinājumus noteikumos par ienākumu nodokli. Pēc šiem pārgrozījumiem

bija paredzēts, ka ar nodokli apliekamās summas minims jāpaaugstina no

1200 uz 1300 latiem. Saeima ierosinājumu pieņēma, bet pēc trim dienām

finanču komisijas referents Bastjānis lūdza termiņu pagarināt, ko saeima

atkal pieņēma. Šis gadījums deva Ulmanim iespēju teikt runu, kas noso-

dīja finanču komisijas gauso darbu.

Šādā rosīgā polītiskā darbībā saeimā bija labi sagatavots tīrums, lai

1928. g. 12. augustā zemnieku savienības kongresā Ulmanis varētu nākt
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klajā ar valdības un saeimas kritiku. Kongress tad arī atzina, ka vienīgie

polītiskie darbinieki, kas rūpējas par tautas interesēm, ir Latviešu zemnie-

ku savienībā, un nolēma nākošajās saeimas vēlēšanās visos piecos vēlēšanu

iecirkņos izvirzīt par kandidātiem Ulmani, Balodi un Klīvi sava saraksta

sākumā.

Trešā saeima

Trešās saeimas vēlēšanu rezultātā 1928. gadā Latviešu zemnieku savie-

nības balsotāju relātīvais skaits samazinājās no 15,03 °/o uz 14,97 %, bet

šis nelielais samazinājums deputātu skaitu nespēja ietekmēt. Tāpat kā otra-

jā saeimā, arī trešajā saeimā zemnieku savienība ieguva 16 mandātus. Ul-

manis arī šais vēlēšanās bija Latviešu zemnieku savienības sarakstā izvir-

zīts pirmajā vietā Rīgas, Kurzemes, Zemgales un Latgales vēlēšanu apga-

balā, bet Vidzemē viņš bija palicis otrā vietā aiz Jāņa Baloža. Tomēr viņa

populāritāte bija mazinājusies. Par Latviešu zemnieku savienības sarakstu

bija nodotas 140 414 balsis, bet Ulmanis ieguvis tikai 133 254 jeb 94,9 °/o,

kamēr 1925. gada vēlēšanās viņš no zemnieku savienības saraksta bija

ieguvis 98,7 % balsu. Arī no citu partiju sarakstiem Ulmanis bija ieguvis
mazāk talonu nekā 1925. gadā. Kamēr toreiz par viņu bija nodoti 14 668

taloni, tikmēr tagad viņš no citiem sarakstiem ieguva tikai 9502 talonus.

Turklāt balsotāju skaits bija pieaudzis no 838 800 (kad piedalījās 74,9 °/o

vēlētāju) uz 937 968 (1928. gada vēlēšanās piedaloties 79,4 °/o vēlētāju).
Tas nozīmē, ka no visiem vēlētājiem 1925. gadā par Ulmani bija balsoju-

ši 16,6 °/o, bet 1928. gadā šis procents bija 15,2.369 No citiem sarakstiem

visvairāk talonu (2343) Ulmanim nāca no nacionālās apvienības, bet

tas bija mazāk par pusi, salīdzinot ar skaitu, ko no šī saraksta viņš bija

ieguvis 1925. gadā (4778). Tāpat bija samazinājies no demokrātiskā cen-

tra saraksta iegūto talonu skaits — no 2813, ko viņš saņēma 1925. gadā,

uz 1028 taloniem 1928. gadā. Arī pārējie saraksti, kas 1925. gadā Ulma-

nim bija devuši talonus, tagad bija viņam doto talonu skaitu samazinā-

juši. Tā viņa niknāko pretinieku — sociāldemokrātu vēlētāji 1925. gadā
Ulmanim bija devuši 696 talonus, bet 1928. gadā tikai 363.370

Rīgas apgabalā Ulmanis savā sarakstā gan bija izvirzīts pirmajā vietā

ar 8070 taloniem, bet tas bija ļoti maz, salīdzinot ar sociāldemokrātu

Bastjāni, kas bija ieguvis 56 660 balsis. Vidzemē Ulmanis bija ieguvis
63 066 talonus, bet Bastjānis 68 672. Kurzemē Ulmanis bija ieguvis 30 212,

bet sociāldemokrāts Pauls Lejiņš 39 705 talonus. Zemgalē Ulmanis bija

ieguvis 33 435 talonus, bet sociāldemokrāts Pauls Kalniņš 37 778. Latgale

Ulmanim deva 7973 talonus, bet Jāzeps Rancāns ieguva 51 556 talonus. 371

Ja Latviešu zemnieku savienība trešās saeimas vēlēšanās bija noturējusi

savas pozicijās, tad lielus zaudējumus bija cietuši sociāldemokrāti. Kamēr

otrā saeimā viņi bija ieguvuši 32,1 % balsu un 33 deputātus, tagad viņiem
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bija 24,9 % balsu un 26 deputāti. Vienu mandātu sociāldemokrātiem at-

ņēma bijušais sociāldemokrāts — ārsts un dzejnieks Andrejs Kuršinskis,

kas bija kandidējis kreiso neatkarīgo sociāldemokrātu sarakstā. Sešas vie-

tas ieguva komunisti ar nosaukumu: strādnieku un zemnieku frakcija.

Viņu līderis bija dzejnieks Linards Laicens, bet pārējie pieci ievēlētie ko-

mūnistu deputāti bija pilnīgi nepazīstamas personas.

Pēc Cielēna domām, komūnistu ielaišana saeimā bijusi Ulmaņa un Ber-

ga velnišķīgs roku darbs. Zemnieku savienības pārstāvis Juraševska val-

dībā E. Laimiņš esot pavēlējis polītiskajai pārvaldei neaizkavēt komūnistu

kandidēšanu saeimā. Nolūks bijis ar komūnistu palīdzību vājināt sociāl-

demokrātus, lai pēdējiem vairs nebūtu iespējas nodibināt kreisās koalicijas
valdību. 372 Šo tezi Cielēns vairākkārt atkārto savās atmiņās: „Komūnistu

ielaišana parlamentā bija svarīgs Ulmaņa polītiskās spēles vilciens, kas

tiešām radīja pavisam jaunu spēku sagrupējumu un līdz ar to izjauca so-

ciāldemokrātu piedalīšanos valdībā. Sociāldemokrātu frakcijai nu vairs

nebija trešās daļas deputātu, bet tikai ceturtdaļa."373 Un tad: „Tā nu va-

ram konstatēt [sakarā ar trešās saeimas uzticību ieguvušās valdības un

valsts prezidenta vēlēšanām], ka, ielaižot komūnistus Saeimā, Ulmanis pa-

nāca savu mērķi — samazināja sociāldemokrātu svaru valstī un relātīvi

pacēla Zemnieku savienības nozīmi pilsonības vadībā."374 Ka komūnistu

ievēlēšanu Latvijas saeimā patiesībā financēja draudzīga kaimiņu lielvalsts

ar savas Transitbankas starpniecību, to Cielēns vai nu nezina, vai noklu-

sē. Viņš arī nemin, ka komūnistu ievēlēšanu saeimā veicināja saimnieciskā

depresija un bezdarbs.

Saskaņā ar tradicijām, sanākot jaunai saeimai, Juraševska kabinets ie-

sniedza demisiju. Šoreiz neparasti ātri izveidojās jauna valdība. Ministru

prezidenta amatā nāca polītiķis no Latviešu zemnieku savienības vadības

— Hugo Celmiņš. Šim Celmiņa kabinetam bija lemts darbības ilguma ziņā

rekords, pārspējot visu iepriekšējo trīspadsmit kabinetu darbības ilgumu.

Celmiņa kabinets darbojās no 1928. g. 1. decembra līdz 1931. g. 26. mar-

tam — kopā 27 mēnešus un 26 dienas.

Rīgas krievu avīze Segodnja rakstīja, ka kabinetā esot 17 ministri un

viņu palīgi. Avīze rakstīja, ka šis rekords sasniegts smagu saimniecisku

pārbaudījumu gadā, un tad piezīmēja: „Ja šo kabinetu uzskata par to par-

tiju, kas koalicijā piedalās, koncentrētu pārstāvību, tad duras acīs, ka tajā

trūkst redzamāko šo partiju polītiķu — tajā nav Ulmaņa, Klīves, Berga,

Reinharda, Rancāna, Bļodnieka, Trasuna un Breikša. Ir jautājums, vai šo

parādību var izskaidrot ar brīvprātīgu partijas vadoņu atteikšanos, vai

arī viņiem ir bailes no grūtiem un atbildīgiem ārkārtas uzdevumiem, kas

valdību sagaida, sākot ar darbības pirmo dienu."375

Lai šo piezīmi saprastu, ir jāatgādina, ka jau 1927. gadā Latvijā bija

sākušās saimnieciskas grūtības, kas laikā no 1930. līdz 1933. gadam izvēr-

tās par smagu saimniecisku depresiju. Kamēr 1926. gadā pieteikto kon-

kursu kopsumma bija 619 tūkstoši latu, tikmēr 1927. gadā tā jau sasnie-
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dza 5,4 miljonus latu, nākošajos divi gados svārstoties ap 4 miljoniem latu

un 1930. gadā sasniedzot 9,6 miljonus latu.376

Bezdarbnieku skaits, kas Latvijā vasarā bija mazāk par tūkstoti, 1927.

gada vasarā bija sasniedzis 1500. Ziemā bezdarbnieku skaits Latvijā šai

laikā bija 6000 līdz 7000, bet 1928. gada ziemā tas sasniedza 11 000.377

Turklāt 1928. gadā, kad ziemā stājās darbā Celmiņa kabinets, Latvijas
lauksaimniecība bija pieredzējusi smagu neražu, kā to liecina sekojošie
datipar kopražu, importu un mājlopu skaitu.378

Kopraža 1000 kvintalos

Sakarā ar neražu samazinājās arī mājlopu skaits: zirgi no 369 tūksto-

šiem uz 365 tūkstošiem, govis no 967 tūkstošiem uz 961 tūkstoti, aitas no

1128 tūkstošiem uz 1090 tūkstošiem.

Tiešī šī lauksaimniecības krize pamudināja Ulmani 1929. gadā pub-

licēt grāmatu Kā pacelt un padarīt ienesīgu mūsu lauksaimniecību. Šai

482 lappušu biezajā grāmatā Ulmanis iztirzāja savu lauksaimniecības pa-

celšanas un nostiprināšanas plānu, bet grāmata bija tā pieblīvēta citātiem

un statistiskiem datiem, ka to lasīja reti kāds lauksaimnieks, kam tā bija

domāta.

Grāmatā divām ievada lappusēm seko 17 lappuses citātu. Tālākais sa-

turs ir nodaļa par to, ka lauksaimniecība nav ienesīga. Pēc tam pa noda-

ļai veltīts lopkopībai, linkopībai, kartupeļiem, cukurbietēm, graudkopī-
bai un pārējiem laukaugiem. Seko ierosinājumi aramzemes izmantošanas

reformām ar ieteikumu samazināt papuvi. Tālākajās nodaļās iztirzāti jau-

tājumi par mēsliem, lauksaimniecības mašīnām, putnkopību, zirgkopību

(tikai pusotras lappuses!), biškopību, dārzkopību, zivkopību un jūras

zvejniecību un darbaspēka jautājumu. Pēdējās trīs nodaļas veltītas —

19. nodaļa nodokļiem, kreditam, valsts budžetam, meliorācijai, zemes-

ceļiem un dzelzceļiem; 20. nodaļa — saimniekam un saimniecei lauku ra-

žošanas darbā un 21. nodaļa — lauksaimniecības veicināšanai.

Profesora Kārļa Baloža bibliotēkā, kas pēc viņa nāves (1931. gadā) no-

nāca Latvijas universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes

bibliotēkā, atradās viens eksemplārs šīs Ulmaņa grāmatas. Profesors Ba-

lodis katrā lappusē malā bija pierakstījis savas ne visai glaimojošās pie-

zīmes. Samērā labvēlīgu atsauksmi par šo Ulmaņa grāmatu totiesu deva

Gads Rudzi KvieSi Mieži Auzas Mistrs
Kārtu- Lin- Linu

pēļi sēklas šķiedr

1927/28 2588 717 1301 1772 571 7174 166 186

[928/29 2149 680 713 1457 477 3140 104 146

Importēts (neto) Eksportēts (neto)

[927/28 488 411 87 18 42 21

1928/29 1363 810 414 418 157 101
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viņa draugs Dr. Miķelis Valters grāmatā No sabrukuma uz plānveidotu
saimniecību. Latvijas atjaunošanas problēmas (Rīgā 1933), veltījot tai vai-

rākas lappuses. Tomēr arī Valters nevar atturēties no kritiskām piezīmēm.
Piemēram (106. Ipp.):

„ ... ja aizrādījumus [par trūkumiem Latvijas lauk-

saimniecībā] apvienotu sistēmatiski, tad redzētu, cik lielā mērā vēl nedarī-

ti darbi.
. . ", tā pasvītrojot grāmatas nesistēmatisko raksturu. Otrs pie-

mērs — rakstot par laukstrādnieku jautājumu (115. un 121. Ipp.), Val-

ters konstatē, ka Ulmaņa grāmatā problēmas nostādījums un atrisinājuma
ieteikums nav apmierinošs. Valteru neapmierina arī Ulmaņa grāmatas

noslēgums, kuru viņš citē: ~Centīsimies katrs darīt savu pienākumu savā

vietā un savā darbā, lai mūsu lauksaimniecība patiesi varētu nostāties

uz droša ienesības un attīstības pamata, tā kā lai visa ražas un ražības

divkāršošana neprasītu vairāk par 25—30 g. un lai no skaidrā atlikuma

ietaupījumiem sakrātos lauksaimniecībā pašā savs kapitāls." Pēc Valtera

domām, ar pareizu agrārpolītiku nebūs jāgaida vesela paaudze, lai panāk-

tu kaut cik jūtamu progresu. Ar vienotu vadību, pēc Valtera domām, va-

rēs panākt stāvokļa uzlabojumu daudz agrāk. lespējams, ka šī Valtera grā-

mata ierosināja Ulmanī ~Latvijas atjaunošanas" domu polītiskā plāksnē.

Trešajai saeimai stājoties darbā, zemnieku savienības frakcija pēc Klī-

ves atteikšanās viņa vietā par līderiem izraudzīja Alberingu un Pauļuku.

Ulmanis palika kā galvenais zemnieku savienības polītikas noteicējs. Ul-

maņa darbība saeimā tagad ir ļoti aktīva. Pirmajā sesijā no 6. novembra

līdz 21. decembrim viņš darbojas ārlietu un finanču komisijā un Kultū-

ras fonda domē. Viņš ir referents jautājumā par vienošanos ar Zviedriju

par akciju sabiedrību un juridisko personu uzstāšanos tiesās. Referents

par pagaidu tirdzniecības vienošanos starp Latviju un Bulgāriju. Refe-

rents par kuģniecības un tirdzniecības konvenciju starp Latviju un Tur-

ciju. Referents par muitas tarifu piemērošanu Lietuvas ražojumiem un par

grozījumiem nodokļu likumā.

Plēnārsēdē 18. decembrī viņš teica runu par ārējo aizņēmumu. Debates

bija par to, vai pilnvarot ministru kabinetu aizņemties 6 miljonus dolāru

no ASV pret valsts obligācijām uz 35 gadiem par 6 °/o gadā. Ulmanis šo

likumprojektu (referenti bija: Vestermanis, Annus un Hāns) aizstāvēja,

motivējot, ka no tautsaimniecības viedokļa ir izdevīgāk izdarīt aizņēmu-

mu nekā kapitāla ieguldījumu no budžeta līdzekļiem379 Aizņēmumu da-

būja, un 1935. gadā to sāka deldēt, bet 1939. gadā deldēšanu pārtrauca,

un tā Latvijas valsts par šo aizņēmumu palika parādā 5 886 261 dolāru.380

Ulmaņa partijai ievērojams notikums bija 1929. g. 20. aprīlī Lielajā ģil-

dē notikušais Latviešu zemnieku savienības kongress. Kā parasts, to at-

klāja Kārlis Ulmanis, savā runā uzmudinot zemniekus cīņā ar saimnie-

ciskajām grūtībām. Tās varēs pārvarēt, saslēdzoties ciešā vienībā, ar paš-

palīdzību un ar valdības atbalstu. Ministru prezidents Celmiņš referēja

par valdības darbību, bet Ulmanis par zemnieku savienības polītiku. Savā

referātā Ulmanis uzsvēra, ka zemnieku savienībai kā saimnieciskā ziņā
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stiprākās iedzīvotāju grupas pārstāvei katrā ziņā aktīvi jāpiedalās val-

dībā un jāievēro stingra pilsoniska līnija. Zemnieku savienības centienos

ir novērst parlamentārās iekārtas trūkumus. Šai ziņā gūti zināmi panākumi

ar saeimas kārtības ruļļa (noteikumu) grozījumiem. Paturot valdības gro-

žus savās rokās, Latviešu zemnieku savienība rūpēsies par lauksaimnieku

interešu aizsardzību. Kongresā vēl referēja zemkopības ministrs Alberings

un profesors Speke (par latviešu tautu gadsimteņu gaitā). Kongresu noslē-

dzot, pieņēma rezolūcijas, kas Brīvajā zemē aizņēma trīs ceturtdaļas lap-

puses.

Ulmaņa aicinājums uz zemnieku vienotību bija veltīgi izskanējis, jo
1929. g. 9. jūnijā Rīgas latviešu biedrībā sanāca „Jaunās zemnieku savie-

nības" dibināšanas kongress.
1929. gadā Ulmanis joprojām rosīgi piedalās saeimas darbā. Viņš ir re-

ferents par grozījumiem likumā par lauksaimniecībai, rūpniecībai un nam-

niecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršanu ilgtermiņa ķīlaszīmēs.

Tāpat viņš referē par tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latviju
un Serbu, kroātu un slovēņu karalisti (Jugoslaviju), ir referents likumos

par muitas tarifiem un darbojas tirdzniecības un rūpniecības, kā arī finan-

ču un budžeta komisijā. Kopā ar citiem Ulmanis iesniedz likumprojektu

par ievedlēsēm. Šī likumprojekta pirmajā pantā teikts: „levedlēses ir.
. . ap-

liecības, kuras
par tajās atzīmētās naudas sumas pilnu vērtību valsts mui-

tas iestādes pieņem naudas vietā pie ievedmuitas nomaksas par šinī likumā

uzskaitāmām precēm."381 Šo grūti saprotamo formulējumu Ulmanis pa-

skaidro garākā runā. Tā esot jau pirms vairāk gadu desmitiem ārzemēs

nodibinātā kārtība. Pēc šīs kārtības lauksaimniekiem ir dota iespēja ap-

gādāt vajadzīgās ievedpreces ar atvieglotiem noteikumiem muitas nomak-

sas ziņā. Lauksaimniecības ražojumu eksportieri, kas izved miežus, auzas

un auzu izstrādājumus, āboliņa un timotiņa sēklas un vistu olas, saņem

apliecības, ko sauc par ievedlēsēm. Ar šīm apliecībām tad var nomaksāt

muitu par importu — kviešiem, cukuru, audumiem, dzelzi un tērauda

precēm un par lauksaimniecības mašīnām.

Likumu par ievedlēsēm saeima pieņēma 1929. g. 17. decembrī. A. Aiz-

silnieks par šo likumu ir devis negātīvu spriedumu: „Šis likums nedeva

vēlamo efektu, un labības cenas sakarā ar to necēlās, bet zināmu peļņu

guva tikai tirgotāji. Tāpēc 1930. g. 22. decembrī minēto likumu grozīja,

atstājot ievedlēses tikai āboliņa un timotiņa sēklām un olām."382 Ir pa-

reizs spriedums, ka par izsniegto ievedlēšu kopsummu samazinājās valsts

ieņēmumi no muitām, un gaidīto lauksaimniecības stāvokļa uzlabojumu

ievedlēšu likums nedeva.

Vēl Ulmanis runā par ienākumu nodokļa noteikumu grozījumiem un

Latvijas un Igaunijas robežas nospraušanā pārdalīto nekustamo īpašumu

likvidāciju. Kopā ar E. Rimbenieku viņš ir arī referents par tirdzniecības

un kuģniecības līgumu starp Latviju un Poliju. No šī pārskata izriet, ka

nav gluži tā, ka Ulmanis būtu interesējies tikai par likumiem, kas attie-
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cas uz lauksaimniecību un lauksaimniekiem, ka to apgalvoja viņa poli-
tiskie pretinieki.

Sakarā ar Latvijas universitātes desmit gadu pastāvēšanas jubileju 1929.

g. 28. septembrī Ulmani ievēlēja par universitātes godabiedru. Tas bija
lielā mērā rektora profesora Augusta Tenteļa nopelns, un Ulmanis to ne-

kad neaizmirsa. Galvaspilsētas prese visumā šo Ulmaņa godinājumu ak-

ceptēja, un vienīgi Sociāldemokrātam bija iebildumi — avīze rakstīja, ka

Ulmanis ir personība, kuras polītiskā zvaigzne pazūd aiz nesolidiem vei-

kaliem. 383

1930. gadā saeimas pirmajā sesijā ievērojams notikums bija valsts pre-

zidenta vēlēšanas, jo Zemgaļa trīs gadi valsts prezidenta amatā bija pa-

gājuši. Šīs vēlēšanas saeimu nodarbināja divi dienas — 8. un 9. aprīli. Arī

šoreiz Ulmaņa kandidātūra netika minēta. Par to Cielēns savās atmiņās

lakoniski raksta: „Kārļa Ulmaņa kandidātūra bija bez jebkādām izre-

dzēm. Tāpēc Zemnieku savienības frakcija uzstādīja Albertu Kviesi." 384

Sociāldemokrāti par pretkandidātu izvirzīja Paulu Kalniņu —
Cielēns

raksta, ka tā bijusi tikai demonstrācija bez reālām izredzēm tikt ievēlē-

tam. Komūnisti no savas puses par kandidātu valsts prezidenta amatam

izvirzīja Ernestu Miezi, kam gan nebija nekādas izredzes tikt ievēlētam

(Cielēns to savās atmiņās nemaz nepiemin). Pirmā balsojumā par Kviesi

bija 47, par Kalniņu 36, par Miezi 6 balsis — pārējie seši atturējās vai

nodeva pretbalsis. Otrā balsojumā Kviesis ieguva to pašu balsu skaitu,

Kalniņš 32, Miezis 5, atturējās vai balsoja pretī 11. Turpmākajos balso-

jumos palika tikai Kvieša un Kalniņa kandidātūra, un beidzot desmitajā

balsojumā (ne vienpadsmitajā, kā raksta Cielēns) Kviesis ieguva 55 bal-

sis, un ar to viņu ievēlēja par valsts prezidentu.385

Pēc valsts prezidenta vēlēšanām Ulmanis ir rosīgs kā referents par vir-

kni lauksaimniecības likumprojektu. 11. aprīlī viņš kopā ar A. Dzeni un

H. Dzelzīti referē par piemaksu pie atlīdzības par valdībai nododamiem

liniem un par 1930. gada ražas linu iepirkšanas cenām. 1929/30. gadā
Valsts linu monopols maksāja ražotājiem par linu kilogrammu caurmērā

Ls 1,16, bet 1930/31. gadā caurmēra cena bija Ls 1 par kilogrammu. To-

mēr sakarā ar cenu krišanos pasaules tirgū valsts piemaksa 1930/31. gadā

bija 6,1 milj. latu, salīdzinot ar 5,4 milj. latu iepriekšējā saimniecības ga-

dā.386

1930. g. 16. aprīlī Ulmanis kopā ar H. Celmiņu, J. Ērgli, S. Ivbuli v.c.

iesniedza trīs likumprojektus: par maizes labības tirgus nokārtošanu, par

bēkona eksporta veicināšanu un par sviesta eksporta veicināšanu. Šos li-

kumprojektus saeima nodeva lauksaimniecības, budžeta un tirdzniecības

un rūpniecības komisijai apspriešanai.
Kā pirmos saeima 31. jūlijā pieņēma likumu par maizes labības tirgus

nokārtošanu un likumu par bēkona eksporta veicināšanu, bet 20. augustā

pieņēma arī trešo likumu.

Likums par maizes labības tirgus nokārtošanu stājas speķa 8. augusta
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Tas bija domāts kā pretdarbība labības cenu krišanai. Importētiem ru-

dziem gada laikā cena bija kritusi no 209 uz 107 latiem par tonnu. Sa-

skaņā ar 31. jūlija likumu zemkopības ministrijas labības birojs pieņēma
lombardēšanai Latvijas bankā lauksaimnieku ražoto labību, izsniedzot

par to ministru kabineta noteikto avansu. Labību un labības izstrādāju-

mus varēja importēt tikai firmas, kas tikpat daudz, cik tās importēja, pir-
ka arī no labības biroja. 1931. gadā ministru kabinets ieguva tiesības gro-

zīt piemaluma samēru, bet 1932. gada aprīlī nodibināja maizes labības im-

porta monopolu. Pēc Aizsilnieka vērtējuma, 387 šīs likumdošanas sekas

bija, ka samērā augsto labības cenu dēļ pieauga maizes labības kopraža

iekšzemē, bet no otras puses pieauga labības krājumi valdības noliktavās,

un labības monopolam radās zaudējumi. Turklāt ieguvējas no šīs likumdo-

šanas bija tikai lielākās saimniecības Zemgalē.388

Likums par bēkona eksporta veicināšanu paredzēja, ka cūku audzē-

tājiem piemaksās par eksportkautuvē nodotām cūkām 15 līdz 20 latu at-

karā no labuma, ja cenas Londonas tirgū noslīdētu zem noteiktā minima.

Likums par sviesta eksporta veicināšanu noteica, ka sakarā ar sviesta

cenas pazemināšanos starptautiskā tirgū valsts piemaksās 20 santimu par

kilogramu pirmās šķiras eksportsviesta, bet Latgalē 30 santimu par pirmās

un otrās šķiras eksportsviestu. Šīm piemaksām saeima atvēlēja 2,5 milj.

latu, kas pietika tikai līdz 1930. g. oktobrim.389 Sviesta cenas pasaules

tirgū turpināja krist, bet tikai 1932. gada jūlijā valsts piemaksas par svies-

tu atjaunoja.
Kā redzams, Ulmaņa ierosinātajiem lauksaimniecības aizsardzības li-

kumiem bija tikai īslaicīga nozīme, un tos nespēja sekmīgi iedzīvināt ne

Celmiņa, nedz tai sekojošā Ulmaņa valdība. Tikai ceturtās saeimas laikā

Skujenieka valdība sāka reālizēt konsekventu lauksaimniecības aizsardzī-

bas likumdošanu.

Trešās saeimas sestajā sesijā no 1930. g. 1. maija līdz 4. jūlijam Ulmanis

ir referents par muitas tarifu, par Latvijas un Igaunijas robežas pārdalīto

īpašumu likvidācijas termiņa pagarināšanu, par Latvijas un Zviedrijas

kuģu mēru grāmatu savstarpējo atzīšanu un par grozījumiem nodokļu no-

likumā. Viņš arī saka plašu runu it kā par slimokasēm, bet, novirzoties no

temata, runā par to, kā nodrošināt lauksaimniecības ražojumiem augstā-

kas cenas, lai paceltu ražošanu.

1930. gada rudenī Ulmanis ir referents par tirdzniecības nolīgumu ar

Rumāniju. Pēc tam saeima viņam piešķir atvaļinājumu. No 1931. gada

janvāra līdz martam Ulmanis ir referents muitas tarifu jautājumos. Viņš

saka plašāku runu un polemizē ar sociāldemokrātiem par to, vai muitas

paaugstināšana cels cenas. Ulmanis argumentēja, ka, par spīti muitas pa-

augstinājumiem, cenas kritušās — tā pilnīgi ignorējot, ka cenu krišanās

iemesls bija pasaules saimnieciskā krize.
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Latvijas piecpadsmitais kabinets

1931. gada rudenī saskaņā ar Latvijas satversmi bija paredzētas saeimas

vēlēšanas, jo saeimas leģislātūras periods bija trīs gadi. Ministru prezi-
dents Hugo Celmiņš esot izteicies Jānim Lejiņam: viņš gribot pierādīt, ka

arī saskaldītā saeimā, kāda Latvijā bija nenovēršama, ministru kabinets

varot valdīt visus trīs gadus. 390 Tomēr Celmiņa kabinetu gāza, pie kam

iniciātīva nāca no Celmiņa paša partijas vadības. Ulmanis bija apsvēris,
ka nākošajās vēlēšanās viņam būs lielākas izredzes, ja vēlēšanu laikā viņš
būs ministru prezidenta amatā. Arī Celmiņam nedraudzīgais A. Alberings

viņu pašu partijā sprieda, ka nākošās vēlēšanās viņam būs lielākas izre-

dzes, ja viņš būs ministrs. Nodibinoties Celmiņa kabinetam, Alberings
gan bija zemkopības ministrs, bet, sakarā ar Rīgas uniona bankas un ak-

ciju sabiedrības Lata bankrotu, demokrātiskais centrs un Bļodnieka parti-

ja pieprasīja Alberinga atkāpšanos. 1930. gadā Alberinga vietā par zem-

kopības ministru Celmiņš aicināja V. Gulbi, tā ar Alberingu sanaidojo-
ties. 391 Tā kā partija negāž pati savu valdību, Ulmanis un Alberings sa-

kūdījuši Celmiņa kabineta koalicijas partijas, un tā radusies kabineta

krize.

Martā sākās sarunas par jaunas koalicijas radīšanu. 14. martā dibināmās

koalicijas sēdē zemnieku savienības runasvīrs Alberings ziņoja, ka zem-

nieku savienība par ministru prezidentu nominē Kārli Ulmani, jo saim-

nieciskās krizes laikā viņš esot īstais vīrs šim postenim. Pēc ziņojuma kris-

tīgo un saimnieciskā bloka līderis G. Reinhards paziņoja, ka blokam Ul-

maņa kandidātūra nav pieņemama. Demokrātiskā centra līderis Breikšs

pievienojās Reinhardam, un abi pēc tam atstāja sēdi. 392

Divi dienas vēlāk Ulmanis preses intervijā izteicies: „Par jautājumu,
vai nākošam kabinetam ir vairākums, es gribētu teikt, ka visumā majo-

ritātes jautājumam nav tik noteicoša loma, kādu tam piedēvē. Galvenā

vērība ir jāveltī faktam, kuri būs tie, kas grib kopēji cīnīties, lai Latvija

nenonāktu nepanesamās saimnieciskās grūtībās."393

Tomēr zināmas grūtības Ulmanim radās ne vien ar vairākuma nodro-

šināšanu saeimā, kaut, pēc viņa domām, tas bija mazsvarīgs jautājums,
bet arī ar portfeļu sadalīšanu starp koalicijas ministru kandidātiem. To-

mēr 25. martā abi šie jautājumi bija atrisināti, un 1931. g. 27. martā Lat-

vijas piecpadsmitais kabinets stājās darbā Ulmaņa vadībā.

Brīvā zeme Ulmaņa kabineta stāšanos darbā pavēstīja ar lielu virsrak-

stu — „Jauna pilsoņu uzvara" un deklarēja, ka Ulmaņa kabinets turpinās

Celmiņa valdības darbu.

Latvis jauno kabinetu apsveica bez sajūsmas, aizrādot, ka tas darbosies

tikai septiņus un pus mēneša starp nemotivēto Celmiņa kabineta atkāpša-

nos un jaunās saeimas sanākšanu.

Sociāldemokrāts rakstīja, ka Latvija tagad ieguvusi bankrotējušu direk-
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torn valdību. Pec avīzes domam, kabineta pulcināti sliktākie pilsoņu pār-

stāvji, un valdības deklarācijā nekas prātīgs neesot teikts.

Latvijas sargs paredzēja valdībai grūtības pašreizējos saimnieciskajos

un politiskajos apstākļos un bija neapmierināts, ka nav skaidra viedokļa
valsts monopolu jautājumos.

ASV laikraksts The New York Times informēja savus lasītājus par Ul-

maņa ievēlēšanu 1931. g. 26. martā garākā rakstā ar virsrakstu „A Pre-

mier from Nebraska". Rakstā bija teikts, ka, pēc iepriekšējās dienas tele-

grammas no Rīgas, Kārlis Ulmanis atkal ievēlēts par mazās Latvijas re-

publikas ministru prezidentu. Pasvītrojot, ka viņš savu izglītību ieguvis
Nebraskas universitātē, rakstā teikts, ka tur gūtās zināšanas Ulmanis labi

licis lietā, veicinot Latvijā lauksaimniecības attīstību. Latvijā esot desmit

un vairāk polītisko partiju grupas, un tādēļ iespējama tikai koalicijas
valdība. Tādos apstākļos partiju kombinācijās tā pati persona vairākkārt

var kļūt par pirmo amatpersonu, un tā Ulmanis vairākkārt bijis ministru

prezidents. Latvija laika gaitā ir izveidojusies par saimniecisku tiltu starp

rietumiem un Krieviju. Kopš laika, kad Ulmanis kļuva pirmais Latvijas
ministru prezidents, līdz viņa tagadējai ievēlēšanai Latvija pieaugusi stip-

rumā, un zināmā mērā par to jāpateicas Nebraskas universitātei. Sapro-

tams, šo rakstu pārspieda Nebraskas avīzes un arī izdevums The Nebraska

Alumnus (1931. gada aprīlī).

Jaunajā — piecpadsmitajā ministru kabinetā Kārlis Ulmanis bija sesto

reizi ministru prezidenta amatā un arī ārlietu ministrs. A. Alberings iegu-

va kāroto zemkopības ministra amatu. E. Laimiņš bija kara ministrs.

lekšlietu ministra amats bija piešķirts A. Petrevicam, bezpartejiskā na-

cionālā centra (A. Berga) partijas vīram. Par finanču ministru kļuva J.

Annus, izglītības — E. Ziemelis, satiksmes — A. Rancāns, tautas labklā-

jības — V. Rubulis, tieslietu J. Pabērzs. Ministra biedrs ar balss tiesībām

kabinetā bija S. Ivbulis. Balsošanā kabinets ieguva 51 pret 44 balsīm.394

Vienu otru interesantu cilvēcisku Ulmaņa vaibstu atklāj savās atmiņās

viņa partijas biedrs Jānis Lejiņš. Tā drīz pēc tam, kad Ulmanis atkal bija

kļuvis ministru prezidents, 17. maijā bijusi paredzēta viņa ierašanās Val-

mierā uz zemnieku savienības nodaļas karoga iesvētīšanu. Sabiedriskie

darbinieki Valmierā kaut kā bija iedomājušies, ka Ulmanis brauks uz Val-

mieru kā partijas priekšsēdis, un tādēļ nekāda oficiāla sagaidīšana nebūtu

vajadzīga. Tomēr Ulmanis par to bijis citās domās. Tad arī Lejiņš nokār-

tojis, ka viņu sagaidīs ar godavārtiem kā ministru prezidentu.395

Drīz pēc Ulmaņa stāšanās ministru prezidenta amatā saimnieciskā de-

presija no ASV pārsviedās uz Eiropu, izvēršoties par smagu saimniecis-

ku katastrofu visā pasaulē un saprotamā kārtā skarot arī Latviju. Lat-

vijā tautas ienākums samazinājās no 1150 milj. latu 1930. gadā uz 750

milj. latu 1932. gadā, bet, aplēšot pēc 1929. gada cenām, no 1138 milj. uz

881 milj. latu.396 Tātad tautas ienākums bija samazinājies no 100,0 uz 65,2

pēc attiecīgā gada cenām un no 100,0 uz 77,4 pēc nemainīgām cenām.
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Latvijas piecpadsmitais ministru kabinets (Civinska šaržs)

Tautas ienākuma samazinājums atspoguļojas arī nodarbinātībā. Slimo-

kašu dalībnieku skaits samazinājās no 179 600 dalībnieku ar 109 000 ģi-

menes locekļu 1930. gadā uz 141 000 dalībnieku ar 91 600 ģimenes locekļu
1932. gadā. Minētajā periodā slimokasēs bija apdrošināts algotais perso-

nāls, atskaitot valsts ierēdņus un lauksaimniekus, bet lauksaimniecības

darbinieki pilsētu administrātīvajās robežās bija slimokašu dalībnieki.

Valsts ierēdņu skaits no 1931. g. 15. aprīļa līdz 1933. g. 15. aprīlim sa-

mazinājās no 49 035 uz 46 067.397 Parasti saimniecisko depresiju labi rāda

bezdarbnieku skaita pieaugums. Latvijas statistikā tomēr šis rādītājs ir

ļoti nepilnīgs. Vispirms, Latvijā bezdarbs bija ar ļoti izteiktām sezonas

svārstībām. Otrkārt, Latvijas statistikā ilgu laiku neatšķīra bezdarbnie-

kus no sociāli apgādājamiem. Treškārt, tieši depresijas laikā tautas lab-

klājības ministrija radikāli grozīja bezdarbnieku reģistrācijas kārtību, re-

ģistrāciju ievērojami sašaurinot. Ceturtkārt, Latvijas statistikā pilnīgi

trūkst datu par daļējo bezdarbu. Ja ar visiem šiem trūkumiem konstatē-

jam, ka bezdarbnieku caurmēra skaits 1930. gadā bija 6844, bet nāko-

šajā gadā gandrīz otrtik (12 121) un pēc tam 1932. gadā atkal gandrīz

otrtik (22 440),398 tad tomēr ir skaidrs, ka smagākā sociālā liksta, kas pa-

vada depresijas, nepagāja secen arī Latvijai.

Saprotamā kārtā pieauga arī bankrotu skaits. Tomēr arī šai ziņā sta-

tistika nerāda pilnīgu ainu, jo, ja šiem grūtībās nonākušajiem uzņēmu-

miem iecēla likuma paredzēto administrāciju, daudzi no tiem bankrotu

statistikā neparādījās. Tāpat statistikā neparādījās bankrotējušie uzņēmu-

mi, kas izlīga ar
kreditoriem. Bankrotējušo uzņēmumu skaits pieauga no
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82 1930. gadā uz 162 sekojošā gadā un 249 uzņēmumiem 1932. gadā, kaut

pieteikto parādu kopsumma samazinājās no 9,6 milj. latu 1930. gadā uz

8,8 milj. latu 1932. gadā — tātad bankrotā nonāca arvien sīkāki uzņēmu-
mi. 399

No visiem rādītājiem depresijas smagumu vislabāk rāda aplēsuma dati

par tautas ienākumu, kaut arī tautas ienākuma aplēsuma metodes pirms
Otrā pasaules kara vēl nebija pietiekami izveidotas. 400

Ulmaņa kabineta svarīgākie līdzekļi depresijas apkarošanā bija virkne

noteikumu. No tiem interesants bija 1931. g. 7. maijā izdotais likums par

lauksaimniecības veicināšanu. Saskaņā ar šo likumu bija paredzēts turp-

mākajos piecos gados valsts budžetā ik gadus uzņemt līdz vienam mil-

jonam latu lauksaimniecības un zvejniecības veicināšanai. 401 Šie līdzekļi

bija izlietojami lauksaimniecības veicināšanai, pētīšanai un iekšzemē ra-

žoto produktu patēriņa propagandai. Likums bija lielā mērā polītiskā rak-

stura, jo puse no līdzekļiem bija paredzēta Latgalei, t. i., latgaliešu poli-

tiskajām partijām, kas atbalstīja Ulmaņa kabinetu: iekšzemē ražoto pro-

duktu patēriņa propagandai paredzētos līdzekļus var viegli izlietot.

Turpinot iepriekšējā kabineta likumdošanu par cūkkopības veicināšanu,

Ulmaņa valdība 1931. g. 31. jūlijā panāca valsts piemaksu noteikumu

jaunu formulējumu, paredzot 10 līdz 15 latu piemaksu parbēkona cūku. 402

Pastiprinot jau 1930. gadā izdotos noteikumus par maizes labības tirgus

rēgulēšanu, Ulmaņa kabinets 1931. g. 30. oktobrī grozīja noteikumus un

3. novembrī noteica, ka katram kvintālam importēto rudzu jāpiejauc seši

kvintāli iekšzemes rudzu un katram importētam kvintālam kviešu divi

kvintāli iekšzemes kviešu un trešdaļa kvintāla miežu. Par laimi, 1930/31.

gada maizes labības raža Latvijā bija neparasti laba, un krājumu pietika

arī, kad nākošajā gadā Latviju piemeklēja smaga neraža. Sakarā ar to

maizes labības imports ievērojami samazinājās, un pēc gadiem Latvija pat

kļuva par labības eksportieri. 403 Maizes labības produkcijas pieaugumu

bija panākušas Valsts labības monopola maksātās augstās cenas, bet likums

par iekšzemes labības piejaukumu importētai labībai bija nedzīvi dzimis

bērns.

Darbojoties ministru prezidenta un ārlietu ministra amatā, Ulmanis

saeimā sevišķi rosīgs nebija. Viņš ir referents pārgrozījumos un papildinā-

jumos par muitas tarifiem.404 Runājot par šiem likumprojektiem, Ulmanis

izsakās, ka paaugstinot muitu, piemēram, maizes labībai, nav katrā ziņā

sagaidāms, ka maizes cenas celsies.

Kā ārlietu ministrs Ulmanis atbild uz jautājumu par iespējamām de-

monstrācijām pret Padomju Savienību sakarā ar Latvijas karaflotes svēt-

kiem. Atbildot uz komūnistu deputātu pieprasījumu, Ulmanis paskaidro,

ka PSRS flote nav aicināta viesoties Latvijas flotes svētkos Liepājā tādēļ,

ka arī neviena cita flote nav aicināta. Totiesu uz flotes svētkiem aicināti

visi Latvijā akreditētie sūtņi un viņu skaitā arī Padomju Savienības sūtnis.

Devītajā sesija Ulmanis vel runa par valsts budžetu 1931/32. saimniecī-
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bas gadam un par muitas tarifu likuma pārgrozījumiem un papildināju-

miem, šai jautājumā runājot pavisam deviņas reizes.

Par Ulmaņa darbību ārlietu ministra amatā Fēlikss Cielēns raksta: „Pēc

Antona Baloža par ārlietu ministru darbojās 9 mēnešus Kārlis Ulmanis:

no 1931. gada marta līdz tā paša gada decembrim. Viņš šai laikā nav at-

stājis nekādas manāmas pēdas Latvijas ārpolītikā."405 Šis nav tikai Ulma-

ņa polītiskā pretinieka spriedums, bet to var akceptēt bez ierunām — ār-

polītikā Ulmanis bija bezdarbīgs.
Šis pārskats rāda, ka Ulmaņa piecpadsmitā Latvijas kabineta darbība

nebija sevišķi ierosinoša. Likumdošana saimnieciskās depresijas novēr-

šanai bija nenozīmīga. Jādomā, ka Ulmanis un viņa kabineta ministri ap-

zinājās stāvokļa nopietnību, bet viņiem trūka zināšanu un saimniecisko

parādību izpratnes, lai atrastu efektīvus līdzekļus, ja arī ne depresijas no-

vēršanai, tad tās mīkstināšanai. Tā kā Ulmanis bija gāzis paša partijas
kabinetu ar vienīgo nolūku nostiprināt savas izredzes nākošajās vēlēšanās,

tad savu darbību piecpadsmitajā kabinetā viņš un viņa ministri uzskatīja
tikai par pārejas fazi un iespēju nostiprināt savu politisko stāvokli nā-

kamās — ceturtās saeimas — vēlēšanās.

Ka Ulmanim trūka izpratnes par to, ko varētu darīt depresijas seku

mīkstināšanai Latvijā, viņš ir dokumentējis grāmatā Ko darīt un kā, kuru

iztirzāšu atsevišķā apakšnodaļā pēc apraksta par to, kādu vilšanos Ulma-

nim sagādāja ceturtās saeimas vēlēšanas, uz kurām viņš bija tik rūpīgi

gatavojies.

levērojamas improvizātora spējas Ulmanis parādīja zemnieku savienī-

bas darbā. 1931. gadā no 20. līdz 22. jūnijam Rīgā notika septītie vispā-

rējie latviešu dziesmu svētki. Šiem svētkiem Esplanādes laukumā Rīgas

sirdī cēla īpašu svētku estrādi. Šo faktu izmantojot, Kārlis Ulmanis dzies-

mu svētku estrādē sarīkoja savus zemnieku svētkus. Gājienā cauri Rīgai

no Brāļu kapiem ar karogiem ieradās zemnieku savienības nodaļas, un

Ulmanis teica runu, cildinot zemniecību un deklarējot, ka Latvijas gal-
venais balsts ir zemnieki. Zemnieku svētki noslēdzās ar zemnieku uzticības

zvērestu.

Nav pareizs rakstnieka Pāvila Klāna rakstītais, it kā Ulmanis ar zem-

nieku organizēto gājienu būtu ieradies dziesmu svētku laukumā tad, kad

tur bija sapulcējušies dziedātāji un klausītāji.406 Ir gan pareiza doma, ka

no šī 1931. gada zemnieku gājiena ir tieša līnija uz 1934. gada apvēr-

sumu.
407

Ceturtā saeima

Kad Kārlis Ulmanis kopā ar A. Alberingu parūpējās, lai nogāztu viņu

pašu partijas Celmiņa kabinetu, abus uz šo partijas disciplīnas pārkāpu-

mu mudināja bažas par nākošo vēlēšanu iznākumu. Šīs bažas izrādījās pa-
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matotas, jo Ulmani ceturtajā saeima 1931. gada ievelēja ar krietni sama-

zinātu balsu skaitu, bet Alberingu nemaz neievēlēja.

lepriekšējās vēlēšanās Latviešu zemnieku savienības balsotāji Ulmani

vienmēr bija izvirzījuši pirmajā vietā, un tikai vienā vēlēšanu apgabalā

viņš bija palicis otrā vietā aiz Jāņa Baloža. Turpretim tagad, 1931. gada

vēlēšanās, labākais, ko Ulmanis bija sasniedzis, bija trešā vieta Latviešu

zemnieku savienības sarakstā Kurzemē. Saņemot 23 426 talonus, viņš Kur-

zemes vēlēšanu iecirknī bija palicis aiz Baloža un Birznieka. Vidzemes vē-

lēšanu iecirknī Ulmanis ar saņemtiem 50 022 taloniem bija palicis cetur-

tajā vietā aiz Baloža, Celmiņa un Laimiņa. Arī Latgales vēlēšanu iecirknī

viņš bija palicis ceturtais ar 5513 taloniem aiz A. Gailīša, V. Krūmiņa
un J. Baloža. Zemgalē Ulmanis ieguva 25 259 talonus un palika piektā
vietā aiz Baloža, Pauļuka, Celmiņa un Laimiņa. Rīgas balsošanas iecirknī

Ulmanis no Latviešu zemnieku savienības balsotājiem ieguva tikai 4519

talonus un no citiem sarakstiem 1083 talonus, tā no zemnieku savienības

kandidātiem paliekot sestajā vietā. Liekas, ka Rīgā visspilgtāk bija iz-

paudusies cīņa starp korporācijām un rustikāņiem, kuras iznākumā Ul-

manis vēlēšanu sarakstos bija svītrots, izvirzot pirmajā vietā Celmiņu,

otrā Balodi, trešā Laimiņu un ceturtā Speķi.
Vēlēšanu iznākumā Ulmanis dabūja mandātu no Kurzemes un Vidze-

mes. Ir ļoti zīmīgi, ka mandātu viņš nepieņēma no Vidzemes, kur viņš

bija dabūjis piecdesmit tūkstošus balsu, bet bija palicis ceturtajā vietā, bet

gan no Kurzemes, kur viņš ieguva divdesmit trīs tūkstošus balsu un trešo

vietu savā sarakstā. Pēc tā var spriest, cik sāpīgi Ulmanis izjuta, ka vē-

lētāji viņu no pirmās vietas balsošanas sarakstā ar grozāmiem sarakstiem

bija virzījuši uz leju — viņš nepieņēma mandātu tur, kur bija dabūjis vis-

vairāk balsu, bet gan tur, kur bija dabūjis labāku poziciju, kaut arī ar ma-

zāk balsīm.

Ir taisnība Jānim Lejiņam, ko 1931. gadā pirmo reizi no Latviešu zem-

nieku savienības ievēlēja saeimā, kad viņš savās atmiņās raksta, ka Cie-

lēns un Bastjānis aplami apgalvojot, it kā Ulmanis nemaz ceturtajā saeimā

nebūtu ievēlēts un mandātu dabūjis tikai, piespiežot kādu sekmīgāku

kandidātu no sava mandāta atteikties. Totiesu Lejiņš kļūdās, pēc atmiņas
droši apgalvojot, ka Ulmanis Vidzemē palicis piektajā vietā.408 Vēlēšanu

iznākumi ir publicēti, un par tādām lietām nekādi minējumi nav

vajadzīgi.409

Latviešu zemnieku savienība 1931. gada vēlēšanās bija ieguvusi 118 443

balsis, bet par Ulmani zemnieku savienības balsotāji bija nodevuši kopā

tikai 105 400 talonus, t. i., 89 °/o. Ulmaņa populāritāte zemniekos bija

ievērojami mazinājusies — 1925. gadā viņš bija ieguvis gandrīz 99 %

zemnieku savienības balsotāju balsu, 1928. gadā tuvu pie 95 °/o, bet tagad

tikai 89 °/o. Loti lielā mērā bija samazinājies arī talonu skaits, ko Ul-

manis ieguva no citiem sarakstiem — kopā tikai 4422 talonus, salīdzinot

ar 9502 taloniem 1928. gadā un 14 668 taloniem 1925. gadā. Pavisam ko-



265

pā Ulmanis bija ieguvis 109 822 talonus no 974 822 vēlētājiem (vēlēšanās
šoreiz bija piedalījušies tieši 80 % vēlētāju). Par Ulmani šais vēlēšanās

bija balsojuši 11,3 °/o, salīdzinot ar 15,2 °/o 1928. gadā un 16,6 °/o 1925.

gadā.

lepriekšējās vēlēšanās Ulmanis vienmēr bija saņēmis vairāk balsu, ne-

kā visumā saņēma Latviešu zemnieku savienība, jo viņš bija ieguvis kriet-

nu skaitu balsu no citiem sarakstiem. 1931. gada vēlēšanās turpretim Lat-

viešu zemnieku savienība ieguva 12,25 °/o no visām balsīm, bet Ulmanis

tikai 11,27 %. Šoreiz no citiem sarakstiem iegūtais mazais talonu skaits

nebija spējis kompensēt zaudējumus, ko Ulmanim bija nodarījuši zem-

nieku savienības balsotāji, kas viņu tik plašos apmēros bija balsošanā svīt-

rojuši.

Pati Latviešu zemnieku savienība arī bija cietusi, agrāko 16 deputātu
vietā iegūstot tikai 14 deputātus. Fēlikss Cielēns kreisajā žurnālā Domas

publicētā rakstā aizrādīja, ka procentuāli, salīdzinot ar 1928. gada vēlē-

šanām, zemnieku savienība zaudējusi gandrīz 15 procentus, un turpina:
„2emnieku savienība tagad zaudē 2 deputātus. Bez tam zemnieku savienī-

bas līdzšinējā Saeimas frakcijas vadība ir dabūjusi neuzticības izteikšanu

no pašu vēlētājiem, jo Alberings un Klīve galīgi nostrīpoti un arī Ulmanis

ir dabūjis zināmu brīdinājumu. Tas, acīmredzot, korruptīvās veikalošanas

sekas.

Kas ieguvis zemnieku savienības zaudētās balsis? Galvenām kārtām tās

ir ieguvusi jaunā zemnieku apvienība jeb tā sauktie leikartieši, kuri tagad
ir iekarojuši 18 911 balsis un 2 deputātu mandātus — 1 Vidzemē un

1 Zemgalē. Viņi būtu iekarojuši 1 mandātu arī Kurzemē, ja viņu liste for-

mālu iemeslu dēļ nebūtu noraidīta
. . .

otrus 10 000 balsu zemnieku savie-

nība, acīmredzot, ir zaudējusi iepretim demokrātiskam centram un Bļod-

nieka jaunsaimnieku partijai."410

Sociāldemokrāts A. Rudevics pirms tam šai pašā žurnālā bija ievieto-

jis Latviešu zemnieku savienības raksturojumu: Lielākā pilsoņu partija —

zemnieku savienība mūsu apstākļos uzskatāma par konservātīvu partiju,

t. i. tādu, kas atklāti nepastrīpo nepieciešamību grozīt demokrātiskās

republikas satversmi, bet noteikti nostājas pret katru tālāku soli demokrā-

tijas izveidošanā. Viņas sociālā bāze ir lauku vecsaimnieki, kam liela tiek-

sme uzskatīt sevi Latvijā par galveno noteicošo šķiru. Zemnieku savienī-

bas polītiskā programma, kas sastādīta revolūcijas laikā, bij stipri radi-

kāla arī sociālā ziņā, bet faktiski tā sen jau atmesta, un visa zemnieku sa-

vienības polītikā, kas tiek piesātināta arvien ar lielākām simpātijām pret

reakciju, iet savai programmai taisni pretī. Saimnieciskā ziņā zemnieku

savienība, kā stiprākā partija, visās pilsoņu valdībās arī vispamatīgāki no-

vietojusies pie valsts kases, kuru izsaimniekojusi gan ar saviem koruptī-

viem veikaliem, gan ar vienpusīgiem lieliem pabalstiem vecsaimnieku šķi-

rai. Zemnieku savienības valdošais stāvoklis visās pilsoņu koalicijās bija
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noteicošs, un pārejam pilsoņu grupām pa kreisi nekad nav bijis dušas uz-

stāties pret zemnieku savienības polītiku un lielajām apetītēm."411

Kamēr Sociāldemokrātu lasīja tikai šauras partijas aprindas, Domas

lasīja latviešu inteliģence, un tur izteiktie uzskati izplatījās un iesakņo-
jās, kāpēc šie raksti kaitēja zemnieku savienībai.

Zemnieku savienības neveiksmi ceturtās saeimas vēlēšanās ir analizējis
šīs frakcijas loceklis Jānis Lejiņš. 412 Pēc viņa domām, neveiksmes cēloņi

bijuši vairāki — darbinieku trūkums, vāji sakari ar vēlētājiem, pārmetu-
mi par korupciju (Lejiņš korupcijas faktu apstrīd, bet norāda, ka šie pār-
metumi kaitējuši), piemērota laikraksta trūkums, jo Brīvā zeme bijusi
slikti rediģēta un slikti vadīta, un beidzot nesaticība partijā. Šo nesaticī-

bu Lejiņš vairākās vietās savā grāmatā raksturo sīkāk, pieminot gan Ul-

maņa konfliktus ar citiem vadītājiem darbiniekiem, gan arī nesaticību

starp korporāciju biedriem, kas bija partijā, un speciālo Ulmaņa organi-
zēto studentu organizāciju — rustikāņiem.

Ceturtās saeimas vēlēšanās gan bija cietusi arī lielākā agrāko parla-

mentu partija — sociāldemokrāti šoreiz bija ieguvuši tikai 20,7 °/o balsu,

un viņu deputātu skaits samazinājās no 24 uz 21. Totiesu komūnistu

skaits saeimā bija pieaudzis no sešiem uz septiņiem, bet visvairāk bija ie-

guvušas centra partijas. Pēdējās tad arī nodibināja savu bloku. Tajā ap-

vienojās 6 demokrātiskā centra deputāti, 3 no Skujenieka grupas, 8 jaun-

saimnieki un 5 progresīvie latvieši. Tā centra blokam bija kopā 22 depu-
tāti.

Sanākot ceturtajai saeimai, 1931. g. 3. novembra sēdē Ulmanis iesniedza

šādu rakstu saeimas priekšsēdim P. Kalniņam: „Augsti godātais priekš-

sēdētāja kungs! Pagodinos paziņot Jums, augsti godātais priekšsēdētāja

kungs, ka sakarā ar trešās Saeimas pilnvaru izbeigšanos, uz kuras vairā-

kuma atbalstījās līdzšinējais Ministru kabinets, es līdz ar Kabineta locek-

ļiem nolieku savas pilnvaras. Ar patiesu cienīšanu K. Ulmanis, ministru

prezidents. Rīgā, 1931. g. 3. novembrī Nr. 2679."

Saskaņā ar tradiciju valsts prezidents valdības sastādīšanu piedāvāja lie-

lākajai partijai — sociāldemokrātiem. Kad sociāldemokrāti atteicās, valsts

prezidents 5. novembrī griezās pie zemnieku savienības. Pēc Rīgas preses

ziņām, 7. novembrī Ulmanis lūdza valsts prezidentu pagarināt valdības

sastādīšanas termiņu līdz 10. novembrim, cerot, ka ar centra bloku sāk-

tās sarunas tad izdosies pabeigt. Esot jau panākta vienošanās par nacio-

nālu valdību, t. i., bez minoritāšu atbalsta, un programmā pirmajā vietā

būšot saimnieciski jautājumi ar tālu ejošu taupību. Sociāldemokrāts 7.

novembrī gan rakstīja, ka Ulmanim neesot nekādu izredžu kļūt par
mi-

nistru prezidentu, un pareģoja, ka valdības sastādīšanas iniciātīva pār-

iešot centra bloka rokās. Ministru prezidents būšot vai nu Zemgals, vai

Skujenieks. Tomēr valsts prezidents vēlreiz pagarināja zemnieku savienī-

bai valdības sastādīšanas termiņu līdz 13. novembrim, jo bija radušās iz-



267

redzes nodibināt lielo koaliciju — sociāldemokrātu Rīgas rajona organi-

zācijas komitejas delegātu konference bija ierosinājusi, ka sociāldemokrā-

tiem vajadzētu piedalīties valdībā kopā ar centra bloku un zemnieku sa-

vienību.

Brīvā zeme 11. novembrī rakstīja, ka Ulmanim esot sarunas ar kris-

tīgo darba bloku un kristīgiem latgaliešiem, bet pareģoja, ka lielā koali-

cijā nevarēšot izveidoties, jo sociāldemokrāti būšot pret šo partiju pieda-
līšanos un arī progresīvie latgalieši nevēloties sadarboties ar kristīgiem

latgaliešiem. Progresīvie latgalieši par piedalīšanos valdībā pieprasot cu-

kura un bēkona fabriku, trīs spirta dedzinātavas un centrālu pienotavu,
kas valdībai būtu jābūvē Latgalē. To būšot grūti saskaņot ar nodomāto

taupību un budžeta samazinājumu.

Rigasche Rundschau 12. novembrī ziņoja, ka esot maz izredzes nodibi-

nāt lielo koaliciju. Sociāldemokrātu programma paredzot plašu sociālo

likumdošanu, slimokašu tālāku izveidošanu, grūtībās nonākušo uzņēmumu

pārņemšanu valsts ziņā un ievedmuitu samazinājuma atcelšanu precēm,
ko var ražot iekšzemē. Tālāk sociāldemokrāti prasot nodibināt importa

monopolu cukuram, tabakai, tējai, kafijai, sālij, benzīnam un virknei citu

preču. Viņi prasot arī maizes monopolu. Finanču polītikā sociāldemokrā-

tu prasība esot lata kursa nodrošināšana un valūtas operāciju atļaušana

tikai Latvijas bankai. Viņi prasa krizes nodokli no kapitāla un paaugsti-

nātu nodokli no lielajiem ienākumiem un nekustamiem īpašumiem. Viņi

prasa saīsināt karadienestu uz sešiem mēnešiem, pārtraukt karakuģu brau-

cienus, piesienot tos pie pāļa, un šķirt baznīcu no valsts. Bijušie sociālde-

mokrāti savās atmiņās raksta, ka prasības esot tīšām sakāpinātas, lai pil-

soņi no lielās koalicijas atteiktos, un tā sociāldemokrātiem nebūtu pārme-

tumi, ka viņi nepiedalās valdībā.

Avīze ziņoja arī par demokrātiskā centra prasībām — Doma baznīca

jānodod latviešu tautai, atceļamas cittautiešu materiālās privilēģijas. Tau-

pības nolūkā likvidējami ministru palīgu posteņi un citi amati, kas radīti

pēdējā budžeta gadā. Valstij jāpārņem importa rēgulēšana. Nodibināms

maizes un cukura monopols. Krizes nodoklis ņemams no turīgiem pilso-

ņiem, izņemot lauksaimniekus. Kārtojams lauksaimniecības produktu tir-

gus. Bezdarbnieku kartes nav izsniedzamas ārzemniekiem, un paplašinā-

mi bezdarbnieku produktīvie darbi, viņus nodarbinot meža darbos un

ceļu būvē un labošanā. lekārtojamas administrātīvās kameras, un pār-

strādājams civīllikums.

Brīvā zeme 13. novembrī rakstīja, ka sociāldemokrātu prasības ir pār-

spīlētas un ka, acīm redzot, tās ir tik lielas tādēļ, lai valdības sastādīša-

nas neveiksme nebūtu sociāldemokrātu vaina, ja viņu prasības noraidītu.

Tās pašās dienas vakarā, kad parādījās Brīvās zemes pesimistiskais raksts

par Ulmaņa neveiksmēm koalicijas sarunās, Ulmanis informēja valsts pre-

zidentu, ka zemnieku savienība atsakās sastādīt valdību.
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Ilgstošās neveiksmes sastādīt valdību radīja tautā nemieru. Lai ilustrē-

tu šo nemieru, kāds runātājs saeimā teica, ka Liepājā izkārti karogi pus-

mastā.418

Pēc Latviešu zemnieku savienības neveiksmes valsts prezidents griezās

pie citām frakcijām, un beidzot valdību sastādīja Marģers Skujenieks.
1931. g. 6. decembrī tā stājās darbā. No zemnieku savienības valdībā pie-

dalījās J. Balodis un V. Gulbis. Ulmaņa neveiksmes dēļ valdības sastādī-

šanā vēsturnieka rīcībā tagad ir lielisks avots, pēc kura var spriest par

Ulmaņa raksturu un viņa rīcību, vadot zemnieku savienības frakciju sa-

eimā. Ja Ulmanim būtu izdevies sastādīt valdību, tad 1971. gadā publi-

cētajā Jāņa Lejiņa atmiņu grāmatā Mana dzimtene frakcijas darbības vie-

tā varētu sagaidīt valdības darbības aprakstu, un tad viņam būtu bijis
daudz mazāk iemesla zīmētUlmaņa personiskos vaibstus.

Kaut Jānis Lejiņš nebaudīja sevišķu Ulmaņa labvēlību kā, piemēram,
Alfrēds Bērziņš, viņš tāpat kā Bērziņš bija cītīgs Latviešu zemnieku sa-

vienības darbinieks un pēdējās Latvijas saeimas deputāts. Tieši tas, ka

viņš bija un vēl joprojām ir sirsnīgs zemnieku savienības polītikas aiz-

stāvis, bet nebija Ulmaņa favorīts, piešķir viņa spriedumiem par Ulmani

lielu ticamību, katrā ziņā lielāku nekā pelnī Ulmaņa polītisko pretinieku

spriedumi no sociāldemokrātu nometnes.

Vispirms ir zīmīgs kāds epizods, kura dēļ Ulmanis pret Lejiņu kļuva

vēss un ko Ulmanis neaizmirsa visus nākošos deviņus gadus. Notikumi

sākās ar to, ka Ulmanis uzaicinājis Lejiņu uz privātām pārrunām un sa-

runu gaitā izteicies, ka frakcijai jāvēl divi līderi, minot sevi un K. Pau-

Juku. Ja vēlētu trīs līderus, tad grūti būtu apiet Celmiņu — bija šī norā-

dījuma apslēptā doma. Kad pēc tam vairākas dienas vēlāk notika frakci-

jas sēde Ulmaņa vadībā, J. Birznieks ierosinājis vēlēt trīs līderus. Visi

klusējuši un sapratuši, ka vēlēs trīs līderus. Par kandidātiem tad nosaukti:

Ulmanis, Pauļuks un Celmiņš. Lejiņš turpina: ~Atkal iestājās dziļš klu-

sums, kas ilga labu brīdi. Tad K. U. nervozā balsī teica: 'Kas te notiek,

ka neviens nerunā? Bez runāšanas mēs nekur netiksim', un pameta ātru

skatu uz mani (es gan ar nodomu skatījos galdā, tomēr viņa ātro skatu

ievēroju)."414 Neviens tomēr neesot runājis, un beidzot Ulmanis noteicis —

ja gribam trīs līderus un trīs kandidāti vien ir, tad uzskatīsim tos par

ievēlētiem.

Tikai 1963. gadā Lejiņš Alfrēda Bērziņa grāmatā Labie gadi izlasījis, ka

Ulmanis un Druva runājuši arī ar Bērziņu par līderu skaitu, bet Bērziņu

vēlēšanās balstījis Celmiņš, un tādēļ Bērziņš pret Celmiņu nav varējis uz-

stāties. Ulmanis to sapratis un Bērziņam piedevis, ka viņš nav frakcijas
sēdē runājis. Turpretim Lejiņš bija neatkarīgs un neko nebija Celmiņam

parādā, tādēļ Ulmanis Lejiņam nepiedeva. Pēc apvērsuma, kad visi Ul-

maņa draugi tika labās vietās, Lejiņš tikai pēc laba laika iecelts mazno-

zīmīgā darbā slimokasē. Ja tiešām šis epizods ir vienīgais iemesls, kura

dēļ Ulmanis pret savas frakcijas jauno saeimas deputātu kļuva nedrau-
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dzigs, tad tas liecina par Ulmaņa sīkumainību un diktatoriskam tenden-

cēm pat pašu kollēgu šaurajā lokā.

Ulmaņa attieksmes pret citiem vispār liekas pārāk emocionālas — savus

pretiniekus viņš ienīda, bet tos, kas viņam darīja pa prātam, pārmērīgi

partejiski aizstāvēja. Pirmajā katēgorijā bija Celmiņš un profesors Vārs-

bergs, otrā katēgorijā Alberings un Grantskalns — minot tikai nedaudz

piemēru. Pēc savas gribas sadalot pienākumus, kuram deputātam jāpieda-
lās kādā saeimas komisijā, Ulmanis dažiem parādīja labvēlību, iedalot

viņus tik daudzās komisijās, ka tie nespēja kārtīgi pienākumus veikt. Tie,

pret kuriem viņš nebija draudzīgi noskaņots, palika locekļi tikai vienā

komisijā. No šāda partejiska sadalījuma cieta partijas darbs un prestižs,
par ko Lejiņš savā grāmatā min vairākus piemērus.

Vispār Ulmanis valsts polītiku vadījis tā, lai tā atbilstu viņa personis-
kām interesēm. Varbūt varētu teikt, ka viņa draudzības vekseļu lietā Zem-

nieku bankā bija skartas arī sabiedrības, kaut arī šaurākās zemnieku sa-

vienības sabiedrības, intereses. Tā, Ulmanim vajadzēja nopirkt jaunsaim-
nieku labvēlību, lai pagarina viņa vekseļus, ar to, ka iekšlietu ministra

posteni, kas Skujenieka kabinetā bija zemnieku savienības biedram, ap-

solīja jaunsaimnieku partijai. Frakcija to nevēlējās, bet Ulmanis autokra-

tiski panāca savu. Kad šis priekšlikums nonāca zemnieku savienības cen-

trālās padomes sēdē, vairums padomes locekļu bija pret ierosinājumu,
bet pretēji kārtības noteikumiem Ulmanis par to lika vairākkārt nobal-

sot, kamēr panāca, ko vēlējās. Lejiņš par Zemnieku banku, ar
ko jau ie-

pazināmies iepriekš, raksta: „Zemnieku banka ir Z. S-bas lielākā nelaime:

katru gadu jāpanāk K. U. draudzības vekseļu pagarinājums, un par katru

pagarinājumu no mums izspiež kādu piekāpšanos, ko mēs nedrīkstētu da-

rīt; mēs esam zaudējuši rīcības brīvību."415

Noteikti savtīga ir Ulmaņa rīcība, kad viņš saeimā cīnījās pret div-

kāršo amatu likvidēšanu tādēļ, ka pats bija ne vien saeimas deputāts, bet

arī Zemes bankas padomē.416 Par Ulmaņa godkārību Lejiņa grāmatā mi-

nēti vairāki piemēri, starp citu arī tas, ka partijas kongresā viņam par

godu spēlēja maršu un organizēja ovācijas, kas, bez šaubām, notika ar viņa

akceptu un varbūt pat pēc viņa ierosinājuma. Arī tas, ka Ulmani vien-

mēr ievēlēja ar aklamāciju, bija viņa paša organizēšanas panākums.

Lejiņš apraksta daudz piedzīvojumu, kur parādās Ulmaņa diktātoriskā

daba. Viņš izbar Lejiņu, ka pēdējais piedalījies agronomu biedrības sa-

nāksmē ar referātu bez Ulmaņa atļaujas.417 Viņš Lejiņam saeimā nosēžas

blakus, lai kontrolētu, kā Lejiņš balsos, un pieprasa, lai Lejiņš, runājot

saeimā, nomelnotu A. Ķēniņu, tā izdabājot minoritātēm.418 Kad Ulmanis

īslaicīgi aizbrauc uz Berlīni, frakcijas apspriedē visi jūtas kā atbrīvoti no

sloga. Lejiņš raksta:
„ . . . frakcijā ir brīvāks gaiss: visi ir jautrāki un runī-

gāki".419

Ulmanis ir ari ļoti divkosīgs. Viņš pārmet frakcijas locekļiem, ka tie

devuši rakstus avīzes Pēdējā brīdī jubilejas izdevumam, kaut pats fak-
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tiski to izdod.420 Viņš slavē Lejiņu, ka tas ierosinājis nodokļu pārkārto-

jumus avīzēm, pēc kuriem Jaunākajām ziņām būtu jāmaksā lielāks nodok-

lis, bet tad pavēl Lejiņam komisijā likumprojektu vilcināt. Nākošā koa-

licijā Ulmanis atbalstīs agrākos ministrus, bet lai citi tam pretojoties, un

tad Ulmanis viņiem pievienosies. Par valsts valodu vidusskolās Ulmanis

nosaka, ka likumu atklāti atbalstīs, bet aizklātā balsojumā liek frakcijai
balsot pret šo likumu.421

Grāmatā ir arī vairāki piemēri, ka Ulmanis ir sīkumains un netaupa

adatas dūrienus saviem pretiniekiem. Visumā viņa personiskais portrets,

ko var sakombinēt pēc Lejiņa grāmatas daudzajām detaļām, mums rāda

diezgan negātīvu raksturu.

Alfrēds Bērziņš savā apoloģētiskajā grāmatā Kārlis Ulmanis, cilvēks un

valstsvīrs gan raksta cildinošas frāzes, bet izvairās zīmēt Kārļa Ulmaņa
cilvēcisko portretu. Tomēr arī viņš daudz ko apstiprina no tā, ko raksta

Lejiņš par Ulmaņa garīgajiem vaibstiem. Ulmaņa diktātoriskās tieksmes

parādās jau demokrātijas laikā, kad viņš kā ministru prezidents iejaucas

resoru darbībā, apejot ministrus. 422 Ministri par to esot bijuši pateicīgi,

jo tas atvieglojis viņu darbu (!). To, kas Ulmanim apzināti pāri darījis,

viņš ilgi, varbūt pat nekad, nav aizmirsis.423 Šo spriedumu Bērziņš mīksti-

na, piebilstot, ka Ulmanis bijis spējīgs ļaunumu piedot, bet ne aizmirst.

Ulmanim patikuši suminājumi, bet — piebilst Bērziņš — dot tautai iespē-

jas izteikt savas simpātijas ir daļa no polītiskās dzīves.

Bērziņš Ulmani visnotaļ raksturo pozitīvi, bet izvairās minēt kon-

krētus faktus. Tikai Ulmaņa runasmākslai Bērziņš pieminētajā grāmatā

veltī vairākas lappuses.424 Šais lappusēs ir arī atkārtots citāts no Virzas

sarakstītās Ulmaņa biogrāfijas par to, ko Anna Brigadere esot rakstījusi

savās atmiņās par Ulmani kā runātāju. Šīs grāmatas autors ir velti pūlē-

jies Brigaderes rakstos atrast šo posmu, bet to varētu izskaidrot ar avotu

trūkumu trimdā.

Ulmanis kā autors

Pēc tam, kad 1929. gadā Ulmanis bija publicējis grāmatu Kā pacelt un

padarīt ienesīgu mūsu lauksaimniecību, viņš 1930. gadā izdeva brošūru

Lauksaimniecības aizsardzība jaunajos Saeimas likumprojektos. Pēc tam

sekoja 1932—1933. gadā trijās daļās izdotā grāmata Kas jādara un kā

saimnieciskās rosības atdzīvināšanai un valsts budžeta sabalansēšanai. Šai

grāmatā galvenais temats ir vispārējā un lauksaimniecības depresija, kas,

lietojot populāru terminoloģiju, nosaukta par krizi. Par lauksaimniecības

depresiju Ulmanis jau pirms grāmatas publicēšanas bija izdarījis iesnie-

gumu Tautu savienības ekonomiskajai komitejai. 1931. g. 14. janvārī viņš

piedalījās ar runu Tautu savienības ekonomiskās komitejas ekspertu sa-
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naksme — Ulmaņa iesniegums Tautu savienībai publicēts žurnāla Eko-

nomists 1931. gadā.
Grāmatā Kas jādara un kā Ulmanis par depresijas cēloņiem uzskata,

pirmkārt, nepieredzētu lauksaimniecības ražojumu cenu krišanos. Cenu

krišanās dēļ lauksaimniecība kļuvusi neienesīga, un tādēļ radies vispārējs

pirkšanas spēju samazinājums. Otrkārt, krizē vainojami pārāk uzpūstie
valsts un pašvaldības iestāžu budžeti, kas nesaskan ar Latvijas pilsoņu
ienākumiem un spējām maksāt nodokļus. Depresijas rezultātā radies bez-

darbs.

Pamatojoties uz šo diagnozi, Ulmanis ieteic pretlīdzekļus. Pirmām kār-

tām jāpavairo lauksaimnieku ienākumi, un tas panākams šādi: lauksaim-

niekiem piešķirami valsts aizdevumi laukstrādnieku dzīvokļu celšanai.

Aizdevumi piešķirami bez procentiem uz 18 līdz 28 gadiem. Inteliģentie
un citi pilsētu bezdarbnieki novietojami uz laukiem, un lauksaimniekiem

izsniedzamas piemaksas par šo bezdarbnieku nodarbināšanu. Pārējie bez-

darbnieki nodarbināmi meža ciršanas darbos. Valstij jāreālizē plaša būv -
niecības programma, jābūvē šosejas, zemesceļi, tilti (lietojot moderno ter-

minoloģiju — jāturpina izveidot infrastruktūru).
Šos valsts ārkārtas izdevumus Ulmanis ieteic neuzņemt kārtējā valsts

budžetā (kas samazināms, piemēram, atlaižot daļu no pārmērīgi lielā ie-

rēdņu skaita), bet gan ārkārtējā valsts budžetā, ienākumus gūstot ar ārē-

jiem un iekšējiem aizņēmumiem un izlaižot valsts kreditzīmes. Par kārtējo

valsts budžetu Ulmanis vēl sevišķi uzsver, ka tas līdzsvarojams. 425

Par Ulmaņa depresijas diagnozi vispirms jāsaka, ka tā bija nepareiza.

Depresija bija pasaules mēroga, un tās cēloņi bija jāmeklē ārpus Latvijas.
Lauksaimniecības ražojumu cenu krišanās pasaules tirgū bija nevis depre-

sijas cēlonis, bet gan lauksaimniecības pārprodukcijas sekas. Ja Latvijā
lauksaimniecības ražojumu cenas kritās sevišķi jūtami, tad, no vienas pu-

ses, tā bija vispārēja parādība pasaules mērogā, bet, no otras puses, lauk-

saimniecības ražojumu zemajām cenām Latvijā bija savi īpatnēji iemesli

— tās bija nepareizās lauksaimniecības polītikas sekas.

Valsts statistiskās pārvaldes izdotajā Latvijas statistikas gada grāmatā

ievietotajā starptautiskajā pārskatā (kas Ulmanim bija pieejams) par 36

valstīm minēti dzīves izmaksas indeki (tur saukti par dzīves dārdzības

indekiem). Pēc tiem redzams, ka, salīdzinot 1930. gadu ar 1932. gadu

(kad Ulmanis rakstīja un publicēja apceramo grāmatu), Latvijā, Beļģijā

un Luksemburgā vispārējā dzīves izmaksa bija samazinājusies visvairāk.

Šai vispārējā dzīves izmaksā ietilpst pārtikas izmaksa, kas visvairāk at-

spoguļo lauksaimniecības ražojumu sīktirdzniecības cenas. No 36 valstīm

laikā no 1930. līdz 1932. gadam tik zemu kā Latvijā pārtikas izmaksas

indeks kritās vēl sešās valstīs (ASV un Kanādā, kas bija ievērojami kvie-

šu producenti un eksportieri, un Lietuvā, Beļģijā, Bulgārijā un Luksem-

burgā), turpretim 29 valstīs pārtikas izmaksa nekritās tik zemu kā Latvijā.

Arnolds Aizsilnieks ir plašāk analizējis depresijas cēloņus Latvijā, un
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viņa secinājums ir, ka šo starptautiskās konjunktūras depresiju Latvijā ap-

karoja ar nepiemērotiem līdzekļiem, kaut tai laikā Latvijā bija tautsaim-

nieki, kas ne vien varēja dot, bet arī deva padomus, kas būtu jādara de-

presijas novēršanai. 426 Aizsilnieks savā grāmatā izvairās minēt polītiķu

vārdus, kas atbildīgi par aplamo saimniecisko polītiku. Tādēļ te jākonsta-

tē, ka depresijas apkarošanā par krietnu daļu no šīs aplamās polītikas ir

vainojams Kārlis Ulmanis, kad viņš, būdams pie valsts stūres, bija saim-

nieciskās polītikas noteicējs 1931. gadā. Savus aplamos teorētiskos uzska-

tus, kuru sekas bija šī nepareizā depresijas apkarošanas polītikā, Ulmanis

ir dokumentējis minētājā grāmatā Kas jādara un kā.

Ulmaņa ieteikums līdzsvarot valsts budžetu nebija reālizējams, un visu

depresijas laiku budžetā bija deficits. Toreiz neviens nedomāja par to, ka

budžeta deficita apzinīga izlietošana var būt spēcīgs depresijas apkaroša-

nas līdzeklis, jo tikai pēc Džona Meinarda Keinsa (Keynes) 1936. gadā

publicētās grāmatas (Vispārējā teorija) tautsaimnieki to atskārta, bet po-

litiķi par šo grāmatu neko nezināja vēl ilgus gadus pēc tās publicēšanas.
Attieksmē uz iekšējiem un ārējiem aizņēmumiem Ulmaņa valdības laikā

1931. gadā bija izlaistas ceļu aizņēmuma obligācijas, kas līdz 1932. g.

1. aprīlim bija devušas Ls 585 000, līdz 1933. g. 1. aprīlim 2,2 miljonus un

līdz 1934. g. 1. aprīlim kopsummā 11 miljonus latu. Šīs summas novērtē-

jot, jāņem vērā, ka valsts budžets ieņēmumos sasniedza 127 līdz 139 milj.

latu gadā. Valsts budžeta izdevumi satiksmei tikmēr noslīdēja no 7,2 %

1931/32. gadā uz 4,5 % 1933/34. gadā jeb absolūtos skaitļos no 11 miljo-
niem uz 6 miljoniem latu! Tas nozīmē, ka vai nu ceļu aizņēmumu izlieto-

ja pavisam citiem mērķiem, vai arī budžeta grāmatvedība nerāda pareizu
ainu. Ārējo aizņēmumu Latvijai 1932. gadā izdevās iegūt Francijā, aiz-

ņemoties 4,5 milj. franku resp. 920 tūkstošus latu.427

Kā redzams, bija mēģinājumi reālizēt Ulmaņa ieteikumus, un, kamēr

viņš bija ministru prezidents, viņš tos mēģināja iedzīvināt pats. Tomēr

depresijas apturēšanai šie līdzekļi maz ko deva vienkārši tādēļ, ka diagno-
ze bija nepareiza.

Ja akceptējam Ulmaņa pieeju, ka Latvijā depresijas apkarošanas deg-

punktā jāliek lauksaimniecības stiprināšana, tad pirmām kārtām vērība

būtu bijusi jāveltī lauksaimniecības produktivitātes celšanai. Latvijas lauk-

saimniecība produktivitātes ziņā atradās spektra vidū. No 45 valstīm

zemāka produktivitāte nekā Latvijā bija 23 valstīs, bet augstāka 21 val-

stī. 428 Eiropā augstāka lauksaimniecības produktivitāte nekā Latvijā bija

(dilstošā rindā): Dānijā, Lielbritānijā, Nīderlandēs, Beļģijā, Islandē,

Šveicē, Vācijā, Francijā, Zviedrijā, Čechoslovakijā, Īrijā un Igaunijā. Ze-

māka produktivitāte bija pārējās Eiropas valstīs, to skaitā arī tuviem

Latvijas kaimiņiem — Lietuvai, Polijai un Padomju Savienībai.

Ja salīdzina valstu lauksaimniecības produktivitāti ar cenu krišanos

par uzturu dzīves izmaksas indekos laikā no 1930. līdz 1932. gadam,

tad redzama zināma sakarība — jo augstāka lauksaimniecības produktī-
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vitāte, jo vairāk samazinājusies dzīves izmaksas indekā daļa par uzturu.

Te nu jāievēro, ka dzīves izmaksas indekā par uzturu izdotā daļa ietver

ne vien lauksaimniecības ražojumu izmaksu, ko saņēma lauksaimnieki, bet

arī uzturvielu pārstrādājumu un pakalpojumu izmaksu. Ja ar visu to tomēr

konstatējama sakarība starp lauksaimniecības produktivitāti un pārmai-

ņām šais indekos, tad tas nozīmē, ka valstīs, kur bija augstāka lauksaim-

niecības produktivitāte, lauksaimnieki spēja labāk panest zemākas lauk-

saimniecības ražojumu cenas, kas bija pārprodukcijas sekas. 429

No tā izriet, ka Latvijas lauksaimniecību varēja stiprināt pret depre-

siju, ceļot tās produktīvitāti. Aizsilnieks ar konkrētiem piemēriem ir pie-

rādījis, ka depresijas laikā samazinājās minerālmēslu patēriņš un lauk-

saimniecības mašīnu iegāde, kā arī pirktās spēkbarības izēdināšana lo-

piem.43o Latvijas lauksaimnieki tātad depresijas laikā palaida garām ne-

izmantotas iespējas produktivitātes celšanā, atturoties no ieguldījumiem.
Valsts politikai bija zināmi līdzekļi, lai lauksaimniekus pamudinātu uz

šādiem ieguldījumiem, bet nedz Ulmanis, nedz arī kāds cits šos līdzek-

ļus neieteica. Tieši otrādi, kā rāda Aizsilnieka citāti no speciālās lauk-

saimniecības literātūras, lauksaimniekiem, piemēram, ieteica izvairīties no

spēkbarības raušu izēdināšanas, aizstājot raušus ar pašu ražoto spēkba-
rību. 431 No otras puses, depresijas laikā Latvijas lauksaimnieki paši in-

tuitīvi meklēja ceļus produktivitātes celšanai. Interesantā kārtā mūsu

lauksaimniecības speciālisti bija pilnīgi pārpratuši statistiskos datus, kas

uz to norādīja. Piemēram, vecu un mazražīgu liellopu pastiprinātu kau-

šanu šie speciālisti uzskatīja par lauksaimnieku izmisuma soli, depresijas

dēļ likvidējot ganāmpulkus. Patiesībā notika pretējais, nokauto mazra-

žīgo un veco liellopu vietā lauksaimnieki audzēja augstražīgākus jaun-

lopus, rūpējoties par produktivitātes celšanu. 482

Ulmaņa grāmatā kā galvenais nav izcelta lauksaimniecības produkti-

vitātes celšana, bet gan valsts pabalsts, prasot gan bezprocentu aizdevumus

laukstrādnieku dzīvokļu celšanai, gan piemaksas bezdarbnieku nodarbi-

nāšanai lauksaimniecībā, gan arī meklējot lauksaimniekiem blaku peļņu ar

infrastruktūras paplašināšanu (piemēram, ceļu un tiltu būvdarbos). Tur-

pretim viņš pilnīgi ignorē valsts saimniecības polītikas līdzekļus, ko dzīve

prasīt prasīja. Šāds valsts polītikas līdzeklis būtu bijis, piemēram, lata

kursa pazemināšana, teiksim, sekojot Anglijai, kad tā pazemināja mārci-

ņas kursu. Ar to būtu ievērojami mīkstināta katastrofālā cenu krišanās

par sviestu un bēkonu, ko Latvija eksportēja uz Angliju. Ne vien Ulmanis

bet arī visi pārējie Latvijas polītiķi tomēr visiem spēkiem centās uzturēt

lata kursu agrākajā augstumā. Neizprotot naudas mechanismu starptau-

tiskajos maksājumos, Ulmanis un viņa kollēgas sagādāja ļoti lielas grū-

tības Latvijas tautsaimniecībai smagajos depresijas gados.433 Tai pašā lai-

kā Latvijā bija tautsaimnieki, kas aizrādīja uz šo kļūmīgo polītiku. Šiem

tautsaimniekiem tomēr nepiešķīra tautsaimniecības godadoktora grādu.

Ulmanis tādu saņēma par savu grāmatu Kas jādara un kā.
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Vācijas apmeklējums

Latvijas sūtnis Vācijā Edgars Krieviņš savās 1958. gadā rakstītajās at-

miņās piemin, ka laikā no 1932. līdz 1934. gadam Ulmanis bieži ieradies

Vācijā. 434 Uzturoties Berlīnē, Ulmanis parasti bijis Krieviņa viesis. Rītos

Ulmanis cēlies agri un reizēm devies uz tirgu, kur sapircis dārzeņus un

citus lauksaimniecības produktus. Tā viņš praktiski esot studējis produk-

tu cenas, tirgus stāvokli, piegādes apstākļus. Tirgū viņš pircis sviestu un

olas, kas importēti no vairākām valstīm — Latvijas, Dānijas, Zviedrijas,

Somijas v. c, tā salīdzinot to cenas un kvalitāti. Krieviņš raksta, ka pēc

šādas Ulmaņa „tirgus dienas" Krieviņam produktu pieticis nedēļām.
Kad Ulmanis bijis Latvijas saimnieciskās delegācijas loceklis, viņš impo-

nējis vācu delegācijas locekļiem ar savām zināšanām par lauksaimniecību

un ar Vācijas muitas tarifa pārzināšanu.
Divas vasaras, pēc Krieviņa atstāstījuma (kas varētu būt 1932. un 1933.

gadā), Ulmanis pa mēnesim veseļojies Nauheimā un pēc tam dažas nedē-

ļas uzturējies īberlingenā (Überlingen) pie Bodenes ezera. Tur viņš esot ie-

pazinies ar Dienvidvācijas, resp. Bādenes lauksaimniecību. Bādenē liel-

gruntniecība ir retums, tādēļ tā izdevīga salīdzinājumam ar Latviju. Pē-

dējā Vācijas ceļojumā (tātad 1933. gadā) Ulmanis Berlīnē saticies ar Vā-

cijas nacionālsociālistu lauksaimniecības ministru Darrē, bet pēdējais ne-

esot varējis sniegt atbildes uz Ulmaņa jautājumiem par Bādenes lauksaim-

niecību. Ulmani gan apmierinājušas Darrē līdzstrādnieka Bakes atbildes.

No Krieviņa atstāstījuma izriet, ka Ulmani apmeklējumā pie lauksaim-

niecības ministra Darrē pavadījis Krieviņš.
Pēc Ulmaņa politisko pretinieku — sociāldemokrātu domām, Ulmanis

uz Vāciju esot braucis ne vien, lai Nauheimā dziedinātu sagurušo sirdi,

bet gan lai faktiski uz vietas studētu „nacionālsociālisma gudrības" (tā

raksta Fēlikss Cielēns). 435 Atbraucis atpakaļ, viņš gan neesot sludinājis

Hitlera mācības, bet atklāti sācis cīņu par Latvijas satversmes grozīju-

mu, prasot valsts prezidenta pilnvaru paplašināšanu un saeimas varas sa-

mazināšanu. Te Cielēns atkārto to pašu, ko savā runā saeimā 1933. g.

3. novembrī bija teicis Menders, oponējot pret zemnieku savienības ie-

sniegto satversmes grozījumu projektu — ka satversmes grozījums esot

vāciešu inspirēts.
Kāds pamats bija sociāldemokrātu uzskatam, ko saeimā izteica Men-

ders, ka satversmes grozījumu projektu Ulmanis bija iecerējis sakarā ar

politiskām pārvērtībām Vācijā? Kādas bija šīs pārvērtības?

Vācijā bija nācis pie varas Ādolfs Hitlers. 1932. gadā valsts prezidenta

vēlēšanās Hitlers ieguva 13 miljonus balsu, paliekot otrā vietā aiz Paula

fon Hindenburga. Pēc nacionālsociālistu obstrukcijām reichstāgā atkāpās

Brīninga un fon Šleichera kabinets, un Hindenburgs Pāpena vietā par

valsts kancleru uzaicināja Hitleru. Pēc jaunām reichstāgā vēlēšanām un

opozicijas izslēgšanas no reichstāgā nacionālsociālisti ieguva vairākumu.
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Reichstags suspendēja Vācijas t. s. Veimāras konstitūciju un piešķīra Hit-

leram uz četriem gadiem diktātora tiesības (1933. gada janvārī). Sava

stāvokļa nostiprināšanai naktī no 1934. g. 29. uz 30. jūniju Hitlers sarī-

koja asinspirti, un opozicionāri viņa paša partijā tika nogalināti. 1934.

gada augustā Hindenburgs nomira, un viņa amatu pārņēma Hitlers ar

vadoņa (Fūhrer) titulu.436

1933. gadā pēc tam, kad augustā bija beigusies Latvijas saeimas ārkār-

tējā sesija, saeimas prezidijs piešķīra deputātiem atvaļinājumu braucie-

nam uz ārzemēm. Arī Kārlim Ulmanim piešķīra atvaļinājumu šim no-

lūkam laikā no 8. septembra līdz 25. oktobrim.437 Ulmanis bija paredzē-

jis braukt uz Vāciju, kā ieganstu minot ārstēšanos Badnauheimas sirds-

slimību kūrvietā. Pirms brauciena Ulmanim Rīgas II pilsētas slimnīcā

profesora Miķelsona internās klīnikas mazā savrupmājiņā profesors Dr.

Jēkabs Alksnis izdarīja operāciju, asistējot pēdējā dēlam Dr. Arvedam

Alksnim. Par šo operāciju Dr. Arveds Alksnis 1970. gadā publicētajā

grāmatā raksta: ~Tēvs man teica, ka mums būs jāoperē kāds ievērojams
valstsvīrs: tas izrādījās Kārlis Ulmanis. Ulmanis tēvam bija teicis, ka nā-

kamos gados viņam jābūt pie labas veselības. Oficiāli viņš skaitījās ār-

zemju komandējumā. . . Operācija nebija viegla, bet viss noritēja gludi.
Pret mums, jaunajiem, zinot, ka mēs lielākā daļa piederam pie korporā-

ciju saimes, Ulmanis bija ļoti atturīgs, pat aizdomīgs. Man nācās viņu

apmeklēt katru vakaru, kad tēvs nevarēja ierasties slimnīcā. Es atceros,

viņš mēdza lasīt lauksaimniecības žurnālus angļu valodā."438

Pēc operācijas Ulmanis aizbrauca uz Vāciju un laikam arī apmeklēja
Badnauheimas kūrvietu. Par braucienu 1933. g. 18. oktobrī Latvijas te-

legrāfa aģentūra ziņoja no Berlīnes, un saprotamu iemeslu dēļ ziņojuma

pilnu tekstu publicēja laikraksts Rigascbe Rundschau. 439 Ziņojuma virs-

raksts: „K. Ulmanim ir sarunas Berlīnē". Tā teksts: „Berlīnē 18. oktobrī.

Agrākais Latvijas ministru prezidents K. Ulmanis trešdien [18.oktobrī] at-

pakaļceļā no Badnauheimas ieradās Berlīnē. Dzelzceļa stacijā viņu sagai-

dīja Latvijas sūtnis E. Krieviņš un vairāki sūtniecības ierēdņi. Uzturoties

Berlīnē, K. Ulmanis vāca saimniecisku un politisku informāciju. Ārlietu

ministrijā viņu pieņēma valsts sekretārs Riters, ar ko Ulmanim bija sa-

runas par sviesta kontingenta palielināšanu. Trešdienas vakarā Ulmanis

uzsāka atpakaļceļojumu uz Rīgu."

Tūlīt pēc atgriešanās Ulmani saeimas telpās intervēja minētā laikraksta

korespondents. Intervija notika 20. oktobrī un publicēta avīzes 21. oktob-

ra numurā: „Vakardienas saeimas sēdē interešu degpunktā bija deputāts
K. Ulmanis, kas nupat, pilnīgi izveseļojies, atgriezies no sava atpūtas at-

vaļinājuma Badnauheimā. Uz jautājumiem par apstākļiem Vācijā un par

viņa sarunām viņš izteicās, ka visumā Vācijā var novērot zināmu saim-

nieciskās dzīves atplaukumu. Uzņēmumos var konstatēt apgrozījumu pa-

lielināšanos. Var redzēt, ka veic meliorācijas darbus, ceļ jaunceltnes un iz-

dara remontus. Neesot ne mazāko pazīmju, ka valdības stāvoklis kļūtu
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vajaks. Tieši otrādi, valdības ietekme ir pieaugusi un tas stāvoklis nostip-

rinājies.

Jautājumā par sviesta eksportu uz Vāciju K. Ulmanis izteicās, ka, pēc

viņa informācijas, neesot nodoma pazemināt sviesta kontingentu un ne-

pastāvot vēlēšanās ierobežot sviesta importu no Latvijas. Tieši otrādi,

esot iespējams, ka meklēs ceļus, lai sviesta importu palielinātu."
Par savu Vācijas ceļojumu Ulmanis referēja Latvijas lauksaimniecības

centrālbiedrībā 1933. g. 9. novembrī. Šis referāts modināja lielu interesi,

un apmeklētāju skaitu vērtēja uz 700. Referātu plaši atreferēja un komen-

tēja visu virzienu Latvijas avīzes.
440 Ulmanis iesāka savu referātu ar aiz-

rādījumu, ka viņš neteikšot, kas ir jādara, bet tikai stāstīšot, kas Vācijā
ir izdarīts. Jāuzsver, ka visu to, kas Vācijā izdarīts, Latvijā nevarēs iz-

darīt. Vācijas notikumi tomēr pelnī sevišķu Latvijas interesi, jo starp

Vāciju un Latviju pastāv ciešas saimnieciskas un kultūrālas saites. Ulma-

nis katēgoriski noraida domu, ka draud karš. Vācijā bija divas galvenās

problēmas: bezdarbs un agrārais jautājums. Pavasarī Vācijā bija seši mil-

joni bezdarbnieku, bet tagad tikai četri miljoni. Agrārā jautājuma atrisi-

nāšanu patlaban kavē valsts prezidents Hindenburgs. Vācijas saimnieciskā

dzīve ievērojami atlabusi. Pieaudzis naudas apgrozījums, un palielinājies

pircēju skaits, bet inflācija nav gaidāma. Bezdarbu apkaro ar sabiedris-

kiem darbiem, kuru pamatdoma ir balstīt privāto saimniecību. Valsts sā-

kusi eksporta veicināšanas polītiku. Žīdu vietā stājušies ārieši. Kamēr ag-

rāk prese bija nevāciešu rokās, kuri rakstīja vāciski, tagad tā ir vāciešu

pašu rokās. Kamēr senāk skolās varēja mācīt visu, ko vien skolotājs gri-

bēja, tagad var mācīt tikai to, kas nāk par labu vācu tautai.

Ārējā tirdzniecībā vāciešiem ir princips — kas no mums pērk, no tā

mēs pērkam. Vācija grib gan atcelt Versaļas mierlīgumu, bet nevēlas karu.

Agrāk nacionālsociālistu kustībai kaitēja viņu pašu preses propaganda,
piemēram, Austrijas un Čechoslovakijas jautājumā. Tagad šāda propa-

ganda noliegta. Sakarā ar to lielpilsētu prese ir korrekta, bet provinces

presē vēl turpinās ķenguraksti, arī pret Latviju. Tomēr šie raksti nav ņe-

mami nopietni. Vērojams, ka pastāv stingra partijas disciplīna. Vērojams
arī, ka iesakņojies jauns pasaules uzskats: ka tautas labklājība ir svarī-

gāka par individu interesēm.

Žanis Unāms savā rakstu sērijas noslēgumā par 1934. g. 15. maiju, kas

ievietota laikraksta Austrālijas latvieša 1974. gada maija numuros, raksta

ka Ulmaņa ceļojums uz Vāciju 1933. gadā bijusi tikai mistifikācija. Vā-

cijas ceļojuma vietā Ulmanim tai laikā izdarīta operācija Rīgas II pilsē-
tas slimnīcā (ko jau pieminēju pēc Dr. A. Alkšņa atmiņām). Pēc Unāma

domām, Ulmanim bija jāmaskē sava operācija ar ārzemju braucienu tā-

dēļ, lai kādas viņa smagas slimības dēļ nerastos opozicija pret nodomāto

apvērsumu sabiedrībā, partijā un saeimas frakcijā.441 Saprotams, ticamāks

izskaidrojums tam, ka Ulmanis operācijas faktu slēpa, ir tas, ka slimība

bija nepatīkama, un Ulmanis nevēlējās, lai sabiedrībā par to zinātu.
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Attieksmē uz Ulmaņa sniegtajām intervijām un priekšlasījumiem pēc it

kā notikušā Vācijas ceļojuma Unāms raksta, ka Ulmanim nebijis grūtību
sakāmo sagatavot pēc literātūras. Protams, ka tas būtu bijis iespējams,
tomēr pilnīgi neiespējams Ulmanim būtu bijis viltot Latvijas telegrāfa

aģentūras 1933. g. 18. oktobra ziņojumu no Berlīnes, kas iepriekš citēts

pēc tās pašas avīzes — Rigasche Rundschau, kuras attiecīgos numurus

Unāms lasījis Ķīlē, Pasaules saimniecības institūta bibliotēkā. Secinājums

tādēļ ir
>

ka Unāma hipotēze noraidāma un ka 1933. gadā Ulmanim bija

operācija, kā arī notika brauciens uz Vāciju.

Ulmaņa pozitīvā nostāja attieksmē uz notikumiem Vācijā un labvēlī-

gās atsauksmes par Hitlera polītiku deva pamatu sociāldemokrātiem ru-

nāt par vācu inspirēto satversmes grozījumu projektu, ko iesniedza Lat-

viešu zemnieku savienība saeimas sēdē 1933. g. 3. novembrī. Ulmaņa in-

tervija laikrakstā Rigasche Rundschau 20. oktobrī Menderam un pārējiem
sociāldemokrātu deputātiem bija labā atmiņā, un tā izskaidrojama Mende-

ra atsaukšanās uz šīs avīzes jau agrāk publicētajiem rakstiem, kas kriti-

zēja Latvijas 1922. gada satversmi. Rīgas vācu avīze tomēr nebija vienīgā,
kas satversmi kritizēja. To darīja arī citas avīzes un sevišķi Berga izdo-

tais laikraksts Latvis.

Pēc tam, kad Ulmanis 1934. gada naktī no 15. uz 16. maiju izdarīja

valsts apvērsumu un kjuva par Latvijas diktātoru, valodas par to, ka viņš

savos Vācijas apmeklējumos ieguvis ierosinājumu tādai rīcībai, vēl vairāk

pastiprinājās. Šīs valodas veicināja fakts, ka 1934. g. 15. maijā pulksten
sešos un 17 minūtēs vakarā Rīgā, Spilves lidlaukā nolaidās liela vācu

lidmašīna „Generalfeldmarschall von Hindenburg" ar vācu žurnālistu

ekskursiju. Nākošā rītā pulksten 11 lidmašīna izlidoja atpakaļ uz Vāciju.

Rīgā tad tūlīt radās valodas, ka lidmašīna no Vācijas ieradusies katram

gadījumam — ja pučs neizdotos, lai paglābtu Ulmani un pārējos sazvēr-

niekus. Šai faktā rīdzinieki, kas par lidmašīnas ierašanos zināja, saskatīja

pierādījumu ne vien tam, ka Ulmanis valsts apvērsuma ideju aizguvis

Vācijā, bet arī, ka viņš apvērsumu sarīkojis ar Hitlera akceptu.

Attieksmē uz to, vai Ulmanis satversmes grozījumam aizguva ierosi-

nājumu no Vācijas, šīs grāmatas autora noteikta atziņa ir, ka Ulmaņa

satversmes grozījumu projekta paraugs bija iepriekš Igaunijā tautas no-

balsošanā pieņemtā jaunā satversme. Sīkāks iztirzājums un pierādījums

par to seko nākošajā apakšnodaļā.

Ka Ulmanis būtu izprasījis puča rīkošanai atļauju no Hitlera (vai Sta-

ļina, kā to apgalvo Cielēns un citi), par to autoram neizdevās sameklēt

nekādu norādījumu. Vācu lidmašīnas ierašanās Rīgā tieši apvērsuma

priekšvakarā neko nepierāda, jo tā var būt tikai nejauša sagadīšanās. No

otras puses — ja pučs nebūtu izdevies, gan nav neiespējams, ka Ulmanim,

Bērziņam, Balodim un Gulbim, kā arī citiem sazvērestībā iejauktajiem ar

to būtu bijusi izdevība paglābties aizrobežā.



278

Pēc tā, ko Ulmanis preses intervijās un savos priekšlasījumos teica pēc

atgriešanās no Vācijas ceļojuma, ir skaidrs, ka viņam bija imponējusi „jau-
nā kārtība". Tomēr ņemt šo jauno vācu kārtību par paraugu savam ap-

vērsumam Ulmanim nebija nekādas vajadzības — līdzīgas idejas viņš va-

rēja aizņemties faktiski no visām Eiropas zemēm.

Satversmes grozījumu projekts

lerosinājumi grozīt Latvijas satversmi radās jau dažus gadus pēc 1922.

gada, kad satversmi pieņēma. Valststiesībnieks profesors Kārlis Dišlers

kādā rakstā Jaunākajās ziņās 1926. gadā ieteica līdzekļus, kā novērst bie-

žās valdības krizes, — tie principā būtu satversmes grozījumi. Latviešu

zemnieku savienības akadēmiskā sekcija 1927. gadā publicēja referātu

sakopojumu, kas ieteica satversmes grozījumus, prasot plašākas pilnva-

ras valsts prezidentam. Labā spārna aprindas, kas pulcējās ap laikrakstu

Latvi, tai pašā laikā ieteica satversmes grozījumus, paredzot, ka valsts

prezidents jāvēlē tautai tiešās vēlēšanās. Tādu pašu domu sporādiski pau-

da arī dažas citas avīzes. Latentā doma par vajadzību grozīt satversmi

ieguva zināmu asumu, kad Latviju piemeklēja starptautiskā saimnieciskā

krize un kad tās ietekmē vairākās Eiropas valstīs demokrātiskās iekārtas

vietā nodibinājās vairāk vai mazāk izteikta diktātūra.

Šo notikumu ietekmēta, 1932. gadā labā spārna nacionālā apvienība

publicēja jau plašāk izstrādātu satversmes grozījumu projektu, kas pa-

redzēja tautas tieši vēlētu valsts prezidentu ar paplašinātām tiesībām, sa-

eimas deputātu skaita samazināšanu no 100 uz 50 v.c.
442

Kamēr minētie satversmes grozījumu projekti bija tikai sabiedrības un

preses pārrunu objekts, pirmo konkrēto ierosinājumu grozīt Latvijas sa-

tversmi tās likumdošanas iestādē — saeimā iesniedza Latviešu zemnieku

savienība 1933. g. 3. novembrī. 443

Kā redzams pēc Alfrēda Bērziņa grāmatā par Kārli Ulmani minētā,

satversmes grozījumu iesniegums bija impulsīvas un spontānas Ulmaņa ie-

domas rezultāts. Pēc sociāldemokrātu ierosinājuma 1933. g. 22. un 23. au-

gustā bija sasaukta ārkārtēja saeimas sesija, lai apspriestu t. s. pērkonkrus-

tiešu valsts apvērsuma draudus. Runāt debatēs par sociāldemokrātu ie-

sniegumu bija pieteicies arī Alfrēds Bērziņš. Bērziņš raksta: „Kad jau biju

runātāja tribīnē, sēžu zālē ienāca Ulmanis un nolika man priekšā uz ru-

nātāja pultes zīmīti ar īsu saturu — runājiet par satversmes grozīšanu."444

Pēc sēdes Ulmanis esot Bērziņam teicis, ka, nākot uz sēdi, viņš kuluāros

dzirdējis, ka Skujenieks tūlīt pēc Bērziņa runas runāšot par satversmes

grozījumu vajadzību. Lai Skujeniekam aizsteigtos priekšā, „Ulmanim ne-

atlicis nekas cits kā uzdot man Zemnieku savienības vārdā paziņot, ka

mūsu partija nāks jau nākamā kārtējā sesijā ar satversmes grozījumu pro-

jektu, lai kāds cits mūsu ilgāku laiku cilāto projektu nepataisītu par sa-
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vu."445 Bērziņš arī apraksta, kā viņš lauzījis galvu, kā savā runā pāriet
uz jautājumu par satversmes grozīšanu. Viņš esot motīvējis nepieciešamību

grozīt satversmi ar to, ka saeima esot morāli pagrimusi, sadrumstalota

sīkās, mazatbildīgās grupās, ka notiekot biežas valdības maiņas un ciniska

tirgošanās, valdībai sastādoties. Bērziņš raksta: „Bez plašu iedzīvotāju

aprindu atbalsta neviena demokrātiska valsts nevar pastāvēt, kālab Zem-

nieku savienība paredzējusi nākt rudens sesijā klajā ar satversmes grozī-

jumu projektu, cerībās uz Saeimas atbalstu."446

Ja palasām saeimas 22. augusta stenogrammu, tad redzams, ka Bērziņa

runā tiešām ir divi posmi, kur viņš runā par vēlamiem grozījumiem sa-

tversmē (42 —43. un 49. slejā). Tomēr viņa runas saturs tikai aptuveni
atbilst tam, ko viņš raksta 1972. gadā. Runā Bērziņš teica, ka saeimai

vajadzīga kontrole, un to varētu panākt, ja valsts prezidentu būtu vēlē-

jusi tieši tauta un uz ilgāku laiku. Būtu jāgroza vēlēšanu likums un jāpa-

nāk, lai saeima nodarbotos ar likumdošanu un nejauktos administrātīvās

funkcijās. Galvenā nesaskaņa starp stenogrammā teikto un Bērziņa 1972.

gada atmiņām, turklāt principiālas dabas, tomēr ir, ka runā Bērziņš ne

ar vienu vārdu nepieminēja, ka zemnieku savienība kārtējā sesijā saeimai

iesniegs satversmes grozījumu projektu.

Spriežot pēc zemnieku savienības deputāta Lejiņa dienasgrāmatas, zem-

nieku savienība satversmes grozījumu projektu frakcijas sēdē apspriedusi
1933. g. 23. oktobrī, un jau nākošajā dienā — 24. oktobrī likumprojekts

iesniegts saeimai. 447 Tas jāsaprot tā, ka 1933. g. 24. oktobrī likumprojekts
būs iesniegts saeimas kancelejai. Tikai 3. novembrī saeimas prezidijs ziņo-

ja, ka zemnieku savienība iesniegusi satversmes grozījumu projektu ar

J. Bērziņa (Alfrēds Bērziņš saeimas sarakstos dokumentēts ar Jēkaba Al-

frēda priekšvārdu), J. Baloža, K. Ulmaņa, H. Celmiņa, E. Grantskalna

v. c. parakstiem. Bērziņš grāmatā par Kārli Ulmani likumprojektu ir pa-

reizi citējis,448
un citāts saskan ar saeimas stenogrammu. Tomēr viņš nav

atsvaidzinājis savas atmiņas pēc stenogrammas, atreferējot savu likum-

projekta motivācijas runu, ko viņš saeimā teica kā iesnieguma pirmais pa-

rakstītājs: atreferējumā krāsas pārāk sabiezinātas.

Nākošais runātājs saeimā pēc Bērziņa bija Menders. Viņš par likum-

projekta autoru uzskatīja Ulmani, bet tai pašā laikā izteicās, ka likum-

projekta inspirātors bijis Rīgas „hitleriešu laikraksts Rigasche Rundschau"

un ka varētu pat domāt, ka Ulmanis to norakstījis no šī laikraksta ievad-

raksta. Tālākais etaps bijis Ulmaņa ceļojums uz Vāciju, jo pēc atgrieša-

nās no ceļojuma Ulmanis sācis slavēt diktātūru.

Trāpīgāk par Menderu satversmes grozījumu projekta paraugu rak-

sturoja savā runā Marģers Skujenieks. Viņš teica:
„ . . .

Šis projekts lie-

los vilcienos, bet daudz gadījumos arī sīkumos, ir norakstīts no tā pro-

jekta, ko Igaunijā pieņēma priekš nedaudz nedējām tautas nobalsoša-

nā.
. .

"449 Tiešām, Igaunijas tautas nobalsošanā 14. un 15. oktobrī pieņem-
tie satversmes grozījumi ir visai līdzīgi zemnieku savienības 3. novembrī
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iesniegtajam satversmes grozījumu projektam. Kā vienos, tā otros pare-

dzēts parlamenta deputātu skaitu samazināt no 100 uz 50. Kā vienos,

tā otros leģislātūras periods paredzēts četri gadi. Igaunijas valsts vecāko

ievēlē uz pieciem gadiem tauta tiešās, vienlīdzīgās, vispārējās un aizklātās

vēlēšanās. Latvijas satversmes grozījumā attieksmē uz valsts prezidentu

paredzēts tas pats. Igaunijā valsts vecākais ieceļ un atceļ ministru kabi-

neta locekļus. Latvijas projektā paredzēts, ka ministrus apstiprina amatā

valsts prezidents un ka viņam tiesības tos atcelt. Igaunijas valsts vecā-

kais pasludina karu un mieru; Latvijā valsts prezidents pasludina karu.

Igaunijā valsts vecākam ir absolūtais veto par parlamenta pieņemto bu-

džetu un suspensīvais veto par pārējiem parlamentā pieņemtiem likumiem.

Latvijas projektā valsts prezidentam paredzēts suspensīvais veto par li-

kumiem. Igaunijā valsts vecākais var atlaist parlamentu. Tādas pašas tiesī-

bas valsts prezidentam bija paredzētas zemnieku savienības projektā. 450

Kā redzams, Skujeniekam bija pilnīgi taisnība, bet viņa īsā piezīme, ne-

izdarot plašāku abu dokumentu salīdzinājumu, kaut kā neizpelnījās ne

saeimas deputātu, nedz arī preses ievērību. Saeima un sabiedrība Ulmani

uzskatīja par satversmes grozījumu projekta autoru, kaut patiesībā tas

bija ātrumā sagatavots plaģiāts. No otras puses, zemnieku savienības pro-

jektētiem grozījumiem bija liela līdzība ar to, ko A. Bergs bija publicējis
Latvī 1932. gada februārī un ko prasīja Rīgas latviešu biedrība augustā

Rīgā sasauktajā sapulcē.451

Ulmanis teica plašāku runu par satversmes grozījumu projektu vis-

pirms Rīgas rajona zemnieku savienības sanāksmē 26. oktobrī. Runā viņŠ

uzsvēra, ka jāpārkārto attieksmes starp valsts prezidentu, valdību, saei-

mu un tautu. Valsts prezidenta un valdības tiesības paplašināmas, bet sa-

eimas tiesības sašaurināmas. Latvijā vairāk nekā puse ir zemnieki, un zem-

niekiem jākļūst valstī par varas faktoru. Arī citās valstīs, kur zemniecība

nav tik nozīmīga, vērojama zemniecības atdzimšana. Latviešu zemnie-

cība stāvējusi pie Latvijas šūpuļa un vienmēr bijusi tur, kur draudējušas

briesmas. Arī šoreiz latviešu zemniecība ar ticību un vienprātību sasniegs

mērķi.
Saeimā garāku runu par satversmes grozījumu projektu Ulmanis teica

10. novembrī. Šī runa ietilpināta Alfrēda Bērziņa grāmatā, izlaižot vie-

nīgi saeimas stenogrammās minētos starpsaucienus un dažreiz izlaižot, bet

citreiz minot Ulmaņa atbildes uz šiem starpsaucieniem.452 Bērziņš kļūdās,

rakstot, ka Ulmanim atbildējis tikai sociāldemokrātu frakcijas līderis F.

Menders. Vispirms Ulmanim atbildēja demokrātiskā centra deputāts J.

Breikšs un tikai tad F. Menders. Pēc tam notika balsošana par likumpro-

jekta nodošanu publisko tiesību komisijai, ko pieņēma ar 60 balsīm pret 28

balsīm, diviem balsotājiem atturoties.

Pēc pieņemtās kārtības, zemnieku savienība kā likumprojekta iesnie-

dzēja deva likumprojekta referentus, un par tādiem partija izraudzīja

Alfrēdu Bērziņu un E. Laimiņu. Komisiju debates, kā Latvijā bija pie-
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ņemts, nav publicētas saeimas stenogrammās, un no šī viedokļa jānožēlo,
ka Alfrēds Bērziņš savā grāmatā par Kārli Ulmani neko daudz vairāk

konkrēta nepasaka kā tikai to, ka satversmes grozījumu projektu publisko
tiesību komisija pabeidza apspriest 1934. gada maija sākumā (gan nonākot

pretrunā ar nākošā lappusē teikto, ka apspriešana nobeigta aprīļa bei-

gās).453 Starplaikā Ulmanis turpināja aģitāciju par satversmes grozīju-
miem zemnieku savienības sanāksmēs. 3. decembrī Liepājā notika zem-

nieku savienības Liepājas, Aizputes un kaimiņu nodaļu delegātu sanāk-

sme. Ulmanis Liepājas latviešu biedrības telpās referēja par tematu ~Tauta

un valsts". Daudz ļaunuma polītiskajā dzīvē radot saskaldīšanās saeimā,

kur valdība atkarīga no mazām, sīkām partijām. Ja būs tautas vēlēts pre-

zidents, tad viņa ieceltai valdībai būs lielāka vara, un ļaunās parādības
būs novērstas.454

10. decembrī Rīgā latviešu biedrības telpās notika zemnieku savienības

konference. Ulmanis savā runā aprādīja, ka neapmierinātība ar parla-
mentārismu ir Eiropā vispārēja parādība. No 18 Eiropas valstīm parla-

mentārisms negrozītā veidā saglabājies tikai piecās valstīs. Latvijas sa-

tversme esot sasteigta, un laiks to labot. Pēc Ulmaņa runas satversmes

grozījumu likumprojekta referenti — Bērziņš un Laimiņš iepazīstināja
konferenci ar saviem novērojumiem. Pēc tam atkal runāja Ulmanis, uz-

sverot, ka zemnieku savienība lietos visus līdzekļus, lai panāktu satver-

smes grozījumus.455

Arī valsts prezidents Kviesis savā Jaungada uzrunā tautai pieminēja
satversmes grozījumu projektu: „Pirmā vietā tagad izrādās polītiskās dzī-

ves jautājumi, un visi prāti ir nodarbināti ar to, kā laimīgāk un sekmī-

gāk atrisināt valsts satversmes grozīšanu." Un pēc tam:
„ ...

ar zemnieku

savienības Saeimā iesniegto projektu šis jautājums dabūjis reālu saturu.

Jaunajā gadā tas, cerams, pieņems jau nopietnu un noteiktu veidu." Sa-

protams, valsts prezidents Kviesis negribēja ar to teikt, ka zemnieku sa-

vienības iesniegtais satversmes grozījumu projekts nebūtu bijis nopietni

domāts, kaut vēlāk tā tomērizrādījās.

Jaunais gads sākās ar lielu polītisku rosību. Mazāk to manīja jaunajā
saeimas sesijā, ko atklāja 1934. g. 24. janvārī. Totiesu rosība bija tautas

sapulcēs. Ulmaņa divi stundu ilgo runu 4. februārī Ventspilī prese iztul-

koja kā gatavošanos nākošām saeimas vēlēšanām. 456 Ulmanis savā paras-

tajā vieglajā stilā ar veselīgu humoru teiktajā runā esot nožēlojis, ka zudis

valsts dibināšanas laika nacionālisms un dzimtenes mīlestība. Tai vietā

priekšplānā izvirzījušās individuālās materiālās intereses. Izzudis vien-

prātības gars un vienprātības doma. Tagad pienācis laiks, kad jādomā par

valstiskas domas uzturēšanu. Saeimas vēlēšanās piedalījušās 44 partijas, un

mandātus dabūjušas 27 partijas — tik tālu esam nonākuši. Mūsu taga-

dējā satversme par šauru, tā jāpaplašina. Tādēļ saeimai iesniegts satver-

smes grozījumu projekts. Polijā jauna satversme jau spēkā no 1926. gada,

arī Lietuvā ir jauna satversme. Tagad tāda stājusies spēkā Igaunijā. [Igau-
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nijas jaunā satversme stājās spēkā 24. janvārī. ED] Visur satversmes gro-

zījumu aizstāvju priekšgalā izvirzījušies zemnieki. Tā kā jaužams, ka sa-

eima satversmes grozījumu projektu nepieņems, būs jārīko tautas nobal-

sošana. Ulmanis savu runu nobeidza ar vārdiem: Mēs zinām, ko darām,

mūsu prasības neierobežos, bet drīzāk gan tās paplašinās. Tad mums būs

Latvija, kas nodrošinās tautas labklājību.

10. februārī Rīgā notika zemnieku savienības partijas konference, kurā

lēma, ka partijas vadībai jāpanāk satversmes grozījumi, lai būtu tautas

vēlēts prezidents ar plašām kontroles tiesībām pār saeimu un valdību. 457

Nedēļu vēlāk, 18. februārī Rīgā notika latviešu zemnieču kongress ar Ul-

maņa referātu par „darbu nākotnei". Šai referātā Ulmanis teica, ka tuvā-

kā nākotnē mūsu zemē daudz kas mainīsies. Mums ir daudz grupu un

grupiņu vadoņu, bet nav tautas vadoņa. Grupu un grupiņu vadoņi sav-

starpēji apkarojas demagoģisku iemeslu dēļ, un tautai trūkst fokusa, kas

sakopotu tautas pozitīvos centienus valsts labā. Individam ir jākalpo val-

stij, ne otrādi. Tomēr valsts nav mērķis, bet tikai līdzeklis kāda cita, lie-

lāka mērķa sasniegšanai — latviešu tautas garīgai augšanai. Tuvāk šo mēr-

ķi nevar definēt, tam ir jātic, un šīs ticības uzturēšanai ir vajadzīgs tau-

tas vadonis. Savu runu Ulmanis ilustrēja ar Olivera Kromvela citātiem,

kā arī citātiem par Anglijas diktātoru Oliveru Kromvelu (Oliver Crom-

well, 1599 — 1658). Ārējais ceļš mērķa panākšanai ir zināms, tas ir Lat-

viešu zemnieku savienības ierosinātais satversmes grozījumu projekts. lek-

šējais ceļš, lai mērķi panāktu, ir individuālā atdzimšana, un par to jāgā-
dā skolotājiem skolās un mācītājiem baznīcās. Lielākā vērtība valstī ir

zemnieki. Ar saucienu ~Pretim saulei!" un sveicienam paceltu roku Ul-

manis nobeidzis savu runu.

Ulmaņa nākošā publiskā uzstāšanās bija 1. un 2. martā Latvijas lauk-

saimniecības centrālbiedrības agronomu un darbinieku kongresā. Ulmanis

runāja par cenu sabrukumu lauksaimniecības ražojumiem un pieminēja
arī satversmes grozījumus.

1934. g. 2. martā atkāpās Bļodnieka kabinets un sākās divu nedēļu ka-

bineta krize (sīkāk par to sk. nākošā nodaļā). Nākošajā dienā — 3. martā

sanāca Latviešu zemnieku savienības 19. kongress Rīgā, Latviešu biedrības

telpās. Kongress ilga divi dienas. Ulmanis savā runā kongresā atkal uz-

svēra, ka centrālā problēma valsts polītikā ir satversmes grozījumu jautā-

jums. Publisko tiesību komisija tik lielā mērā pārgrozījusi zemnieku savie-

nības projektu, ka tas būs jānodod tautas nobalsošanā. Runājot par saim-

niecisko polītiku, Ulmanis uzsvēra — jo mazāk runās par lata stabilitāti,

jo labāk būs. Viņš norādīja, ka lauksaimniecības aizsardzības likumi jā-

atstāj spēkā. Runājot par gaidāmām saeimas vēlēšanām oktobrī, Ulmanis

deklarēja, ka zemnieku savienība izvirzīs drošās vietās jaunatnes kandi-

dātus, kas pēdējā laikā ir ieguvuši daudz nopelnu. Par satversmes grozī-

jumiem kongress pieņēma šādu rezolūciju: „Satversmes grozījumu pro-

jekts virzāms uz priekšu pasteidzinātā kārtā. Ja, kā paredzams, Saeima
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neakceptēs nepieciešamos satversmes grozījumus, tad grozījumu projekts
būs jānodod tautas izlemšanai." 458

Satversmes grozījumu projekts līdz ar saeimas publisko tiesību komi-

sijas pārlabojumiem nāca saeimas apspriešanā 1934. g. 3. maijā. Publisko

tiesību komisijas grozījumus un papildinājumus, kā arī sekojošās debates

3. maija saeimas sēdē ir plaši atreferējis Alfrēds Bērziņš savā grāmatā par

Kārli Ulmani, dodot arī savus komentārus. Par spīti plašajam atreferē-

jumam, lasītāju uzmanība jāvērš uz dažām atreferējumā izlaistām svarī-

gām lietām. Zīmīgā kārtā Bērziņš noklusē, ka saeima satversmes grozīju-
mus pieņēma.459 Pēc referenta Bērziņa ziņojuma 1934. g. 3. maija sēdē

Menders paziņoja, ka sociāldemokrāti balsos pret satversmes grozījumu

projektu, kaut publisko tiesību komisija to mīkstinājusi. Galvenais iebil-

dums sociāldemokrātiem ir pret valsts prezidenta institūta pārkārtošanu,

jo, ja projektu pieņems, ap valsts prezidentu varētu grupēties personas ar

fašistiskām diktātūras tieksmēm. Esot zīmīgi, ka tad, kad sociāldemokrā-

ti ierosinājuši, lai tauta vēlē valsts prezidentu tūlīt pēc satversmes gro-

zījumu pieņemšanas, zemnieku savienība to noraidījusi. Zemnieku savie-

nība šādas vēlēšanas gribot rīkot tikai 1936. gadā, lai līdz tam laikam pie

varas paliktu zemnieksavienībnieks Kviesis. Debatēs vēl piedalījās M.

Skujenieks, komūnists A. Deglavs, vācu frakcijas pārstāvis L. Šēlers, P.

Juraševskis, A. Erniņš, P. Zālīte, A. Zaķis, A. Rancāns, J. Tēriņš, žīds

M. Nuroks, P. Leikarts, J. Bērziņš (t. i., A. Bērziņš) un B. Kalniņš.
Interesantu repliku no Ulmaņa puses izraisīja Brūno Kalniņa teiktais:

„Atļaujiet, kungi, jautāt vienu lietu: ja nu par valsts prezidentu tauta ie-

vēlēs Ulmaņa kungu. . .
", uz ko Ulmanis no savas vietas atsaucās ar ska-

ļu „Jā!", kas radīja saeimā lielu jautrību. Savā tālākajā runā Brūno Kal-

niņš atkal pieminēja Ulmani šādiem vārdiem: „Zemnieku savienība, redzē-

dama, ka mūsu pilsonības labajā spārnā briest fašistiskas tieksmes, grib

izmantot tās nevis jauno fašistisko grupu labā, bet gan savā labā. Un nu

saka: ja arī negribat laist pie varas simtprocentīgus fašistus, tad Ulmaņa

kungs tāds taču neesot; tik tālu viņš vēl neesot progresējis. Pieņemsim, ka

Ulmaņa kungs ir attīstījies līdz šim par 50 % fašistu vai apmēram ap to

— Ulmaņa kungam to diagnozi grūti uzstādīt, tāpēc ka viņš atklāti savas

tieksmes nav izpaudis; bet tā tad tas ir tas nolūks. Te nu reiz Bērziņa kun-

gam ir taisnība
—

ka tagad pilsoniskais spārns dzīvo stiprā drudzī: kas

nu nāks, kas nu būs! Un ja nebūs tā, tad Ulmanis darīs to 'lietu. Ulmaņa

kunga kvieši vēl debesīs neaug! Ir vēl citi spēki arī, kas gādās, lai tie ne-

ieaugtu debesīs." Teiktajam atkal sekoja Ulmaņa replika no vietas: „Bēr-

ziņš palīdzēs!" Šī replika bija zīmīga, jo tiešām pēc divi nedēļām Bērziņš

palīdzēja.
Ar zināmām gaišreģa dāvanām — kā visi gaišreģi, atsevišķos jautājumos

kļūdoties — Pēteris Leikarts savā runā raksturoja apvērsuma iespējas:

„ . . . man tā vien bail, ka tas apvērsums nenotiks tādā veidā, kā to tēlo-

ia Brūno Kalniņš un Menderis, bet tas būs pa pusei legāls, pa pusei illegāls
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un pat ar sociāldemokrātu klusu piekrišanu (H. Kaupiņš no vietas: 'Vai

tev traka muša iekodusi!'). Ne par velti Ulmaņa kungs skaitās gudrākais

politiķis un veiklākais andelmanis. Ja viņš ir pratis saandelēties tik daudz

gadījumos, tad nav brīnums, ka viņš mācēs saandelēties arī šoreiz ar so-

ciāldemokrātiem."

Pēc debatēm saeimas priekšsēdis P. Kalniņš konstatēja, ka klāt 88 depu-
tāti. Tas nozīmēja, ka bija klāt satversmē paredzētais divu trešdaļu kvo-

rums, lai varētu runāt par satversmes grozījumiem. Par pārēju uz pantu

lasīšanu bija 62, pret 25, bet atturējušos neesot. Ir mīkla, kur palika viens

deputāts, kad notika balsošana (jādomā, ka atturējās saeimas priekšsēdis,
tātad viens atturējās).

Nākošajā dienā, 4. maijā saeima sāka apspriest satversmes grozījumus

pa pantiem. Zaķa ierosinājumu dibināt augšnamu saeima noraidīja. Tā-

pat noraidīja Bērziņa ierosinājumu, ka deputātu skaits samazināms uz

50. Leikarta ierosinājumu par iecirkņu vēlēšanām arī noraidīja. Totiesu

pieņēma ierosinājumu, ka saeima vēlējama uz četriem gadiem. Plašas de-

bates radās par ierosinājumu valsts prezidentu vēlēt uz pieciem gadiem.
Šais debatēs Menders teica: „Ja arī vispārējā tautas nobalsošanā ar visām

andelēm un norunām par valsts prezidentu ievēlētu Ulmaņa kungu, ko

tas dotu? (Starpsaucieni). Vai tad viņam jau tagad nav diezgan liela vara?

(Sauciens no vietas: 'Visa vara.') Tiešām — visa vara! Arī amatus zem-

nieku savienība ir sadalījusi tā, ka Latvijas valstī vairs nav nevienas atbil-

dīgas personas, kura tai pašā laikā nebūtu zemnieku savienības biedrs vai

piekritējs."
Nobalsošanā ar 62 pret 27 balsīm pieņēma, ka valsts prezidentu ievēlē

tauta uz pieciem gadiem vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vē-

lēšanās. Saeima turpretim noraidīja projekta 48. pantu, ka valsts prezi-
dentam tiesības atlaist saeimu pirms tās pilnvaru izbeigšanās.

Debates turpināja 8. maijā. Atklājot debates, Bērziņš paziņoja, ka pēc

projekta 48. panta noraidīšanas visiem jau pieņemtiem un arī turpmāk

pieņemamiem satversmes grozījumu pantiem ir ~vairāk redakcionālas,

ne faktiskas dabas saturs, tāpēc mēs nevarēsim samierināties ar tiem

grozījumiem, kādus Augstais nams, acīmredzot, ir sagatavojies pieņemt".
Par spīti šai deklarācijai, saprotams, debates turpinājās. Noraidīja H.

Štegmaņa ierosinājumu dibināt tiesu, kas pārbaudītu, vai likumi un rīko-

jumi saskan ar satversmi. Debašu noslēgumā satversmes grozījumus pie-

ņēma otrā lasījumā, nolemjot trešo lasījumu likt darba kārtībā 18. maijā.
Satversmes grozījumi bija pieņemti, jo trešais lasījums bija lielā mērā tikai

formālitāte. Tomēr, kā zināms, trešais lasījums nekad nenotika.

Mūsu literātūrā ir plaši iesakņojies aplamais uzskats, ka saeima iesniegto

satversmes grozījumu projektu esot noraidījusi. 460 Satversmes grozījumus

saeima pieņēma otrā lasījumā, bet trešo lasījumu aizkavēja Ulmaņa rīko-

tais apvērsums. Tas, ka pieņemtie grozījumi daudzos jautājumos nesaska-

nēja ar zemnieku savienības iesniegto projektu, nebūt nav iztulkojams tā,
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ka satversmes grozījumu projekts būtu noraidīts. Pēc Anglijas pārstāvības

ziņojuma 1935. g. 30. janvārī uzzinām, ka Ulmanis pēc tam, kad grozī-

jumi pieņemti otrā lasījumā, esot sasaucis visu pilsonisko partiju pārstāvju

apspriedi, „lai noskaidrotu, ko likumprojektā varētu izglābt trešā lasī-

jumā".46l Diemžēl, ziņojumā nav minēts datums, kad šī apspriede noti-

kusi.462 Visas apspriedē reprezentētās partijas esot bijušas vienis prātis,
ka satversme grozāma, bet nav varēts atrast kompromisu par grozījumu
raksturu. Šis angļu novērotāja ziņojums interpretējams tā, ka pārējās pil-
soniskās partijas arī šai pēdējā mēģinājumā neakceptēja zemnieku savie-

nības uzskatu, ko Ulmanis tām gribēja uzspiest.
Savās runās Kārlis Ulmanis vairākkārt bija uzsvēris, ka satversmes gro-

zījumos galvenais ir panākt tautas vēlētu valsts prezidentu. To saeima

bija pieņēmusi, bet bez valsts prezidentam paredzētajām tiesībām atlaist

saeimu. Tāpat Ulmanis arī vairākkārt bija deklarējis, ka, ja saeima ne-

pieņems zemnieku savienības ierosinātos satversmes grozījumus, tad pēdē-

jā mēģinās to panākt tautas nobalsošanas ceļā. To bija lēmis arī zemnieku

savienības 19. kongress. Tomēr šis legālais ceļš palika nereālizēts. Tai vietā

Kārlis Ulmanis sarīkoja valsts apvērsumu, kā ministru prezidents (sk. nā-

košo nodaļu) piesavinoties varu atlaist saeimu, ko satversmes grozījumos
saeima nebija atļāvusi pat valsts prezidentam. Pēc teiktā rodas aizdomas,

ka visa satversmes grozījumu lieta bija tikai politiska komēdija un nemaz

nopietni nebija domāta. Ulmanis to sāka 1933. g. 22. augustā, kad viņš
saeimā nolika Bērziņam uz runātāja pults zīmīti ar rīkojumu runāt par

satversmes grozīšanu brīdī, kad Bērziņš runāja par pavisam citām lietām.

Arī nepilnīgais satversmes grozījumu projekts, kas bija norakstīts no Igau-

nijā tikko tautas nobalsošanā pieņemtajiem satversmes grozījumiem, lie-

cina, ka ierosinājums nebija domāts nopietni, bet bija iegansts, lai tautai

varētu klāstīt domu, ka mums vajaga tautas vadoni, kā to Ulmanis sa-

nāksmēs savās runās vairākkārt uzsvēra. Kad zemnieku savienība saei-

mai iesniedza satversmes grozījumu projektu, Rīgas sabiedrībā mēdza stās-

tīt anekdotu, ka Ulmanis esot teicis: ~Tie grozījumi nu ir iesniegti. Turē-

sim nu īkšķus, lai noraida."463 Ja arī tie nebūtu bijuši autentiski Ulmaņa

vārdi, notikumu gaita liecina, ka anekdots ir pareizi raksturojis lietas ko-

dolu. Lietojot trāpīgu angļu izteicienu, satversmes grozījumu projekts bija

„sarkana siļķe". Papildinot šo angļu izteicienu ar krievu sakāmvārdu —

tas ir tievs norādījums uz resnu apstākli.464

Par vienu no galvenajiem 1922. gada satversmes ļaunumiem mēdz uz-

skatīt, ka Latvijas parlamentā bija daudz partiju. Lai partiju skaitu sa-

mazinātu, tomēr nemaz nebija vajadzīgs grozīt satversmi, jo to vienkārši

varēja panākt ar vēlēšanu likuma grozījumiem. Tomēr tam pretojās ne

vien sīkās, tieši ieinteresētās partijas, bet no lielajām partijām arī zem-

nieku savienība.

No otras puses, daudzas partijas atspoguļoja apstākļus, kadi valdīja

Latvijas polītiskajā dzīvē. Pirmkārt, Latvijā 25 % no visiem iedzīvotā-



jiem bija minoritātes. Tām pēdējā saeimā bija 8 partijas no kopskaitā 23,

tātad 25 % iedzīvotāju bija 35 % partiju. Otrkārt, Latgalei bija četras

partijas, kas nebija minoritāšu partijas. Pārējā Latvijā bija 11 latviešu par-

tijas. Latgalē bija 23,6 % no Latvijas latviešiem, bet partiju skaits bija

26,7 % no latviešu partijām. Vienpadsmit latviešu partijas ārpus Lat-

gales grupējās šādi: pilsoņiem bija 6 partijas (no tām puse vieninieka par-

tiju), zemniekiem trīs, bet sociālistiem divas.465

Kā redzams, pārmetumu par daudzajām partijām pelnī visi Latvijas

polītiskie grupējumi, bet visvairāk Latvijas minoritātes (krieviem pēdējā
saeimā bija četras partijas, žīdiem divas, bet vāciešiem un poļiem gan

tikai pa vienai). Tomēr, kā jau minēts, šīs daudzās partijas tieši atspo-

guļo Latvijas politisko klimatu. Dažos gadījumos var pat šaubīties, vai

Latvijas interesēs būtu bijis, ka radnieciskās partijas apvienojas. Spilgts

piemērs šai ziņā ir abas sociālistiskās partijas — sociāldemokrāti un ar no-

saukumu „strādnieku un zemnieku frakcija" maskotie komūnisti. Pieredze

citās valstīs rāda, ka t. s. tautas frontē apvienotajās sociālistiskajās par-

tijās dominēja minoritāte — komūnisti. Tas būtu noticis arī Latvijā, kas

nekādā ziņā nebūtu bijis Latvijas valsts interesēs. Daudzās partijas, bez

šaubām, bija iemesls nestabilai valdības koalicijai, un tā varēja rasties de-

mokrātiskais paradokss, ka sīkās partijas, piedaloties koalicijā vai no tās

atraujoties, varēja iegūt lielāku svaru politiskajā dzīvē, nekā tām pienā-

cās pēc vēlētāju skaita, ko tās reprezentēja. Tomēr šai ziņā vairāk vaino-

jama lielākā partija — sociāldemokrāti, kas atrāvās no piedalīšanās val-

dībā un tā deva iespēju sīkajām partijām kļūt par svaru mēlīti, kas iz-

šķīra polītiskos notikumus.



287

1 Sīkāk sk.: Akten der Kaiserlich deut-

schen Gesandtschaft in Kopenhagen be-

treffend Helphand 1915—1916. Pub-

lic Record Office, London. Serial 5013,

frames E 286693/8, v. c.

2 August Winnig, Am Ausgang der deut-

schen Ostpolitik (Berlin 1921), 6. lpp.

Pēc citām ziņām, Vinnigs Latviju ap-

meklēja jūlijā. Sk.: H. E. Volkmann,

Die deutsche Baltikumpolitik. .. ,
219.

lpp.
3 Documents on British Foreign Policy

1919—1939, E. L. Woodward and

Rohan Butler (eds.), First Series 111,

1919 (London 1949), 41. lpp. (1919. g.

23. juL).
4 Baron Ed. yon Rosenberg, Fiir Deutsch-

tum und Fortschritt in Lettland (Riga

1928), 65. lpp.
5 Karl-Heinz Janssen, „Die baltische

Okkupationspolitik dcs Deutschen Rei-

ches", Yon den baltischen Provinzen zu

den baltischen Staaten 1917—1918

(Marburg/Lahn 1971), 248. lpp.
6 Winnig, Am Ausgang. .. ,

13. lpp.
7 Ibid.

• Ibid.

9 Miķelis Valters un Jānis Traubergs
Berlīnē ieradās no Stokholmas un 19.

oktobrī iesniedza Bādenes princim
Maksim prasību par Latvijas neatkarī-

bas atzīšanu. Uz nesaskaņu starp Vin-

niga atmiņām un faktu, ka Valters 31.

oktobrī atradās Berlīnē, literātūrā jau
aizrādīts. Sk.: Volkmann, Die deutsche

Baltikumpolitik..
~

220. lpp.
10 Winnig, Am Ausgang. .., 36. lpp.
" Ibid., 50—51. lpp.
12 Klīve, Brīvā Latvija, 356. lpp.
13 Ibid., 357. lpp. Tālākais pēc tā paša

avota.

14 Milda Celle-Unāma savās atmiņās (sk.:

Celle-Unāme, op. cit.) raksta, ka Ul-

manis 1918. gada rudenī dzīvojis Rīgā,

Miera ielā, un apraksta, kā viņa uz

turieni vedusi Ulmanim ar zirgu no

Čiekurkalna maisu kartupeļu un maisu

sakņu. Tā kā Ulmanis, pirms viņš kļu-

va par ministru prezidentu, iebraucot

Rīgā, apmetās Centrālviesnīcā, tad

Miera ielā viņš būs dzīvojis pēc tam,

kad viņš uzņēmās ministru prezidenta

pienākumus.
15 Klīve, Brīvā Latvija, 366. lpp.
18 Ibid., 372. lpp.
17 [Ulmanis], „Valsts Prezidenta... runa

.. . pie Bērzmuižas pamatskolas 1937.

g. 12. septembrī", 239. un sek. lpp.
18 Virza, 90. un sek. lpp.
19 Klīve, Brīvā Latvija, 373. lpp.
20 Partiju dibināšanas vēsturi sk.: Osvalds

Freivalds, Latvijas politiskās partijas 60

gados ([Kopenhāgenā] 1961).
21 Latvijas Tautas Padome (Satversmes

sapulces izdevums Rīgā 1920), 5. lpp.
22 Freivalds, 59—61. lpp.
23 Latvijas Tautas Padome, 8. lpp. Nav

pareiza Latvju enciklopēdijas ziņa, ka

„ministru kabineta" nosaukums pirmo
reizi oficiāli lietots tikai 1919. g. 16.

jūlijā (sk. 1707. lpp.).
24 Latvijas Tautas Padome, 8. lpp.
25 Ibid., 15. lpp.
28 Literātūrā ir ieviesusies kļūda, ka mi-

nistrus, kas bija iecelti 1918. g. 2. de-

cembrī, skaita jau ar 1918. g. 18. no-

vembri.

27 Ādolfs Šilde, „Latvijas valsts pasludi-
nāšanas akta dalībnieku identifikācija",
Archīvs VIII (Melburnā 1968), 41—

44. lpp.
28 M. Valters, „Paskaidrojumi... ".

29 Unāms, Dzīvā Latvija, 191. lpp.
30 Mariss Vētra, Rīga toreiz.

.. (1955), 15.

un sek. lpp.
31 Freivalds, 61. lpp.
32 Winnig, Am Ausgang..., 53. lpp.
33 Kad 1939. gada oktobrī valsts prezi-

denta vietnieks un kara ministrs Jānis

Balodis bija uzaicinājis Padomju Sa-

vienības pārstāvjus uz apspriedi vies-

nīcā, sekas bija, ka Balodis zaudēja

amatu — sk.: Alfr. Bērziņš, Kārlis Ul-

manis, 303. un sek. lpp.
34 Winnig, Am Ausgang. .., 53. lpp.
35 Ibid., 43. lpp.
38 Ibid., 54. lpp.
37 Latvijas Tautas Padome, 30. lpp.
38 Winnig, Am Ausgang..., 82. lpp.
39 Latvijas Tautas Padome, 19. lpp.
40 Aleksandrs Plensners, „18. novembra

vārtos", Laiks (1968. g. 24. aug.).

41 Klīve, Brīvā Latvija, 386—387. lpp.



288

41 Akten des Auswdrtigen Amts: Der

Weltkrieg 20. d. Nr. la, 34 A 16574/19.

Šis īsais raksts ir diezgan negludā stilā.

Literātūrā par atzīšanas datumu rei-

zēm minēts 26. novembris. Sk arī:

Hans-Erich Volkmann, „Probleme der

deutsch-lettischen Verhāltnisse zwischen

Compiegne und Versailles", Zeitschriļt

fūr Ostforschung (1965), 715. lpp.
43 Aizsilnieks, 110. lpp.
44 Andersons, Latvijas vēsture. . . ,

361.

lpp.
45 V[ilnis] Sīpols, Ārvalstu intervencija

Latvijā (Rīgā 1957) un Slepenā diplo-

mātija (Rīgā 1965).
46 Sīpols, Slepenā diplomātija, 18—19.

lpp.
47 Plensners, „18. novembra vārtos" (1968.

g. 12. okt.).
48 „Visam vācu karaspēkam, kas acumir-

klī atrodas apgabalos, kuri pirms kara

piederēja pie Krievijas, arī jāatgriežas

augšā minētajās Vācijas robežās, tikko

sabiedrotie to atzīs par vajadzīgu, ņe-

mot vērā situāciju šajos apgabalos,"

Der Waffenstillstand 1918 — 1919,

herausgegeben im Auftrag der Deut-

schen Waffenstillstandskommission, I

(Berlin 1928), 37. un sek. lpp.

49 Herbert A. Grant Watson, The Latvian

Republic (London 1965), 18. lpp.
50 Albert N. Tarulis, American-Baltic

Relations 1918—1922 (Washington,

D. C. 1965), 104. lpp.
51 Andersons, Latvijas vēsture. . .,

359.

lpp.
52 Sīpols, Slepenā diplomātija, 20. lpp.

Tas pats autors 1961. gadā publicētajā

grāmatā Die auslāndische Intervention

in Lettland 1918
—

1920 (Berlin 1961),

58. lpp. kā avotu ziņai par Ulmaņa

ceļojumu uz Tallinu un Helsinkiem

min informāciju laikrakstā Jaunākās

ziņas 1918. g. 18. un 23. numurā. Savā

vāciskajā grāmatā Sīpols (atsaucoties

uz dokumentu Valsts archīvā) tikai

min, ka Ulmanis 6. decembrī rakstījis

vēstuli angļu eskadras komandierim,

bet latviskajā izdevumā: „viņš nodeva

angļu eskadras pavēlniekam vēstuli".

Līdz ar to paliek neskaidrs jautājums,
vai Ulmanis Sinkleru satika personīgi.

Sk. arī Aleksandra Plensnera rakstu

Laika 1968. g. 19. oktobra numurā.

53 Dv Parquet, L'Aventure allemande en

Lettonie (Paris 1926), 13. lpp.
54 Sir Stephen George Tallents, Man and

Boy (London 1943), 267. lpp.

M Papers Relating to the Foreign Rela-

tions of the United States 1919. The

Paris Peace Conference II (Washing-

ton, D. C. 1942), 469. lpp.
36 Klīve, Brīvā Latvija, 382. lpp.
•"' 7 Andrievs Niedra, Tautas nodevēja at-

miņas I (Rīgā 1923), 163. lpp.

r'B Edgars Dunsdorfs, Mūžīgais latviešu

karavīrs ([Melburnā] 1967), 214. un

sek. lpp.
59 Andersons, Latvijas vēsture.

.. ,
360.

lpp.
60 Papers. ..

The Paris Peace Conference,

481. lpp.
61

August Winnig, Heimkehr (Hamburg

1935), 61. Un sek. lpp. Sk. arī: The

Times (1919. g. 3. janv.).

62 David Lloyd George, War Memoirs VI

(London 1936), 3299. lpp.
63 K[ārlis] Ulmanis, „Klausaities vēstures

soļos!", Latvijas vēstures institūta žur-

nāls 2 (1937), 171. un 176. lpp.
64 Niedra, Tautas nodevēja atmiņas I,

163. un sek. lpp.
65 Winnig, Am Ausgang. .., 83. lpp. An-

dersons (Latvijas vēsture.
.. ,

362. lpp.)

maldās, rakstot, ka Vinnigs līgumu ne-

parakstīja. Tāpat šai jautājumā kļūdās

Klīve (Brīvā Latvija, 391. lpp.).
66 Vācu tulkojumā to iespiedis V. Sīpols

(Die auslāndische Intervention.
.. ,

63.

un
sek. lpp.). To tulkojot latviski:

„Jūs mani informējāt, ka bez tūlītējas

palīdzības no ārienes nebūs iespējams

novērst, ka boļševiki ienāk Rīgā. Tālāk

Jūs mani informējāt, ka vācu armija

būtu ar mieru sniegt palīdzību, ja

vācu karavīriem piešķirtu latviešu pa-

valstniecību. Jūs mani lūdzāt apstipri-

nāt, ka man nav iebildumu, ja Jūs šos

noteikumus pieņemat. Atbildot uz šiem

jautājumiem, ar šo paziņoju, ka šai

laikā, kad draud nenovēršamas bries-

mas, mani iebildumi nebūtu ne ar ko

attaisnojami. . .
"

87 Reichskriegsministerium, Forschungs-



anstalt fiir Kriegs- und Heeresgeschich-

te, Der Feldzug im Baltikum bis zur

ziveiten Einnahme von Riga II (Berlin

1937), 142. lpp.; Winnig, Heimkehr,

88. lpp. Mans šī līguma tulkojums
dažos svarīgos jautājumos atšķiras no

Ādolfa Šildes tulkojuma (sk.: Lat-

vijas vēsture 1914—1940, 279. lpp.).
Kamēr pirmajā pantā Šildes tulkojumā
ir runa par piedalīšanos brīvprātīgās

vienībās, lai cīnītos, manā tulkojumā
teikts —

par piedalīšanos brīvprātīgo

formāciju kaujās. Otrā pantā Šildes tul-

kojumā ir runa tikai par valstsvācu

apakšvirsniekiem, bet manā tulkojumā
— par virsniekiem un apakšvirsnie-

kiem. Nevaru akceptēt Šildes apgalvo-

jumu (op. cit., 287. lpp., 124. vērē),
ka Vinniga grāmatā Heimkehr pub-
licētais teksts ir uzskatāms par auten-

tisku. Tāds gan ir Vācijas kara minis-

trijas publicētais teksts.

68 Sīkāk sk.: Warren E. Williams, „Die

Politik der Alliierten gegeniiber den

Freikorps im Baltikum 1918—1919",

Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte 2

(1964), 147. un sek. lpp.
69 Brūno Kalniņš, Latvijas sociāldemokrā-

tijas 50 gadi (Stokholmā 1956), 200.

lpp.
70 Fēlikss Cielēns, Laikmetu maiņā II

([Stokholmā] 1963), 26. lpp.
71 Sīpols, Die auslāndische Interventi-

on..., 66. lpp.
72 Papērs Relating to the Foreign Rela-

tions of the United States 1919. Russia

(Washington, D. C. 1937), 666. lpp.
73 Aleksandrs Plensners, „Liepājas posms

valsts tapšanā", Laiks (1968. g. 30.

nov.).
74 Winnig, Am Ausgang. . .

,
94. un sek.

lpp.
73 Tā Aleksandrs Plensners savās atmiņās

rakstu sērijā 1968. gadā laikrakstā

Laiks apzīmē pirmo nedēļu Liepājā.
Sk.: „Liepājas posms..." (1968. g. 7.

dec).
7$ Ibid. (1968. g. 4. dec). Arturs Kroders,

Atmiņas (Kopenhāgenā 1968), 300. lpp.
77 Prof. Dr. [Jēkabs] Alksnis, „Dzīves

stāsts", Prof. Dr. med. Jēkabs Alksnis

(1970), 136. lpp.

78 Ibid., 137. lpp.
79 Prof. Dr. agr. Hugo Lācis, Toreiz, kad

Latvijas valsts tapa (1954), 27. lpp.
80 Plensners, „Liepājas posms...

"

(1968

g. 11. dec).
81 B. Kalniņš, Latvijas sociāldemokrāti-

jas. .., 202. lpp.
82 Klīve, Brīvā Latvija, 394. lpp.
83 Plensners, „Liepājas posms... "

(1968.

g. 14. dec).
84 Sk. arī: ibid. (1969. g. 15. febr.).
85 Šīs detaļas pēc A. Taruļa — sk.: Ta-

rulis, 136. lpp.
86 Papērs. .. Russia, 667. lpp.
87 Tarulis, 136. lpp.
88 Ibid., 162. lpp.
89

Papērs. .. Russia, 668. lpp.
M Komissija po izdaniju diplomatičeskih

dokumentov SSSR, Dokumenty vnes-

nej politiķi SSSR II (Moskva 1958),

106. lpp.
91 Cielēns II, 27. lpp.
92 Klīve, Brīvā Latvija, 394. lpp.
93 Zviedru attiecīgā laikā avīžu rakstus

plašāk atreferējis A. Plensners —
sk.:

„Liepājas posms...
"

(1969. g. 22. febr.,

8., 15. un 22. marts).

94 Tarulis, 134. lpp.
95 Lācis, 35. lpp.
96 Stockholms Dagblad (1919.g. 13. febr.).
97 August Rei, The Drāma of the Baltie

Peoples (Stockholm 1970), 63. lpp.
98 E. Andersons (Latvijas vēsture.

. ., 400.

lpp.) raksta, ka vienošanās ar Lietuvas

nacionālās padomes prezidentu Smeto-

nu un finanču ministru Iču panākta

Stokholmā 7. februārī. Andersona vēres

neatļauj noskaidrot, kāds ir šīs infor-

mācijas avots, tādēļ nevar pārbaudīt,

vai pareizs ir viņa ziņas datums, vai

laikraksta Stockholms Dagblad minē-

tais.

99 Tarulis, 139. un sek. lpp.
100 Ibid., 135. lpp. Ir skaidrs, ka Ul-

manis sarunās ar zviedriem Stokholmā

cieta neveiksmi. Šo neveiksmi viņš at-

cerējās arī vēl, būdams vienīgais notei-

cējs Latvijā. Ādolfs Klīve savās atmi-

ņās raksta, ka Ulmaņa uzskatus par

Zviedriju ietekmējuši viņa personiskie

piedzīvojumi Stokholmā 1919. gadā.
Ar neslēptu rūgtumu Ulmanis atcerējies

289

19 — Ulmanis



290

zviedru augstprātību un uzpūtību (Klī-

ve raksta: „iepūtību"), ar kādu viņš- sa-

ņemts Zviedrijas ārlietu ministrijā,
kad viņš runājis par palīdzību Latvi-

jai ar brīvprātīgajiem, ieročiem, pārti-

ku, apģērbu un citām lietām (sk.:

Ādolfs Klīve, Latvijas neatkarībasgadi,

1976, 377. lpp.).
101 Winnig, Am Ausgang.. . ,

109. lpp.
102 Ibid.

103 Andersons, Latvijas vēsture. . .,
400.

lpp.
104 Ibid.

105 Andrievs Niedra, Latvijas valsts tiesis-

kie pamati (Rīgā-Liepājā 1924; pār-

spiedums Čikāgā 1971), 12. lpp.
106 Klīve, Brīvā Latvija, 482. lpp.
107 Riidiger Graf von der Goltz, Als po-

litischer General im Osten (Leipzig

1936), 83. lpp.
108 Ibid., 86. un 140. lpp.
109 Volkmann, „Probleme.

. . ", 719. lpp.
110 Boļševiku vēsturnieki bez jebkāda pa-

mata tomēr apgalvo, ka Ulmanis zemi

esot solījis — sk.: Bor'ba za sovetskuju

vlastj v Pribaltike (Moskva 1967), 344.

lpp., pat minot, ka katram solīti 30—

40 ha — sk. 418. lpp.
111 Volkmann, „Probleme.

.. ", 719. lpp.
112 Joseph Bischoff, Die letzte Front. Ge-

schichte der Eisernen Division im Bal-

tikum 1919 (Berlin 1935), 56. lpp.
113 Ibid., 248. lpp. — uzsaukums 1919. g.

24. augustā: „Soldaten der Eisernen

Division! Ich habe euch hier im Lande

eine Lebensmoglichkeit schaffen wollen.

Auf Grund der mit der lettlāndischen

Regierung rechtmāssig abgeschlossenen

Vertrage habe ich euch angeworben un-

ter dem Versprechen der Siedlung... "

114 Virza, 99. lpp.
115 Goltz, Als politischer General.

.. ,110.

lpp.
118 Ulmanis, „Klausaities vēstures soļos!".

179. un sek. lpp.
117 Arturs Kroders, Atmiņas, 315. un sek.

lpp., un ,,1919. gada pavasaris Liepājā",

Latvju varoņu gaitas, brīvības cīņu

chrestomatija (1961. g. pārspiedums),

53. un sek. lpp.
118 Ādolfs Blodnieks, The Undefeated

Nation (New York 1960), 173. un

sek. lpp.
119 plensners, „Liepājas posms. .

. "
(1969.

g. 27. un 30. aug.).
120 Ibid. (1969. g. 6. sept.).
121 Ibid. (1969. g. 20. sept).
122 Papērs. . . Russia, 675. lpp.
123 Akten der Reichskanzlei Weimarer

Republik, ed. Hagen Schulze. Das Ka-

binett Scheidemann 13. Februar bis

20. Juni 1919 (Boppard a/Rh. 1971),

225—226. lpp.
124 Ibid., 222. lpp.
125 Ibid., 224. lpp.
126 Ibid., 311. lpp.
127 Klīve, Brīvā Latvija, 409. un sek. lpp.
128 Ibid., 410. un sek. lpp.
129 Tallents, 289. un sek. lpp.
130 Ibid., 306. lpp.
131 Lloyds Register of Shipping (London

1918).

132 Herbert A. Grant Watson, An Account

of a Mission to the Baltie States in the

Year 1919 (London [1955?]), 40. lpp.
133 Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 111. lpp.

134 Grant Watson, The Latvian Republic,

45. lpp.
135 Sk.: Andersons, Latvijas vēsture...,

passim.
136 Goltz, Als politischer General . .. , 114.

lpp.
137 Andrievs Niedra, Tautas nodevēja at-

miņas II (Rīgā 1924), 57. un sek. lpp.
138 Vācu vēsturnieks Rimša raksta, ka

Niedras valdību atbalstījusi Vācija —

sk.: Hans von Rimscha, Die Staats-

iverdung Lettlands und das baltische

Deutschtum (Riga 1939), 146. lpp. Tas

nav pareizi. Vācijas valdība formāli

atzina Ulmaņa valdību un attieksmē

pret Niedras valdību nogaidīja tālāko.

Niedras valdību atbalstīja tikai Balti-

jas vācieši un Vācijas ģenerālis fon der

Golcs.

139 Tallents, 306. lpp.
140 U.S. Congress, Senate Document No.

105, 66th Congress lst session. The

Baltie Provinces. Report of the Mission

to Finland, Esthonia, Latvia and Lithu-

ania. . .
by Robert Hale (Washington,

D. C. 1919).



291

141 Pulkvežleitnants Vorviks Grīns (War-

wick Greene) aprīlī ieradās Latvijā kā

ASV misijas šefs Baltijas valstīs. Viņš
savai valdībai nosūtīja vairākus pro-

jektus — sk.: Tarulis, 197. lpp.
142 Akten der Reichskanzlei.

.., 216., 222.

un 225. lpp.
143 Ibid., 223. lpp. Sk. citātu iepriekš 157.

lpp.
144 Ibid., 225—226. lpp. Notas un Vācijas

valdības atbildes saturu sk. iepriekš —

157—158. lpp.
143 Ibid., 253. lpp.
148 Ibid.

147 Ibid., 260. lpp.
148 Ibid., 8. vēre.

149 Ibid., 375. lpp.
īso Niedra> Tautas nodevēja atmiņas II,

111. lpp.
131 Klīve, Brīvā Latvija, 413. lpp.
132 Ibid., 414. lpp.
133 Ibid., 415. lpp.
134 Loti neticams liekas Herberta Huvera

apgalvojums, ka Golcs sācis uzbrukumu

Rīgai tādēļ, ka Huvers viņam nosūtī-

jis attiecīgu telegrammu — sk.: The

Memoirs of Herbert Hoover, 374. lpp.
133 J. M. Meijer, The Trotsky Papērs 1917

—1922 I (London etc. 1964), 536.

lpp. Trocka telegramma Sklanskim

1919. g. 5. jūnijā; sk. arī vēri.

158

Komissija po izdaniju... II, 179. lpp.
157 Papērs. . . Russia, 679. lpp.
138 Ivande Kaija, Mana dienasgrāmata —

1918. g. 23. VII — 1921. g. 5. IV (Rī-

gā 1931).

159 Rei, 75—76. lpp.
180 Tallents, 322. lpp.
181

Grant Watson, An Account.. .
,

42.

lpp., The Latvian Republic, 56. lpp.
182 General Fūrst Awaloff, Oberbefehls-

haber der deutsch-russischen Westarmee

im Baltikum, Im Kampf gegen den

Bolscheivismus (Glūckstadt & Hamburg

1925), 269. lpp.
183 Andrievs Niedra, Tautas nodevēja at-

miņas III (Rīgā 1930), 18. lpp.
184 Plensners, „18. novembra vārtos" (1968.

g. 24. aug.).
185 Grant Watson, The Latvian Republic,

57. lpp.

188 Faksimilu sk.: Tallents, 332. lpp.
167 Ibid., 340. lpp.
188 Ibid., 342. un sek. lpp.
169 Latvijas Tautas Padome, 98. lpp.
170 Ibid., 104—110. lpp.
171 Ibid., 113. lpp.
172 Ibid., 121. lpp.
173 Documents on British Foreign Policy. .

First Series, 88. lpp.
174 Ibid., 88. un sek. lpp.
173 Andersons, Latvijas vēsture. . ., 508.

lpp. Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 117.

lpp. Latvju enciklopēdijā Ulmaņa bio-

grāfijā (2528. lpp.) teikts, ka viņš bijis

kara ministrs no 1919. g. 16. oktobra,

turpretim apsardzības (kara) ministru

sarakstā (75. lpp.) teikts, ka no 1919.

g. 10. septembra.
178 Documents on British Foreign Policy

... First Series, 62. un sek. lpp.
177 Ibid., 65. lpp.
178 Osvalds Akmentiņš un Lidija Bērziņa,

Latvijas ideja Amerikā (Bostonā 1969),

24. lpp.
179 Valdības vēstnesis 3 (1919. g. 2. aug.).
180 Sīkāk sk.: Augusts Raisters, Latvijas

universitāte (1965), 14. un sek. lpp.
181 Nikolajs Valters, „Latvijas universitā-

tes sākumi", Akadēmiskā dzīve 12

(1969), 7. lpp., un, uz šo rakstu atsau-

coties, Balabkins — sk.: Nicholas Ba-

labkins, „Carl Ballod: his Zukunfts-

staat and his place in independent Lat-

via", Journal of Baltie Studies IV, 2

(1973), 119. lpp. Sk. arī: Nikolajs Ba-

labkins, „Profesora Kārļa Baloža gai-

tas Latvijā", Archīvs XVI (1976),

155. lpp.
182 Raisters, 19. lpp.
183 Runas tekstu sk.: ibid., 29—30. lpp.
184 Awaloff, 459. lpp.
183 Ibid., 229. lpp.
188 Rūdolfs Bangerskis, Mana mūza at-

miņas I (Kopenhāgenā 1958), 302. un

sek. lpp.
187 Ibid., 306—307. lpp.
188 Av/aloff, 151. lpp.
189 Documents on British Foreign Policy

.. .

First Series, 86. lpp.
190 Tallents, 362. lpp.
191 Niedra, Tautas nodevēja atmiņas III,

48., 51. un sek. lpp.



292

192 Awaloff, 176. lpp. Par apspriedi un tās

lēmumiem sk.: Andersons Latvijas vēs-

ture. .., 515.lpp.
188 Awaloff, 172. lpp. Sk. ari: Ed[uards]

Kalniņš, „Cīņa par Latvijas neatkarī-

bu un brīvību", Lāčplēsis 7 (1961), 12.

lpp.
194 Documents on British Foreign Policy

..
. First Series, 86. un sek. lpp.

195 Awaloff, 159. lpp.
īss Documents on British Foreign Policy

... First Series, 35. lpp.
197 Nie(ļra) Tautas nodevēja atmiņas III,

61. lpp.
198 Documents on British Foreign Policy

...

First Series, 225. un sek. lpp.
199 Sīkāk sk.: Andersons, Latvijas vēstu-

re..., 521. lpp.
200 ļ)ocuments on British Foreign Policy

... First Series, 137. un 138. lpp.
201 Tallents, 366. lpp.
202 Documents on British Foreign Policy

.. .
First Series, 148. lpp.

203 Šis un citi nozīmīgākie Tallentsa ziņo-

jumi latviešu tulkojumā ievietoti au-

tora grāmatā Senie stāsti (Melburnā

1955), 215. un sek. lpp.
204 Virza, 107. lpp.
205 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 100. un

sek. lpp.
206 Andersons, Latvijas vēsture. . ., 524.

lpp.
207 Rei, 104. lpp.
208 Virza, 109. lpp.
209 Documents on British Foreign Policy

..
. First Series, 147. un sek. lpp.

210 Ansis Gulbis, Zigfrīds Anna Meiero-

vics (pārspiedums 1959), 160. lpp.
211 Virza, 108. lpp.
212 Bischoff, 225. un sek. lpp.
213 Tallents, 367. lpp.
214 Documents on British Foreign Policy

... First Series, 149. un sek. lpp.
215 Virza, 110. lpp.
216 Ibid.

217 Documents on British Foreign Policy

.. .First Series, 153. lpp.
218 Ibid., 157. lpp.
219 Du Parquet, 180. lpp.
220 Dunsdorfs, Senie stāsti, 219. lpp.; Doc-

uments on British Foreign Policy. . .

First Series, 174. un sek. lpp.

221 Documents on British Foreign Policy

... First Series, 175. lpp.
222 Ibid., 176. lpp.
223 Ibid., 189. lpp.
224 Klīve, Brīvā Latvija, 431. un sek. lpp.
225

Papērs. . . Russia, 734. lpp.
226 Tarulis, 253. lpp.
227 Ibid., 255. lpp.
228 Ibid.

229 Documents on British Foreign Policy

...

First Series, 197. lpp.
230 Papērs. .. Russia, 741. lpp.
231 Niedra, Tautas nodevēja atmiņas III,

146. un sek. lpp.
232 Piemēram, sk.: Andersons, Latvijas vēs-

ture.
..,

520. un sek. lpp.
233 Dunsdorfs, Senie stāsti, 220. lpp.
234 Documents on British Foreign Policy

. .. First Series, 225. lpp.
235 Akmentiņš u.c, Latvijas ideja. .

.,
25.

un sek. lpp.
236 Latvijas Tautas Padome, 600. lpp.
237 Ibid., 621. lpp.
238 Ibid., 621—629. lpp.
239 Kārlis Skalbe, „Kārļa Skalbes runas

Latvijas tautas padomē", Raksti [VI]

(Stokholmā 1955), 369. lpp.
240 Latvijas Tautas Padome, 665. lpp.
241 Klīve, Brīvā Latvija, 440—441. lpp.
242 Komissija po izdaniju... II, 255. lpp.
243 Ibid., 320. un sek. lpp.
244 Ibid., 679. un sek. lpp.
245 Ibid., 333. un sek. lpp.
246 Ibid., 377. lpp.
247 Ibid., 423—424. lpp.
248 Ibid., 569. un sek. lpp.
249 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 113. lpp.
250 Ibid., 121. lpp.
251 Ibid., 168. un sek. lpp.
252 Latvijas satversmes sapulces stenogra-

mas (Rīgā 1920), 117. lpp.
253 Ibid., 137. un sek. lpp.
254 Recueil des principaux Traites conclus

par la Lettonie avec Ies Pays Etrangers

1918—1930 I, ed. G. Albat (Riga

1930), 4. un sek. lpp.; Bilmanis (ed.),

70. un sek. lpp.
255 Komissija po izdaniju. . . II, 707. un

sek. lpp.
256 Edgars Dunsdorfs, „Strukturalās pār-



maiņas Latvijas lauksaimniecībā pec ka-

ra", Latvijas vēstures institūta žurnāls

(1938), 616. lpp.
257 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 156. lpp.
258 Sīpols, Slepenā diplomātija, 46. un 106.

lpp.; passim.
259 Komissija po izdaniju... II, 707. un

sek. lpp.
280 Ibid., 710. lpp.
281 Alberts Tarulis nodaju savā grāmatā,

kur aprakstīta sabiedroto pretošanās,
ir ļoti trāpīgi nosaucis „Aizliegtais
miers". Sk.: Tarulis, 245. un sek. lpp.

282 Recueil des principaux Traites..
., [33]

—
39. lpp.

283 Rigasche Rundschau (1921. g. 27.

janv.). Ir labi zināms fakts, ka Lat-

vijas atzīšanu de jure ierosināja Itā-

lija. Ādolfs Klīve šim ierosinājumam
dod visai necilu pamatojumu. Kādam

Itālijas augstā amatā esošam aristo-

krātam Vidzemē piederējusi muiža, ko

viņš piedāvājis Latvijas valdībai par

pusmiljonu latu. Latvijas valdība, Tau-

tas padomes ārlietu komisija, ministru

prezidents Ulmanis un Tautas pado-

mes priekšsēdis Čakste bijuši ar mieru

pirkumu izdarīt, bet ar noteikumu, ka

naudu izmaksās tikai tad, kad tās sa-

ņēmējs būs panācis Latvijas atzīšanu

de jure (sk.: Klīve, Latvijas neatkarī-

bas gadi, 68. un sek. lpp.). Kaut nebūtu

lielas grūtības noskaidrot, kuram itā-

liešu aristokrātam Vidzemē piederēja

muiža, un tā sākt šo versiju pētīt, to-

mēr apgalvojums, ka Latvijas (un arī

Igaunijas) atzīšana de jure no Liel-

britānijas, Francijas, Itālijas, Japānas

un Beļģijas puses 1921. g. 26. janvārī

būtu panākta ar kādas muižas pirk-

šanu, ir tik absurds, ka nav nozīmes

tērēt laiku, lai pārbaudītu Klīves stāsta

patiesību (starp citu — Latvijā naudas

vienību ar nosaukumu „lats" nodibinā-

ja tikai 1922. g. 3. augustā, un līdz ar

to 1921. gadā līgšana par kādu latos

izteiktu summu nemaz nevarēja notikt).
284 Dažas atšķirības ir pieminējis Aizsil-

nieks — sk. 159. un sek. lpp.
2,5 J. I. Ludmer, Kurljandskaja gubernija,

4. lpp.
288 Reinhold Brenneisen, Lettland, das

Werden und Wesen einer neuen Volks-

ivirtschaft (Berlin 1936), 248. lpp.
287 Valsts statistiskā pārvalde, Latvijas 1

tautas skaitīšanas rezultāti 1920. g.

II. Lauksaimniecība (Rīgā 1921). Neko

labu par administrāciju neliecina tas,

ka pusotra mēneša pēc statistiskās pār-

valdes skaitīšanas otru lauksaimniecī-

bas skaitīšanu izdarīja apgādības mi-

nistrija.
288 Sk. kartogrāfisko attēlojumu: Edgars

Dunsdorfs, Latvijas vēstures atlants

(Melburnā 1969, 1976), 148. lpp.
289 „Partizāņu kustība", Latvijas PSR ma-

zā enciklopēdija II (Rīgā 1968), 738.

lpp.
270 Lācis, 121. lpp.
271 Ibid., 122. lpp.
272 Valsts statistiskā pārvalde, Latvijas

bezzemnieku reģistrācijas rezultāti (Rī-

gā 1920).
273 Valsts statistiskā pārvalde, „Agrārre-

forma", Latvijas statistikas gada grā-

mata (dažādi gadi).
274 Public Record Office, Foreign Office

(turpmāk: PRO, F. O.) 371, 5377: 276

—277. lpp.
275 Ibid., 280. lpp.
278 Documents on British Foreign Policy

... First Series, 62. lpp.
277 Bastjānis, Demokrātiskā Latvija, 119.

lpp.
278 Dāvid Kirbv, „A great opportunitv

lost? Aspects of British commercial pol-
icv towards the Baltie States, 1920—

1924", Journal of Baltie Studies V, 4

(1974), 368. lpp.
279 Ibid.

280 Kļarlis] V. Ozols, Memuary poslannika

(Pariž 1938), 104. lpp.
281 Aizsilnieks, 205. un sek. lpp.
282 Ibid., 207. lpp.
283 Latvijas satversmes sapulces stenogra-

mas, 1350. lpp.
284 Ibid., 1355. lpp.
285 Sk.: Cielēns, Laikmetu maiņā II, 300.

lpp.
288 Plašāk sk.: Bastjānis, Demokrātiskā

Latvija, 116. un sek. lpp.
287 Ibid., 123. lpp.
288 Ibid., 124. lpp.
289 Kārlis Skalbe, „Kārļa Skalbes runas

293



294

Satversmes sapulcē", Raksti [VI] (Stok-

holmā 1955), 404. lpp.
290 PRO, F. O., N. 3672: 33. lpp. — Lau-

dons Kerzonam (1921. g. 16. martā).
291 Ibid. (1921. g. 27. apr.).
292 Ibid., 371 - 6731 — Laudons Kerzonam

(1921. g. 4. maijā). Padomju Krievijas

sūtņa vārds bija Jakobs Haņeckis, bet

krieviski šādus vārdus, kas sākas ar H,

raksta ar G (piemēram: Hitlers — Git-

ler, Himalaja — Gimalaja), tādēļ krie-

viski sūtņa vārdu rakstīja „Ganeckij".
Līdz ar to rodas jautājums, vai kon-

suls Laudons savu informāciju būtu

guvis no Rīgas krievu avīzes?

298 Latvijas satversmes sapulces stenogra-

mas (Rīgā 1921), 902. lpp.
294 Ibid., 1018. lpp.
295 Ibid., 1066. lpp.
2M Rigasche Rundschau (1921. g. 2. jūn.).
297 Latvijas satversmes sapulces stenogra-

mas, 1132., 1259. un sek. lpp.
298 PRO, F. O., N. 6925: 54. un 55. lpp.
299 Ibid., 55. lpp.
300 Ibid., 60. lpp. — Viltons Kerzonam

(1921. g. 20. jūn.).
301 H[ermann] F[elix] Crohn-Wolfgang,

Lettlands Bedeutung fiir die dstliche

Frage (Berlin und Leipzig 1923).
302 Ibid., 39. lpp.
303 Ibid., 40. lpp.
304 PRO, F. O., 10636: 205—206. lpp.

— Viltons Kerzonam (1921. g. 13.

sept.).
305 Latvijas satversmes sapulces stenogra-

mas, V sesija (Rīgā 1922), 2041. lpp.
308 Ibid.,
307 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 196. un

sek. lpp.
808 Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 140. lpp.
309 Sk.: Cielēns, Laikmetu maiņā II, 226.

lpp. un: Bastjānis, Demokrātiskā Lat-

vija, 150. lpp.
310 Sekojošais pēc atreferējumiem latviešu

un igauņu presē.
311

Latvijas Republikas I Saeimas Steno-

gramas, VIII sesijas 5. sēde (1925. g.

29. apr.).
312 Freivalds, 107. lpp.
818 Dati pēc Latvju enciklopēdijas, 2803.

lpp.
3,4 Rigasche Rundschau (1925. g. 12. aug.).

315 Saskaitīts pēc: Valsts statistiskā pār-

valde, red. M. Skujenieks, Latvijas re-

publikas saeimas vēlēšanas 1925. gadā

(Rīgā 1926), 152. lpp.
318 Latvijas Republikas II Saeimas Steno-

gramas, I sesija (1925), 22. un sek. sle-

ja.
317 Ibid., 8. sleja.
318 Ibid., 173. sleja.
819 Ibid., 190. sleja.
320 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 287. lpp.
321 Latvijas Republikas II Saeimas Steno-

gramas, 572. sleja.
322 Recueil des principaux Traites. . ., 417.

—419. lpp.
323 Latvijas Republikas II Saeimas Steno-

gramas, III sesija, 355. sleja.
324 Ibid., 397. un sek., un 403. sleja.
325 Ibid., 400. sleja.
828 Ibid., 415. sleja
327 Ulmaņa darbību ārlietu ministra amatā

iztirzājis Vilnis Sīpols (sk.: Slepenā

diplomātija, 158. un sek. lpp.) un 1975.

gadā publicētajā darbā Hjū Rodžerss

(Hugh I. Rodgers, Search for Security.

A Study in Baltie diplomacv 1920—

1934, 54. un sek. lpp.). Pirmais uz šo

darbu skatās caur padomju acenēm,

bet otrais — pārsteidzošā kārtā —

caur vācu acenēm.

328

Līgumu starp Latviju un Vāciju sk.:
Recueil des principaux Traites.

. .,

[421] — 435. lpp. Līgumu starp Lat-

viju un Padomju savienību sk.: Bil-

manis, 144—148. lpp.
329 Biogrāfiju sk. Latvju enciklopēdijā.
330 Rigasche Rundschau (1926. g. 6. dec).
331 Ibid. (1926. g. 11. dec).
332 Kurzemes vēstnesis (1926. g. 14. okt.).
333 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 295. un

sek. lpp.
884 Ibid., 301. lpp.
335 Ibid., 305. lpp.
338 Ibid., 290. lpp.
337 Aizsilnieks, 307. lpp.
338 Latvijas PSR mazā enciklopēdija I,

185. lpp.
339 Sk. sarakstu: Aizsilnieks, 314. lpp.

340 Professor Dr. B. Sieff, „Jews in the

economic life of Latvia", The Jews in

Latvia (Tel Aviv 1971), 230. un sek.

lpp.



295

341 Blodnieks, The Undefeated Nation.

342 Alfrēds Bērziņš raksta (Kārlis Ulmanis,

144. lpp.): „Daži Zemnieku savienības

biedri nodibināja saimnieciskus uzņē-

mumus, cerībās ar šo uzņēmumu peļņu

atbalstīt partiju. Vairākiem šādiem pa-

sākumiem neveicās. Kaut arī Ulmanis

personīgi nepiedalījās šo grūtībās no-

nākušo un pat bankrotējušo uzņēmumu

vadībā, opoziciju tas netraucēja apmē-

tāt ar dubļiem Ulmani, kura rokas un

sirdsapziņa bija tīra, nosaucot viņu

par korupcijas tēvu." Vai tiešām Bēr-

ziņš nezināja, ka Ulmanis bija Latviešu

zemnieku bankas valdes priekšsēdis?
343 Bastjānis, Demokrātiskā Latvija, 217.

lpp.
344 Aizsilnieks, 315. lpp.
345 Bastjānis, Demokrātiskā Latvija, 217.

lpp.
346 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 395. lpp.
347 Aizsilnieks, 285. lpp.
348 Rigasche Rundschau (1928. g. 26—28.

apr.).
349 Aizsilnieks, 285. lpp.
350 Bastjānis, Demokrātiskā Latvija, 202.

lpp.
351 Ibid., 218. lpp.
352 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 299—300.

lpp.
353 Voldemārs Bastjānis, Demokrātiskā

Latvija, 222. lpp., un Gala sākums

([Stokholmā] 1964), 75. lpp.
354 Bastjānis, Gala sākums, 77—80. lpp.
355 Aizsilnieks, 285. lpp.
356 Ibid., 286. lpp.
357 Rigasche Rundschau (1928. g. 20.

janv.).
358 Latvijas Republikas II Saeimas Steno-

gramas (1928. g. 5. jūn.).
359 Ibid. (1928. g. 12. maijā).
380 Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 151. lpp.
381 Jānis Lejiņš, Mana dzimtene. (1971), 23.

lpp. Lejiņš 1974. g. 19. augusta vēstulē

autoram apliecināja, ka viņam ir trim-

dā līdz paņemta dienasgrāmata, ko viņš

sācis rakstīt 1926. gadā. Autora lūgu-

mu atsūtīt dienasgrāmatas kopiju Jānis

Lejiņš noraidīja.

382 Latvijas Republikas II Saeimas Steno-

gramas (1927. g. 25. okt.), 149—160.

sleja.

383 Līgums publicēts: Sociētž des Nations,

Recueil des traites LXVIII (1927), 321.

un sek. lpp., un: Bilmanis, 148. un sek.

lpp.
384 Sīkāk sk.: Aizsilnieks, 412. un sek. lpp.
385

L. Z. S. Akadēmiskā sekcija, Demo-

krātijas krīze (Rīgā [1927]).
388 Sk. saeimas stenogrammu 1928. gada

runātāju rādītāju.
387 Rūdolfs Bangerskis, Mana mūža at-

miņas II (Kopenhāgenā 1959), 91. lpp.
388 Recueil des principaux Traites. ..,

247—250. lpp.
389 Aplēsts pēc: Valsts statistiskā pārvalde,

red. M. Skujenieks, Latvijas republikas

saeimas vēlēšanas 1928. gadā (Rīgā

1929).

378 Ibid.

871 Ibid.

872 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 405. lpp.
373 Ibid., 406. un sek. lpp.
374 Ibid., 408. lpp.
875 Segodnja (1928. g. 1. dec).
378 Latvju enciklopēdija, 202. lpp.
377 Precīzākos skaitļus sk.: ibid., 257. lpp.
378 Valsts statistiskā pārvalde, Latvijas sta-

tistikas gada grāmata 1935 (Rīgā 1936),

121., 123—124. lpp.
379 Latvijas Republikas III Saeimas Steno-

gramas (1928. g. 18. dec.) un Likumu

un ministru kabineta noteikumu krā-

jums (1928), 237. nr.

380 Valsts statistiskā pārvalde, Latvijas sta-

tistikas gada grāmata 1940 (Rīgā 1940),

82. lpp.
381 Latvijas Republikas III Saeimas Steno-

gramas (1929. g. 3. dec).
382 Aizsilnieks, 500. lpp.

383 Sociāldemokrāts (1929. g. 29. sept.).
384 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 429. lpp.

385 Latvijas Republikas III Saeimas Steno-

gramas (1930. g. 8. un 9. apr.).
388 Aizsilnieks, 484. lpp.
387 Ibid., 489. un sek. lpp.
388 Ibid., 492. lpp.
889 Ibid., 501. un 503. lpp.
390 Lejiņš, 42. lpp.
391 Ibid., 31. lpp.
392 Rigasche Rundschau (1931. g. 14.

martā).



296

393 Ibid. (1931. g. 16. martā).
394 Latvijas Republikas II Saeimas Steno-

gramas, VIII sesija, 748. un 768. sleja.
995 Lejiņš, 44. lpp.
396 Colin Clark, The Conditions of Econ-

omic Progress (London 1951), 118. lpp.
897 Valsts statistiskā pārvalde, Latvijas sta-

tistikas gada grāmata 1935, 222. un

239. lpp.
398 Aizsilnieks, 562. lpp.
399 Latvju enciklopēdija, 202. lpp.
400 Iepriekš minētie Klārka dati pamatojas

uz A. Ceichnera aplēsumiem. Ceichne-

ram par paraugu bija noderējis Drēzde-

nes bankas aplēsums par Latvijas tau-

tas ienākumu.

401 Likumu un ministru kabineta noteiku-

mu krājums (1931. g. 7. maijā). Aiz-

silnieks, 499. lpp.
402 Aizsilnieks, 503. lpp.
403 Konkrētos datus sk.: Valsts statistiskā

pārvalde, Latvijas statistikas gada grā-

mata 1935, 121. lpp.
404 Latvijas Republikas III Saeimas Steno-

gramas, VIII un IX sesija.
405 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 437. lpp.
408 Sk.: Pāvils Klāns, Karsta dzelzs (1968),

526. lpp. Atklāšanas runu dziesmu

svētkos teica valsts prezidents Kviesis.

Sk.: Valentīns Bērzkalns, Latviešu

dziesmu svētku vēsture (1965), 371.

lpp.
407 Klāns, 540. lpp.
408 Lejiņš, 55. lpp.
409 Valsts statistiskā pārvalde, Latvijas re-

publikas saeimas vēlēšanas 1931. gadā,

red. M. Skujenieks (Rīgā 1933), V

tabula.

410 F[ēlikss] Cielēns, „Saeimas vēlēšanu re-

zultāti", Domas 10 (1931), 794. un sek.

lpp.
411 A[nsis] Rudevics, „Polītiskās partijas

Latvijā", Domas 6 (1931), 463. un sek.

lpp.
412 Lejiņš, 66. lpp.
418 Latvijas Republikas IV Saeimas Steno-

grammas (1931), 361. sleja.
414 Lejiņš, 58. lpp.
415 Ibid., 88. lpp.
418 Ibid., 79. lpp.
417 Ibid., 70. lpp.

418 Ibid., 80. un 82. lpp.
419 Ibid., 79. lpp.
420 Ibid., 70. lpp.
421 Ibid., 81. lpp.
422 Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 139. lpp.
423 Ibid., 251. lpp.
424 Ibid., 146—152. lpp.
425 Ļoti plaši ar daudz citātiem Ulmaņa

grāmatas atreferējis Ceichners savā 527

lpp. biezajā darbā — sk. Alfrēds

Ceichners, op. cit.

426 Aizsilnieks, 440. un sek. lpp.
427 Visi dati pēc Valsts statistiskās pār-

valdes Latvijas statistikas gada grāma-

tas 1939 (Rīgā 1939).
428 Produktīvitāti aplēš, (lauksaimniecības)

ražojumu daudzumu, izteiktu vienādās

cenās, dalot ar (lauksaimniecībā) no-

darbināto skaitu gadā. Attiecīgos sa-

līdzināmos aplēsumus izdarījuši vairā-

ki autori. Šeit pēc Klārka — sk.:

Clark, op. cit., tabula pret 201. lpp.
429 Aplēšot lineāru korrelāciju par 28 val-

stīm, kas ir Klārka tabulā un par

kurām Valsts statistiskā pārvalde pub-

licējusi dzīves izmaksas indekus (ne-

ņemot gan vērā divas toreizējās aitko-

pības zemes — Austrāliju un Jaunzē-

landi), dabūjam korrelācijas koeficientu

starp lauksaimniecības produktīvitāti

un dzīves izmaksas uztura dajas pro-

centuālo pazeminājumu 1930—1932. g.:

r= —0,321. Šis koeficients ir nozīmīgs

ar P=0,1.

430 Aizsilnieks, 497. un sek., un 507. lpp.
481 Ibid., 507. lpp.
432 Ibid., 511. lpp.
433 Latvijas saimniecisko depresiju šīs grā-

matas autors ir analizējis Latvijas uni-

versitātes tautsaimniecības un tiesību

zinātņu fakultātei 1933. gadā iesniegta-

jā sacensības darbā „Kā pasaules saim-

niecības attīstība ietekmē Latvijas taut-

saimniecību". Anonimi iesniegtais darbs

ieguva pirmo godalgu. Darbs nav pub-

licēts.

484 Edgars Krieviņš, Viņās dienās (Melbur-

nā 1966), 159. un sek. lpp. Liekas, šai

konstatējumā būs kļūda, jo nav nekādu

norādījumu, ka Ulmanis arī 1934. gadā

būtu apmeklējis Vāciju.
485 Cielēns, Laikmetu maiņā II, 495. lpp.



297

438 Survey of International Affairs 1934,

ed. Arnold J. Tovnbee (London 1935).

Latviešu literatūrā notikumus Vācijā

attēlojis Latvijas sūtnis E. Krieviņš

grāmatāViņās dienās.

437 Sk. prezidija ziņojumu 1933. g. 17. ok-

tobra sēdē (Latvijas Republikas IV

Saeimas Stenogrammas, VII sesija, 105.

sleja).
438 Arvēds Alksnis, „Atmiņas par mana

tēva politisko un sabiedrisko darbību",

Prof. Dr. med. Jēkabs Alksnis (1970),
205. lpp. Alfrēds Bērziņš šo jau 1970.

gadā publicēto rakstu nebija pamanījis

un tāpēc apjautājies Dr. Arvedam

Alksnim par Ulmaņa operāciju. Alksnis

viņam atbildēja 1973. gada februārī.

Atbildi Bērziņš pasniedz kā zināmu

sensāciju savā grāmatā (Kārlis Ulmanis,

156. lpp.), kaut tajā nav nekas vairāk,

nekā Alksnis jau 1970. gadā bija pub-

licējis.
439 Rigasche Rundschau (1933. g. 19. okt.).
440 Ibid. (1933. g. 10. nov.) — šeit sniegts

tikai referāta satura atstāstījums.
441 Žanis Unāms, „Maijs — 1934", Austrā-

lijas latvietis 1228 (1974. g. 24. maijā),
6. lpp.

442 Jūrgen von Hehn, Lettland zwischen

Demokratie und Diktatur (Mūnchen

1957), 20. lpp., Georg von Raudi,

Geschichte der baltischen Staaten

(Stuttgart etc. 1970), 130. lpp.
443 Latvijas Republikas IV Saeimas Steno-

grammas, VII sesijas 5. sēde, 292. un

293. sleja.
444 Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 153. un

sek. lpp.
445 Ibid., 155. lpp.
448 Ibid.. 154. lpp.
447 LejiņŠ, 86. lpp.
448 Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 157—

160. lpp.
449 Latvijas Republikas IV Saeimas Steno-

grammas, VII sesijas 5. sēde (1933. g.

3. nov.), 315. sleja.
450 igQr i Kavass, Adolph Sprudzs (eds.),

Baltie States. . .Third Interim Report
of the Select Committee on Communist

Aggression.. .
1954 (New York 1972),

99. un sek. lpp.
451 Brīvā zeme (1933. g. 27. okt.).
452 Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 162—

173. lpp. Sk.: Latvijas Republikas IV

Saeimas Stenogrammas (1933. g. 10.

nov.), 400—406. sleja.
453 Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 175—

176. lpp.
454 Brīvā zeme (1933. g. 4. dec).
455 Ibid. (1933. g. 11. dec).
458 Rigasche Rundschau (1934. g. 8. febr.).
157 Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 175. lpp.
458 Iepriekšējais pārskats sastādīts pēc at-

referējumiem Latvijas presē un pēc

Anglijas sūtņa ziņojuma ārlietu minis-

tram (Knatchbull-Hugessen to Sir John

Simon): PRO, F. O., 371, 18239, N.

1454/1375/59 (1934. g. 4. martā).
459 SaL: Alfr. Bērziņš, Kārlis Ulmanis, 176

—180. lpp. Tālākais pēc: Latvijas Re-

publikas IV Saeimas Stenogrammas, IX

sesija (1934).
480 Tā raksta arī Alfrēds Bērziņš — sk.:

Labie gadi (1963), 146. lpp. Grāmatā

Kārlis Ulmanis Bērziņš gan raksta, ka

saeima 4. maijā pārgājusi uz satversmes

grozījumu apspriešanu pa pantiem, bet

lasītājs nedabū zināt, ka visumā saeima

projektu pieņēma.
481 PRO, F. O., Baltie States. Annual Re-

port N. 845/845/59.

482 Hēns (Hehn, 39. lpp.) min šo apspriedi,
atsaucoties uz laikraksta Rigasche

Rundschau 1934. g. 12. maija numuru.

483 Hermanis Kreicers, „Mīlētāji un nīdē-

ji", Jaunā gaita 43 (1963), 175. lpp.
484 J. fon Hēns bija griezies pie Alfrēda

Bērziņa ar virkni jautājumu par 15.

maija apvērsumu, uz kuriem Bērziņš

atbildēja 1955. g. 25. augustā. Pirmais

jautājums bija, vai Ulmanis jau lolojis

apvērsuma plānus, kad saeimā iesnie-

dza satversmes grozījumu projektu.

Bērziņš atbildēja, ka projekts esot bijis

nopietni domāts (sk.: Hehn, 67. lpp.).
465 Dagnija ŠIeiere, „Neatkarības laikmets

Latvijas vēstures grāmatās", Latvju

ziņas 19/543 (1952. g. 8. maijā).
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Pēdējais legālais ministru prezidents

Alfrēda Bērziņa grāmatā ir nodaļa „Kad Kārlis Ulmanis sāka domāt

par apvērsumu?" Atbilde — to neviens nezina, jo Ulmanis par saviem

nodomiem nemēdza nevienam neko iepriekš stāstīt. Pēc tam, kad Bērziņš
ar zināmu pamatu pakritizējis Fēliksa Cielēna memuārus par to, ka visas

lietas Latvijā ir ierosinājis Fēlikss Cielēns, tomēr no tālākā lasītājam ro-

das ieskats, ka arī Alfrēds Bērziņš ir kaut ko ierosinājis — proti, apvēr-

sumu. Tas noticis 1933. gada februārī ceļā no saeimas nama uz Tērbatas

ielu skaistā ziemas vakarā, krītot mīkstām sniega pārslām un garām aiz-

slīdot zvaniņu skaņu pavadītām važoņu kamanām. Šai gleznainajā fonā

Bērziņš esot Ulmanim teicis, ka, ja viņš būtu Ulmanis vai Balodis, viņš

izbeigtu saeimā notiekošās nejēdzības. Viņš saeimu aiztriektu ratā un no-

dibinātu kārtību zemē. Ulmanis tad jautājis, vai daudzi tā domājot, un

Bērziņš atbildējis, ka tā domājot vairums iedzīvotāju. Abi turpinājuši
ceļu klusēdami, bet, atvadoties pie Ulmaņa dzīvokļa durvīm (Tērbatas
ielā 38), Ulmanis esot noteicis, ka varbūt pie šī jautājuma būšot spiesti

atgriezties.

Bērziņa aktīvitāte apvērsuma lietā, pēc viņa liecības, atjaunojās pēc

gada. 1934. gada februārī Bērziņš uzzinājis, ka apvērsumu gatavojot ar-

mijas virsnieku grupa, izraugot par ministru prezidentu Marģeru Skuje-
nieku. Bērziņš par to esot informējis Ulmani, un kopīgiem spēkiem viņi

likvidējuši Skujenieka apvērsumu. Šai sakarā tad arī Ulmanis izpildījis

savu solījumu, ko viņš devis Bērziņam 1933. gadā, un apjautājies, vai viņš
vēl tāpat domājot kā pirms gada. Bērziņš teicis, ka viņš domājot tāpat,

un šai 1934. gada februāra rītā Ulmanis esot galīgi izšķīries par apvēr-

sumu.
1

Ja nu Bērziņš nezina, kad Ulmanis sāka domāt par apvērsumu, tad at-

liek tikai pameklēt, ko Ulmanis pats par to saka. 1939. g. 16. maijā Val-

dības vēstnesī ir iespiesta ~Valsts prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa runa at-

jaunotās Latvijas piecu gadu svētku svinīgajā aktā Nacionālajā operā

1939. g. 15. maijā". Tur lasām šādus vārdus: „Tas bija 1933. gada no-

vembrī, kad es izlēmu sākt ceļu līdzināt gaidāmajiem nākošā maija noti-

kumiem." Šai atbildē gan nav teikts, kad Ulmanis sāka par apvērsumu

domāt (A. Klīve raksta, ka jau 1928. gadā, J. Lejiņš turpretim, ka 1931.

gadā), bet viņš pats saka, ka izlēmis sākt ceļu līdzināt 1933. gada novem-

brī. Vai būtu nejaušība, ka tas notika pēc tam, kad Ulmanis varēja iz-
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lasīt Dr. Miķeja Valtera grāmatu No sabrukuma uz plānveidotu saimnie-

cību. Latvijas atjaunošanas problēmas (Rīgā 1933)? Vai būtu nejaušība, ka

1933. gadā Ulmanis bija lasījis kāda nenoskaidrota autora sarakstītu dik-

tatora Kromvela biogrāfiju (sk. tālāk 7. vēri)? Abas šīs grāmatas viņu va-

rēja ietekmēt sākt domāt par apvērsumu Latvijā — ietekmēt, bet ne iero-

sināt, jo Ulmanis bija prāgmatisks polītiķis, ne zinātnieks vai literāts. No

literātūras Ulmanis saviem nodomiem varēja smelties tikai apstiprinājumu,
nevis ierosinājumu.

Pēc Ādolfa Klīves atmiņām (Latvijas neatkarības gadi, 354. lpp.) uz-

zinām, ka Ulmanis 1933. gada novembrī ne vien izlēmis līdzināt ceļu ap-

vērsumam, bet daudz vairāk — nolēmis apvērsumu sarīkot 1933. g. 18.

novembrī. Pēc tam viņš termiņu vairākkārt pagarinājis, noliekot apvēr-

sumu uz 1934. g. Jaungada nakti, 1934. g. 23. aprīli, pēc tam uz 1. maiju,
lai tad to galīgi sarīkotu 1934. gada naktī no 15. uz 16. maiju. Ka ap-

vērsums atlikts un nav noticis nedz 23. aprīlī, nedz 1. maijā, Ulmanis

Klīvem izskaidrojis ar ģenerāļa Baloža nenoteiktību.

Kādēļ Ulmanis atlicis apvērsuma rīkošanu 1933. g. 18. novembrī uz

1934. gada Jaungada nakti, Klīve nepaskaidro. Tomēr, spriežot pēc tā,

kas notika, to ir viegli uzminēt. Ulmanis būs izlēmis, ka drošāk rīkot

apvērsumu, kad viņš vispirms būs legāli iesēdies ministru prezidenta krēs-

lā, tādēļ viņš sāka gatavot zemi valdības gāšanai — tās valdības, kur

koalicijā piedalījās viņa paša partija — zemnieku savienība.

1933. gada decembra sākumā radās politiski sarežģījumi, kas varēja ap-

draudēt Bļodnieka kabinetu. Tā bija polemika starp jaunsaimnieku avīzi

Latviju un zemnieku savienības laikrakstu Brīvo zemi. Latvija ievietoja
divi rakstus. Vienā no tiem bija intervija ar ministru prezidentu Bļod-
nieku. Abos rakstos bija izteikti pārmetumi zemnieku savienībai. Brīvā

zeme uz to atbildēja, ka zemnieku savienība visu laiku atbalstījusi Bļod-
nieka valdību un tādēļ nav pelnījusi uzbrukumu un apvainojumu Kārlim

Ulmanim. Jaunsaimnieki tagad stāstot sociāldemokrātiem, ka Ulmanis

viņus bāzīšot cietumā, latgaliešiem stāstot, ka Ulmanis viņus ignorēs, mi-

noritātēm stāstot, ka viņu kultūras autonomiju ierobežos. Komentējot šos

sarežģījumus, laikraksts Sociāldemokrāts rakstīja, ka nākošais ministru

prezidents drīzā laikā būšot zemnieku savienības „vadonis" Kārlis Ulma-

nis.

Jaunsaimniekiem un zemnieku savienībai bija domstarpības par pēdējās

iesniegto satversmes grozījumu projektu. Pēc jaunsaimnieku frakcijas do-

mām, saeimas saskaldīšanos sīkās grupās var novērst arī bez satversmes

grozījumiem, vienkārši grozot vēlēšanu likumu. (Atcerēsimies, ka tādās

domās bija arī zemnieku savienības runasvīrs Alfrēds Bērziņš, turpretim
Ulmanis pretojās šim visai populārajam atrisinājumam.) Sestdien, 1933.

g. 9. decembrī Ulmanis apmeklēja Bļodnieku valsts kancelejā un infor-

mēja viņu par zemnieku savienības prezidija lēmumu un par nākošajā

dienā zemnieku savienības konferencē paredzēto rezolūciju satversmes
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grozījumu lietā.2 Šo sarunu, gan neminot datumu, savās atmiņās ir uzrak-

stījis Bļodnieks: „Zemnieku savienības līderis Ulmanis mani uzmeklēja
valdības namā un man tieši noprasīja: 'Kā jūs plānojat iegūt lielāku sta-

bilitāti saeimas darbā un ministru kabinetā? Jūs teicāt daudz prātīgu lietu

par to savā nesenajā partijas kongresā.' Es atbildēju, ka šo mērķi var sa-

sniegt samērā viegli — ar vienkāršu vairākumu [saeimā] grozot vēlēšanu

likumu. Mans sarunu biedrs uzmanīgi klausījās, bet neteica ne vārda pat

tad, kad es viņam nolasīju statistiskās pārvaldes galveno darbinieku, tātad

to vīru, kas pārzina saeimas vēlēšanu technisko organizāciju, viedokli.

Saruna notika drīz pēc jaunsaimnieku partijas kongresa, kurā es biju

kritizējis saeimas saskaldīšanos sīkās partijās, kas neļāva nodibināties sta-

bilai valdībai un reizēm traucēja valdības darbu. Ulmanis klausījās uz-

manīgi ar laipnu smaidu, bet tad negaidīti sausi noteica: 'Nē, jūsu ceļš
ir pārāk garš.' Pārsteigts es jautāju, kādu īsāku ceļu viņš iedomājas. 'To

redzēsim', bija viņa īsā atbilde, izteikta skaļi un nepacietīgā tonī. Mēs

būtu šķīrušies nedraudzīgi, ja Ulmanis šķiroties, atkal smaidot, nebūtu

teicis: 'Vai jūs nedomājat, ka mums, zemniekiem, vajadzētu turēties kopā?'

—'Jā, patiesi,' bija mana atbilde."3

Pēc tam, kad Ulmanis aizgājis, Bļodnieks centies uzminēt Ulmaņa no-

domus. Sevišķi viņam bijis jādomā, ko nozīmē mīklainie vārdi — „To

redzēsim". Bļodniekam nav bijis šaubu, ka aiz tiem slēpjas tālu ejoši plāni.
Drīz pēc tam, raksta Bļodnieks, Ulmanis sācis iedzīvināt savus tālu ejošos

plānus, lietojot visādus līdzekļus, lai gāztu Bļodnieka kabinetu.

Kad 1934. g. 23. janvārī saeima sanāca uz sēdi, preses reportieriem ra-

dās nojauta, ka zemnieku savienība sākusi sarunas par jaunas koalicijas

dibināšanu. Tomēr pirmajās dienās Bļodnieka valdībai nekādas grūtības
balsošanā neradās. Ilgi gatavotā kabineta krize nāca 1934. g. 2. martā.

Bļodnieka kabinets bija koalicijā, kur divus ministrus trim portfeļiem

bija devusi zemnieku savienība (V. Gulbis bija zemkopības ministrs un

izglītības ministra vietas izpildītājs, J. Balodis bija kara ministrs). Kaut

visiem bija skaidrs, ka Ulmaņa nodoms ir gāzt kabinetu, kurā koalicijā

piedalījās viņa paša partija, zināms pārsteigums bija veids, kā tas notika.

1934. g. 2. martā zemnieku savienība iesniedza saeimai priekšlikumu ne-

vis izteikt ministru kabinetam neuzticību, bet gan izteikt uzticību!4 Priekš-

likumu iesniedza deputāti J. (t. i., A.) Bērziņš, 5
J. Lejiņš-Leja, K. Ulmanis,

A. Gailītis, J. Birznieks, K. Pauļuks, E. Laimiņš, H. Dzelzītis, J. Meža-

raups, H. Celmiņš un Ā. Stūre — atskaitot J. Balodi un E. Grantskalnu,

visa zemnieku savienības parlamentārā frakcija. lesnieguma motīvācijā

Bērziņš teica runu, kas nemaz neizklausījās pēc ierosinājuma izteikt uz-

ticību. Viņš teica, ka valdība nav iesniegusi saeimai likumprojektu, kas

pasargātu mūsu valūtu no apdraudējuma. Zelta krājumi mazinās. Ārējās
tirdzniecības bilance ir pasīva. Dzirdamas runas par to, ka valdība tai-

sās atcelt valūtas komisiju. Zemnieku savienība jau priekš svētkiem griezās

pie ministru prezidenta, lai šos saimnieciskos jautājumus nokārto. Tai vie-
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tā jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas kongresā uzbrukts zemnieku

savienībai. Zemnieku savienība grib pārbaudīt, vai ministru prezidentam
būtu uzticība arī tad, ja zemnieku savienība par uzticību nebalsotu.

Uz Bērziņa runu atbildēja ministru prezidents Bļodnieks. Bērziņa mo-

tivējums, viņš teica, ir dīvains. Zemnieku savienībai taču kabinetā ir trīs

portfeļi, un zemnieku savienība ir līdzi atbildīga par valdības darbību.

Interpellācija viņam esot pārsteigums. Valsts saimnieciskais stāvoklis ir

grūts, bet tas bija grūts arī tad, kad valdība stājās darbā. Valdība toreiz

uzņēmās paputējušās saimniecības saglābšanu, kad citi to nevēlējās uzņem-

ties. Sašaurinoties ir samazinātas ierēdņu algas un piemaksas lauksaim-

niekiem. Tomēr ar visu to budžetā bija iztrūkums, bet saeima budžetu pa-

pildināja. Latvijas bankas zelta krājumi ir pieauguši, bet valūtas krājumi

samazināti, lai paglābtos no zaudējumiem, kursam krītot. Lats ir no-

drošināts. Sviesta cenas ir pazeminājušās, un tādēļ ir radies iztrūkums

tirdzniecības bilancē. Valdībai nebija iespējams panākt augstākas sviesta

cenas. Nebija arī Krievijas pasūtinājumu. Ārzemēs ierobežo lauksaimnie-

cības ražojumu importu. Vasarā tirdzniecības bilance uzlabosies, tādēļ

bažām nav vietas. Saimniecības krize gan vēl nav beigusies, bet tā apturē-

ta. Nodarbināto skaits audzis.

Atbildot uz Bērziņa pārmetumu, ka valdība nav iesniegusi saeimai

priekšlikumus, Bļodnieks teica, ka tādi bijuši, bet nav varēts dabūt koa-

licijas vairākumu, jo dižā māsa — zemnieku savienība — bijusi pret tiem.

Tagadējam iesniegumam ir politisks motīvs. Tas, ka arī Menders pietei-
cies runāt, liecina, ka viņam kaut kas padomā, un tas nāks klajā pēc Men-

dera jaukās sarunāšanās ar šīs dienas beneficiantu Ulmani. Varbūt gan

sakarā ar kādiem kongresiem vai nākošām vēlēšanām zemnieku savienī-

bai jāglābj savs stāvoklis, ne valsts saimnieciskais stāvoklis. Bļodnieks
savu runu nobeidza: „Jūsu kombinācijas varbūt var panākt valdības krizi,

bet lata krizi ne."

Pēc Bļodnieka runāja Menders. Viņš teica, ka esot jocīgi redzēt, ka plū-

cas divas māsas. Zemnieku savienība gan iesniegusi priekšlikumu izteikt

valdībai uzticību, bet patiesībā domāts, lai nobalso par neuzticību. „Ja

Jūs, Ulmaņa kungs, tagad gribat kādam pārbaudīt uzticību, tad pārbau-

diet to paši savai saimnieciskai politikai." Pēc tam Menders paziņoja, ka

sociāldemokrāti balsos pret valdību, nobeidzot: „Mēs ar zemnieku savie-

nību kopā neejam, mēs neesam ne jūsu 'brāļi', ne jūsu 'māsas.
. .

Tieciet,

Bļodnieka kungs, pats galā ar saviem draugiem un pavēlniekiem. Latvijas
darba tauta Jums uzticību nevar dot."

Faktiski sociāldemokrāti balsoja kopā ar zemnieku savienību, tā paverot

ceļu Ulmaņa pēdējai demokrātiskai valdībai un netieši arī tai sekojošai

diktātūrai.

Par uzticības izteikšanu balsoja 6 deputāti (bez jaunsaimniekiem tikai

vēl Leikarts), pretī balsoja 48, un pārējie septiņi atturējās. Balsošanas laikā

saeimā bija 61 deputāts. Bļodnieka kabinets atkāpās, darbojies tikai nepil-



nu gadu. Komentējot Bļodnieka valdības krišanu, britu sūtniecības liet-

vedis Rīgā Torrs (C. J. W. Torr) savā 1934. gada pārskatā Anglijas ār-

lietu ministram raksta, ka, kaut gan Bļodnieka valdībā bijuši trīs zemnie-

ku savienības ministri un līdz ar to zemnieku savienība bijusi atbildīga

par Bļodnieka valdības darbību, tomēr Ulmanis personiski vēlējies kļūt

par valdības galvu. Tā radušās jaunsaimnieku un zemnieku savienības

domstarpības. Valdībai radušās grūtības, kad atteicies ārlietu ministrs

Salnais tādēļ, ka nebijis izpildīts solījums pieaicināt koalicijā jaunas gru-

pas un viņa ārlietu polītikai nebijis pietiekama atbalsta. Šo izdevību iz-

mantojis Ulmanis, un, kad pēc zemnieku savienības pieprasījuma izteikt

valdībai uzticību saņemtas tikai deviņas balsis, no tām astoņas no Bļod-

nieka partijas, valdība atkāpusies.6

Nākošā dienā pēc kabineta atkāpšanās sanāca zemnieku savienības kon-

gress. Kongresā svētdien, 4. martā, par zemnieku savienības priekšsēdi,
kā parasts, ar aklamāciju ievēlēja Kārli Ulmani. Kongress lēma, ka jau-
nā valdība jāsastāda zemnieku savienībai. 7 Ulmanis tūlīt sāka resp. tur-

pināja jau agrāk ar partijām sāktās sarunas. Viņa deklarētais nolūks bija
radīt pilsonisku koaliciju. Jaunsaimnieku avīzes Latvijas komentāri bija,
ka Ulmanis tagad parādot savu personisko godkārību un viņa varaskāre

sniegšoties tālāk nekā tikai līdz ministru prezidenta postenim. Centra

avīze Balss atgādināja, ko Ulmanis teicis par Kromvelu, un izteica aiz-

domas, ka Ulmanis grib kļūt par diktātoru tāpat kā Kromvels. 8

Sarunas par valdības sastādīšanu ieilga. Saeimā pa to laiku notika de-

bates par valsts budžetu. Budžeta debašu laikā V. Bastjānis savā runā

aizrādīja: „Man jāteic, ka šī budžeta apspriešana mums iekrīt tādā laikā,

kāds vēl nekad nav bijis mūsu līdzšinējo budžetu apspriešanai. Mums nav

valdības, un mēs nezinām, kādai valdībai šos līdzekļus atvēlēsim.
. .

leva-

dot budžeta debates, es tomēr gribu atzīmēt, ka visapkārt klīst arī citas

baumas, ka parallēli šīm [valdības sastādīšanas] sarunām ejot citas sarunas

un gatavojoties tāda valdība, kas nekādu uzticību šai Saeimai neprasīšot,
bet rīkošoties pavisam citādi. Šīs baumas jūs jau varat dzirdēt visos stū-

ros.Vai tām ir kāds pamats un cik liels tas pamats ir, tas ir cits jautājums,

bet raksturīgas šī budžeta apspriešanā šīs ziņas ir."9

Par sarunu gaitu valdības sastādīšanā var gūt ļoti spilgtu ainu pēc Rī-

gas preses izdevumiem. 10. martā prese ziņoja, ka notikusi konference ar

visām koalicijā paredzētajām partijām. Laikraksts Rigasche Rundschau

ar bažām ziņo, ka demokrātiskais centrs prasot minoritāšu skolu autono-

mijas atcelšanu. 12. martā sarunām vēl nebija rezultātu, un valsts prezi-

dents pagarināja zemnieku savienībai valdības sastādīšanas termiņu līdz

13. martam. 12. martā notiek koalicijā paredzēto partiju apspriede, kas

ilgst divi ar pus stundas. 13. martā uz žurnālistu jautājumu, vai valdības

platforma atrasta, Ulmanis atbild, ka platformas apspriešana pabeigta un

tās galīgai redakcijai 14. martā notiks sēde. 14. martā nāk zināms, ka

pulksten 12 paredzētā sēde atlikta uz
vakaru. Izrādās, ka radušās negaidī-
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tas domstarpības par ministru prezidenta posteni. Zemnieku savienība

par ministru prezidentu vēlas Kārli Ulmani, bet to akceptē tikai kristīgie

latgalieši, kristīgais darba bloks, Rubuļa un Dzeņa grupa un deputāts Za-

ķis. Pārējās partijas vilcinās dot savu akceptu. Desmit ministru amatiem

partijām ir 13 kandidāti, bet neviena partija nevēlas finanču ministra un

ārlietu ministra posteni — tātad 13 kandidāti uz astoņiem posteņiem. Cī-

ņa par Ulmaņa kandidātūru risinās 15. un 16. martā. Zemnieku savienī-

ba nevar piekāpties, jo kongress esot lēmis, ka ministru prezidentam jā-
būt Ulmanim.

16. martā laikraksts Rigasche Rundschau ziņo: Ulmanim ir sarunas.

Bez plēnārsēdes liela interese ir par sarunām kuluāros. Namā ir liela kus-

tība. Ulmanis dodas no vienas grupas pie otras, turpinot sarunas.
Visur

apspriež situāciju. Kaut liekas, ka Ulmanim ir zināmas grūtības, viņš nav

atmetis cerības sastādīt valdību. Viņš turpina darbu ar parasto enerģiju un

ātrumu. Centra grupas, liekas, vēl joprojām pret Ulmani izturas rezervē-

ti, tāpat kā līdz šim. Runā par kādu rakstu, ko esot parakstījis Apinis,
Breikšs un Skujenieks un kura saturs esot, ka tā autori, tātad trīs centra

grupas (jaunsaimnieki, demokrātiskais centrs un progresīvā apvienība),
vēloties valdības galvu, pret kuru nebūtu iebildumu plašākai koalicijai

un kas reizē būtu pieņemams zemnieku savienībai. Tas nozīmētu, ka zem-

nieku savienībai jādod cits kandidāts, bet zemnieku savienībai tas nav

pieņemams. Tiktāl avīzes ziņojums.10

16. marta vakarā prese beidzot varēja ziņot, ka nodibinājusies Ulmaņa

valdība. Tomēr nebija vēl nekādas skaidrības par valdības sastāvu, un

kuluāros turpinājās sarunas. Sevišķas grūtības sagādāja latgalieši. Kristīgo

zemnieku un katoļu frakcija (ko avīzes parasti sauca par „klerikāļiem")

vēlējās satiksmes ministra un iekšlietu ministra posteni. Dzenis un Rubu-

lis tam pretojās, baidoties, ka šie svarīgie resori nākamās saeimas vēlē-

šanās dos lielas priekšrocības klerikāļiem Latgalē. Atrisinājums beidzot

bija, ka klerikāļi dabūja zemkopības ministra posteni (Aloizijs Budže),
bet agrākais zemnieku savienības zemkopības ministrs Bļodnieka valdībā

V. Gulbis dabūja iekšlietu ministra posteni (patiesībā Ulmaņa plānos jau

no paša sākuma iekšlietu ministra postenis bija paredzēts zemnieku savie-

nības loceklim). Satiksmes ministra amatā palika Staņislavs Ivbulis, kas

šo portfeli bija dabūjis Bļodnieka kabinetā. Par finanču ministra posteņa

kandidātu prese minēja tautsaimniecības profesoru E. Birkhānu, bet šo

posteni dabūja agrākais Liepājas pilsētas galva E. Rimbenieks. Bez šī pos-

teņa kristīgais darba bloks vēl dabūja izglītības ministra posteni, ko pie-

šķīra Valmieras mācītājam K. Beldavam.

Alfrēds Bērziņš grāmatā par Ulmani apraksta savu lomu jaunās valdī-

bas sastādīšanā. Viņš esot bijis tas, kas panācis, ka kristīgo zemnieku un

katoļu frakcija (Bērziņš to nosauc par Latgales kristīgo partiju) atbalsta

Ulmaņa valdību. 17. martā Ulmanim esot galīgi zudušas cerības sastādīt

valdību. Ulmanis viens esot staigājis pa kuluāriem un, kad Bērziņš viņam
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piegājis klāt, teicis, ka zvanīšot valsts prezidentam, ka atsakās valdību

sastādīt. Bērziņš viņu no tā esot atrunājis un tad devies uz kristīgo zem-

nieku un katoļu frakcijas sēžu telpu. Tur viņam bijusi saruna ar baznīc-

kungu Pastoru. Izrādījies, ka Pastora frakcija baidījusies no apvērsuma,

ja zemnieku savienībai būšot ministru prezidents, kara ministrs un iekš-

lietu ministrs, pie tam vēl ņemot vērā, ka arī valsts prezidents esot zem-

nieku savienības cilvēks. Bērziņš Pastora bažas esot izklīdinājis un apso-

lījis, ka Ulmanis varbūt būtu ar mieru bez viņu ziņas neiecelt jaunus dar-

biniekus Latgalē. Ar to bijis panākts kristīgo zemnieku un katoļu frakcijas
atbalsts Ulmaņa valdībai, un īsi pirms desmitiem vakarā Ulmanis saeimā

varējis nolasīt savas valdības deklarāciju. 11

Šai Bērziņa stāstā pārsteidz viņa tēlojums par lieluma ziņā trešās, resp.

ceturtās partijas saeimā — kristīgo zemnieku un katoļu frakcijas — naivu-

mu. Vai tiešām varētu būt tā, ka, apsolot frakcijai bez tās ziņas neiecelt

Latgalē darbiniekus, vairāk nekas nebija jāapsola? Latgales lielākajai frak-

cijai jau visu laiku bija nodrošinātas tiesības šai jautājumā. Drīzāk ticams,

ka būs taisnība avīžu ziņām, ka domstarpības bija par ministru portfe-

ļiem, un klerikāļi gribēja sev iegūt satiksmes un iekšlietu resoru. Šis sprie-
dums atrod zināmu apstiprinājumu kristīgo zemnieku un katoļu frakcijas

bijušā deputāta Aloizija Budžes 1974. g. 10. marta vēstulē. 12 Kaut gan šī

vēstule, tāpat kā Bērziņa grāmata, ir rakstīta četrdesmit gadus pēc no-

tikuma, tai ir piešķirama lielāka ticamība. Saskaņā ar šo vēstuli sarunas

starp Budžes frakciju un Ulmani kārtojis Ulmanis vai nu viens pats, vai

kopā ar ģenerāli Balodi, bet Bērziņš sarunās nemaz nav piedalījies. Saru-

nās ar Ulmani kristīgo zemnieku un katoļu frakcija par savu kandidātu

iekšlietu ministra amatam minējusi pulkvedi J. Baško. Ulmanis tad sācis

nervozēt, kļuvis nemierīgs un nevaļīgs, aizbildinoties, ka par to jārunā ar

ģenerāli Balodi. Kad pēc dažām dienām Ulmanis kopā ar ģenerāli Balodi

ieradušies kristīgo zemnieku un katoļu frakcijas telpās, Balodis katēgoriski

noraidījis ne vien Baško, bet jebkura pulkveža minēšanu ministra amatam.

Ja jau vispār tauta runā par eventuālu apvērsumu un ja kristīgo zemnieku

un katoļu frakcija baidās no šāda apvērsuma iespējas, tad, kādam pulkve-

dim uzņemoties ministra amatu, baumas tikai pastiprināsies. Pēc Budžes

domām, Ulmanis bija tas, kas licis Balodim izteikties pret Baško kandidā-

tūru. Kad valdības sastādīšana ieilgusi, Ulmanis atkal ieradies kristīgo

zemnieku un katoļu frakcijas telpās, un Budže savā vēstulē pasvītro —

viens pats bez pavadoņiem — un teicis, ka nevar dot iekšlietu ministra

posteni latgaliešiem, bet ka šim postenim izraudzīts agronoms V. Gulbis,

kas esot neitrāla un klusas dabas persona un tādēļ būšot pieņemams. Ul-

manis arī apsolījis, ka viņa valdība darīšot iespējamo, lai apvērsums valstī

nenotiktu, un aizrādījis, ka valdības sastādīšanas novilcināšana rada nepa-

tīkamu iespaidu tautā, kas saeimai par labu nenākšot. Pēc pārrunām kris-

tīgo zemnieku un katoļu frakcijas līderis bīskaps J. Rancāns pieņēmis Ul-

maņa priekšlikumu, un frakcija nolēmusi balsot par jauno Ulmaņa valdī-
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bu. Ta raksta viens no šis, tiešam vēsturiskas, sēdes līdzdalībniekiem.

1934. g. 16. marta vakarā Ulmanis varēja celt saeimai priekšā savas

valdības deklarāciju. Runu viņš sāka šādiem vārdiem: „Augstais nams!

levērojot to, ka jaunās valdības darbības gala termiņu nosaka nākošā

rudens Saeimas vēlēšanas, līdz kurām palikuši vairs tikai apmēram 6 mē-

neši, valdība pagodinās celt priekša Augstajam namam sekojošo īso dar-

ba programmu." 13 Ja tagad zinām, ka, sakot šo uzrunu, Ulmanis bija jau

sagatavojies izdarīt apvērsumu, tad labākais, ko par šo uzrunu var teikt,

ir, ka tā bija viltīga. Anglijas sūtniecības ziņojumā savai ārlietu ministri-

jai ir kodolīgs valdības deklarācijas kopsavilkums. Programmā bija pa-

redzēts nodibināt Baltijas valstu ūniju, panākt ciešāku ekonomisku sadar-

bību ar citām valstīm, veselīgu valūtu, līdzsvarotu budžetu, palielinātu

eksportu un izlīdzinātu tirdzniecības bilanci, stipru nacionālu polītiku, kas

aizsargās valsti pret komūnismu un fašismu. 14

Par jaunās valdības deklarācijas uzklausīšanu balsoja 53 deputāti, bet

20 atturējās. Tad saeimā sākās debates, kas ieilga arī 17. martā. Krietni

uz rīta pusi, pulksten 2.55 1934. g. 18. martā notika balsošana par jauno
valdību (oficiāli sēdi skaitīja 17. martā). Saeimas priekšsēdis Pauls Kal-

niņš ziņoja, ka iesniegtas divas pārejas formulas. 15

Pirmo pārejas formulu bija iesnieguši zemnieku savienības deputāti J.

Birznieks un H. Celmiņš, kristīgo zemnieku un katoļu frakcijas deputāti
L. Ozoliņš un J. Rancāns un kristīgā darba bloka deputāti A. Lūkins un

V. Sanders. Šo pārejas formulu bija parakstījuši vēl citi, bet, diemžēl, sa-

eimas priekšsēdis tos nenosauca vārdā, tādēļ tie saeimas stenogrammā nav

minēti. lesniegtajai pārejas formulai bija šāds stereotips saturs: „Noklausī-

jusies valdības deklarāciju un debates pie tās, Saeima nolemj — pāriet uz

nākošo dienas kārtības punktu."
Otru pārejas formulu bija parakstījuši sociāldemokrātu frakcijas depu-

tāti: A. Rudevics, V. Bastjānis, J. Celms, K. Dēķens, A. Buševics, R. Du-

kurs un F. Menders. Pārejas formulas teksts bija šāds: „Saeima, noklau-

sījusies ministru prezidenta K. Ulmaņa deklarāciju, atzīst to par neap-

mierinošu."

Saskaņā ar saeimas kārtības noteikumiem saeimas priekšsēdis vispirms

aicināja balsot par pirmo rezolūciju. Par to nobalsoja 50 deputāti.16 Pret-

balsis bija 40, un viens balsotājs atturējās. Kopā balsošanā tātad piedalījās
91 deputāts. Tā kā saeimas priekšsēdis nebalso līdz un 6 komūnistu depu-
tāti bija apcietināti, balsošanā trūka divu deputātu.

Pēc Latvijas saeimas paraduma balsošana notika, deputātiem pieceļo-

ties, tādēļ saeimas stenogrammā nav ierakstīti balsotāju vārdi un pēc tās

nav iespējams droši rekonstruēt, ar kā balsīm Ulmanis pārņēma pēdējās

demokrātiskās valdības grožus un kas līdz ar to ir netieši atbildīgi par de-

mokrātiskajai valdībai sekojošo autoritāro režīmu. Tomēr par šo liktenīgo

balsojumu ir iespējams izdarīt samērā drošu rekonstrukciju, kuri deputāti

balsoja par un pret un kurš bija tas, kas no balsošanas atturējās. Rekon-
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strukcija iespējama, spriežot pēc tā, kas saņēma ministru portfeļus, un pēc

tā, ko deputāti teica, apspriežot valdības deklarāciju un arī citās reizēs.

Ainu noapaļo preses ziņas.

Saprotamā kārtā par Ulmani balsoja zemnieku savienības 14 deputāti,

viņu skaitā arī ministri jaunajā valdībā. Kristīgais darba bloks arī bija ie-

guvis divus ministrus, bet no sešiem deputātiem par jauno valdību balsoja

tikai pieci. Sestais — mācītājs Jānis Tēriņš — atturējās. Divus ministru

portfeļus ieguva kristīgo zemnieku un katoļu frakcija, un tā jaunajai val-

dībai deva astoņas balsis. Vienu portfeli ministru kabinetā ieguva arī Lat-

gales zemnieku progresīvā apvienība, kas Ulmanim deva vēl trīs balsis.

Bez zemnieku savienības un kristīgā darba bloka debatēs par valdī-

bas platformu labvēlīgi izteicās profesora Kārļa Baloža darba partijas

vienīgais deputāts un agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo — arī

vienīgais — deputāts. Kopā no frakcijām, kas ieguva ministru portfeļus,
sanāk 30 balsis, bet, pieskaitot divus vieniniekus, kopā 32 balsis. No deba-

tēm izriet, ka jauno Ulmaņa valdību atbalstīja minoritātes. No tām tieši

vārdā kā atbalstītāja stenogrammā nosaukta Latvijas vācu baltiešu frak-

cija, kurai bija 6 deputāti. Bez tam minoritātēm bija vēl vienpadsmit de-

putāti (krievu zemnieku frakcijai 3, divām žīdu frakcijām kopā 3, Lat-

vijas poļu katoļu frakcijai 2, krievu vecticībnieku darba tautas frakcijai

viens, pareizticīgo un vecticībnieku vēlētāju un apvienoto krievu organi-

zāciju frakcijai viens (gan latviešu tautības!), Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku savienībai viens). Kopā ar minoritātēm sa-

nāk 49 balsis. Piecdesmitais minēts presē — miera, kārtības un ražošanas

apvienības vienīgais deputāts. Saeimas debatēs opozicija zobojās par to,

ka viņš neesot ieguvis ministra portfeli. Zināmu nesaskaņu šai aplēsumā

rada Lejiņa informācija, ka par valdību balsojis no jaunsaimniekiem J.

Kauliņš. 17 Tas nozīmētu, ka viens no minoritāšu deputātiem balsojis pretī.

Pārbaudot medaļas otru pusi ar to deputātu runu analizi, kas izteicās

pret valdības platformu, iegūstam šādu ainu. Pārejas formulu pret val-

dības deklarāciju iesniedza sociāldemokrāti. Viņiem bija 20 deputātu, bet

saskaņā ar tradiciju saeimas priekšsēdis sociāldemokrāts P. Kalniņš nebal-

soja līdz — tātad 19 pretbalsis. Pret valdības deklarāciju izteicās arī

jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija — 8 balsis, demokrātiskā centra

runātāji — 6 balsis, strādnieku un zemnieku frakcijas (t. i., komūnistu)

vienīgais saeimā atlikušais deputāts, progresīvā apvienība, kurai bija trīs

deputāti, jaunā zemnieku apvienība ar divi deputātiem un progresīvā

zemnieku frakcija ar divi deputātiem. Pēc preses ziņām redzams, ka pretī

balsoja Latgales kreisais sociālists. Kopā dabūjam 42 eventuālas pretbal-

sis. Pret valdības platformu nobalsoja 40. Tātad divu deputātu saeimas

sēdē trūka.

Svētdien, 18. martā triumfējošu uzvaras runu teica ministru kabinetā

no jauna ievēlētais Kārlis Ulmanis. Viņš piedalījās Tukumā Kalpaka ba-

taljona piemiņas svinībās, zemnieku savienības nodaļas karoga iesvētīša-
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nā un aizsargu 15 gadu piemiņas svētkos. Savā runā Ulmanis teica, ka ne-

kad vēl valdība nav varējusi sastādīties tik īsā laikā kā pagājušā naktī.

Visas pilsoniskās partijas akceptējušas jaunās valdības platformu, bet trīs

partijas bijušas pret Ulmani kā ministru prezidentu. Zemnieku savienība

savā ilggadējā politiskajā darbībā gan nekad nav bijusi pret personu, ko

par ministru prezidentu izrauga partija, kas uzņēmusies sastādīt valdību.

Jaunās valdības polītikā būs nacionāla, bet tā nebūs vienpusīga. Jaunā

valdība darbosies visas tautas labā. 18

Preses spriedumi

Pirmdien, 1934. g. 19. martā visas avīzes vēstīja par jaunās valdības

sastādīšanu. Latvis rakstīja — mēs nepiederam pie Ulmaņa draugiem,
bet būtu neloģiski prasīt, lai zemnieku savienība dod citu personu kabi-

neta priekšgalā. Tas būtu neloģiski tādēļ, ka labāk ir kārtot lietas ar Ul-

mani pašu nekā ar personu, kam viņš dotu savus rīkojumus. Ulmanis bija

jāpiespiež uzņemties atbildību pašam par savu darbību (sic!). Turklāt ne-

drīkst aizmirst, ka ar Ulmaņa vārdu saistās valsts dibināšanas heroiskais

laikmets. Laika gaitā gan viņa slavas spožums ir izbalējis, un arī mēs

(t. i., Latvis) esam paplucinājuši viņa lauru vainagu, kad tas likās vaja-

dzīgs. Tomēr Ulmanim bija jādod izdevība vēlreiz iesaistīties valsts darbā

kā darītājam.
Laikraksts Pēdējā brīdī rakstīja, ka jaunā valdība esot labākā, kas šais

grūtajos laikos varējusi rasties. Ulmanis esot mūsu valsts dibinātājs, un

viņam esot vislielākā autoritāte, kāda ministru prezidentam ir vajadzīga.
Ja ir tiesa, ka Ulmanis bija noteicējs par šo avīzi, tad šis raksts nepār-

steidz.

Sociāldemokrāts ar nicinājumu raksturoja jaunā ministru kabineta per-

sonāla sastāvu — tur, tāpat kā Bļodnieka valdībā, esot tikai otrās šķi-

ras polītiskie darbinieki. Izcilākā persona jaunajā kabinetā neapšaubāmi

esot ministru prezidents Kārlis Ulmanis, bet sociāldemokrāti viņu uzskata

par negātīvu darbinieku, kas komandēs savus ministrus, kā tik viņam pa-

tīk.

Dažas dienas vēlāk savu viedokli izteica jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku nedēļas avīze Latvija. Mums nav pietiekamas garantijas, avīze rak-

stīja, patiesībā nav nekādas garantijas, ka ar Ulmani ir nodrošināti mūsu

valsts pamati — demokrātiskā brīvība, agrārreforma un īsti nacionāla

polītikā. Mums nav pārliecības, ka Ulmanis valsts dzīvē panāks jaunu

tautas vienību un veselīgu nacionālu atdzimšanu.
. . Ulmaņa miglainie iz-

teicieni un skanīgie slavinājumi pagājušā rudenī, kad viņš atgriezās no

Vācijas un lielā steigā iesniedza satversmes grozījumus, liek uzmanīties.

Satversmes grozījumos bija paredzēts, ka valsts prezidents būs mazs ķei-

zariņš, un tur paredzēja arī uzlikt žņaugus brīvajam vārdam. Ar to Ul-
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manis skaidri pierādīja, ka viņš pats grib būt šis mazais ķeizariņš. Mūsu

neticība Kārlim Ulmanim izpaudās triju demokrātisko centra partiju at-

turībā pret viņu.
Uz Brīvās zemes uzvaras priekā rakstītajiem ievadrakstiem atbildēja

Centra balss. Zemnieku savienība tagad pārmetot centra partijām, ka tās

bijušas stūrgalvīgas Ulmaņa jautājumā. Šo pārmetumu gan pelnījot zem-

nieku savienība pati, jo tā ar neparastu stūrgalvību atteikusies minēt citu

kandidātu ministru prezidenta amatam, ap ko vienprātībā varētu pulcēties
visas partijas. Mūsu (t. i., demokrātiskā centra) nolūks bija aicināt kabi-

netā izcilas personības, kam tautā liela cieņa. Tomēr šai jautājumā sasta-

pāmies ar Ulmaņa noraidīgo nostāju. Mēs prasījām izglītības ministra

amatu tautā tik populārai personai, kāda ir A. Ķēniņš, bet Ulmanis to

katēgoriski noraidīja un piedāvāja demokrātiskam centram citu ministriju.
Tas mums skaidri pierādīja, ka valdība ar Ulmani priekšgalā būs nožēlo-

jama nacionālās valdības parodija.
Pie Centra balss raksta jāpiezīmē, ka izglītības ministra amatu dabūja

kristīgā darba bloka kandidāts, Valmieras mācītājs Kārlis Beldavs. Ja Ul-

manis par izglītības ministru būtu aicinājis Ķēniņu, viņš būtu zaudējis, ja
arī ne visas minoritāšu balsis, tad katrā ziņā sešas vāciešu balsis, un viņš

ministru prezidents nebūtu kļuvis.
Kamēr opozicijas avīzes uzbruka Ulmanim, atturīgs šai ziņā bija pro-

gresīvās apvienības laikraksts Latviešu balss. Skujenieka rakstā nav uz-

brukuma nedz Ulmanim, nedz citiem jaunās valdības locekļiem. To Ul-

manis vēlāk prata novērtēt.

Vācu laikraksts Rigasche Rundschau savos rakstos turpināja jau kopš

iepriekšējā gada rudens Ulmanim veltītos labvēlīgos komentārus. Tā, 26.

martā ziņojot par Ulmaņa piedalīšanos zemnieku savienības Rīgas noda-

ļas sapulcē, avīze raksta, ka Ulmaņa runa ilgusi pusotras stundas: „Tā

reiz atkal bija īsta Ulmaņa runa — polītiski izdomāta līdz pēdējam, bet

tomēr radot iespaidu par nepiespiestu improvizāciju."

Anglijas sūtnis Rīgā jau 1933. g. 14. novembrī bija ziņojis Anglijas ār-

lietu ministrijai, ka Ulmanis vēlas iesēsties ministru prezidenta krēslā

Bļodnieka vietā. Pēc Bļodnieka kabineta atkāpšanās 1934. g. 4. martā sūt-

nis ziņoja: „Divdesmit četras stundas pirms Bļodnieka valdības demisijas
atteicās ārlietu ministrs Salnais. To uzskatīja par zīmi, ka visa valdība ir

apdraudēta. Jau labu laiku valdīja uzskats, ka Ulmaņa kungam ir nodoms

pašam ieņemt Bļodnieka vietu, kā jau ziņoju. . .
14. novembrī. Šis būs ka-

bineta krizes tiešais cēlonis. Valdībai gan uzbruka, ka tā netiek galā ar

saimniecisko stāvokli. Patiesībā saimnieciskais stāvoklis ir [kabineta] kri-

zes iegansts, ne cēlonis." 19

Ulmaņa pūlēm kļūt par ministru prezidentu bija tikai viens nolūks —

pārņemt visu varu savās rokās un pēc tam kļūt par diktātoru. Kā minis-

tru prezidentam tas viņam bija nesalīdzināmi vieglāk izdarāms, nekā esot

tikai saeimas deputātam. Ir taisnība Alfrēdam Bērziņam, ka nav iespē-



312

jams precīzi noteikt, kad īsti Ulmanim radās doma par apvērsumu. Tur-

pretim var noteikt, ka viņa īgnums pret saeimu radās tad, kad nāca zi-

nāmi ceturtās saeimas vēlēšanu rezultāti un kad viņš, kaut arī saeimas

vēlēšanu laikā bija pusgadu bijis ministru prezidents, tomēr vēlēšanās bija
cietis smagus zaudējumus. Pēc pusgada atkal bija paredzētas jaunas —

piektās — saeimas vēlēšanas. Nebija nekādas garantijas, ka zaudējumi
vēlēšanās nebūs vēl smagāki un ka iznākumā Ulmanim vispār nebūs jā-
noiet no polītiskās skatuves. Apvērsums, kā to rādīja daudzi piemēri Ei-

ropā, bija izeja no šī kļūmīgā stāvokļa. Saprotams, ir arī iespējams, ka Ul-

manis savā personiskajā nelabvēlībā pret saeimas darbību bija sācis ticēt

paša un arī vēl citu neatlaidīgi paustajām domām, ka saeima ir zaudē-

jusi cieņu tautā — kā to raksta 1973. gadā Bērziņš: „Tautas vairākums

bija vīlies likumdošanas iestādē. Tautas vairākums neticēja, ka jebkad
simts galvas spēs domāt vienu domu, apvienoties, lai [izjpildītu tautai

dotos solījumus."20

Arī tāds objektīvs vērotājs, kāds ir Uldis Ģērmanis, un turklāt pēc visa

pārdzīvotā raksta, ka
„ . . .

nemiers ar Saeimu un daudzajām partijām
saimnieciskās krizes gados izplatās samērā plašās iedzīvotāju aprindās,"
bet tad turpina: ~Stāvoklis kļūst nopietns, kad pret līdzšinējo kārtību

nostājas daži ievērojami valstsvīri."21

Šis spriedums no vēsturnieka viedokļa tomēr nav objektīvs. 1931. gads,

kad vēlēja ceturto saeimu, bija saimnieciskas depresijas gads. Tomer šīs

saeimas vēlēšanās piedalījās 80 °/o vēlētāju, kas nemaz neliecina par ne-

mieru ar saeimu kā svarīgu valsts iekārtas institūtu. Ja vēl paanalizējam to

partiju vēlēšanu platformas, kuru pārstāvjus šai saeimā ievēlēja, tad re-

dzam, ka nebija partiju (atskaitot komūnistus), kas būtu vēlējušās sašau-

rināt valsts likumdošanas iestādes kompetenci vai likvidēt saeimu, nemaz

nerunājot par diktātūras nodibināšanu. Rodas arī jautājums —
kas bija

Ģērmaņa minētie „daži" ievērojamie valstsvīri, kas nostājās pret pastā-

vošo kārtību? Starp sociāldemokrātiem tādu nebija. Arī ne starp centra

partiju locekļiem, latgaliešiem un minoritāšu partiju pārstāvjiem. Ulmaņa

paša partijā — zemnieku savienībā — tāds ievērojams valstsvīrs kā

Ādolfs Klīve pacieta Ulmaņa diktātūru kā neārstējamas zobu sāpes. Ar-

vedu Bergu var saukt par ievērojamu valstsvīru, bet arī viņš, kaut bija

pret parlamentāro iekārtu, neatbalstīja Ulmaņa diktātūru.

Amerikas Savienoto valstu sūtnis trijās Baltijas valstīs Mekmarejs (J. V.

A. MacMurrav) vēstulē ASV valsts prezidentam Rūzveltam no Rīgas

1934. g. 27. martā pēc tam, kad viņš bija diezgan negātīvi raksturojis lat-

viešus („drūmi", „aizdomīgi pret sevi un citiem", „atturīgi un pasīvi"),
raksta: „Šo valstu [Igaunijas, Latvijas, Lietuvas] iekšējā dzīvē izpaužas

tas pats nacionālistiskais gars fašisma paveidā, kas dīvainā kārtā ir lielā

mērā veidots pēc vācu nacistu tipa, kaut pēdējā drauds to ir .izraisījis.

Vispirms tas izpaužas stingrākā nostājā pret minoritātēm viņu tautās. Ne-

iecietīgi viņi ierobežo agrāko samērā liberālo pieeju kultūrālajā autonomi-
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jā un pārliecīgi izceļ savu dominējošo lomu, piemēram, tādā veidā, ka

atsakās piegādāt vēstules, ja adreses nav rakstītas tautas valodā. Šis fašis-

ma veids arī noskaņo iedzīvotājus raudzīties citādi uz valdības funkcijām.

.. . Igaunija nesen pārveidoja konstitūciju vairāk izteikta autoritārisma

virzienā. Latvija tagad apsver līdzīgas konstitūcionālas pārmaiņas, un ir

ļoti iespējams, ka tās pieņems. Bez šaubām, ir arī vēl citi cēloņi, kāpēc šīs

trīs zemes attālinās no tīri demokrātiskā valdības veida, ar kādu tās sāka

savu eksistenci — piemēram, saimnieciskā krize un viņu pašu polītiskā

nepilngadība. Pēdējās dēļ radusies saskaldīšanās tik lielā partiju skaitā,

ka viņu valdībai nav nedz stabilitātes, nedz saskaņotas rīcības. Man to-

mēr liekas, ka galvenais tagadējā tendencē ir sajūta, ka pašreizējais drau-

dīgais laikmets prasa autoritātes koncentrāciju un ka veidu, kādā viņi to

iedomājas, ietekmē bijība, ar kādu viņi skatās uz nacistu organizāciju kā

uz Vācijas nacionālās varas koncentrācijas iemiesojumu. No tās viņi baidās

un vēlas to atdarināt.
. .

"22

Uz šo vēstuli ASV prezidents Franklins Rūzvelts atbildēja 1934. g. 18.

aprīlī. Viņš pateicās par ļoti interesanto vēstuli un lielisko triju valstu at-

tēlojumu. Viņš bieži domājot par to, kāda būs Eiropas civīlizācijas nākot-

ne, ja tautas paliks izolētas kā tagad, un nobeidz vēstuli ar teicienu, ka

viņš labprāt pats apmeklētu trīs Baltijas valstis. Liekas, ka arī prezidents
Rūzvelts nezināja, kas ir fašisms, tāpat kā to nezināja viņa sūtnis Mek-

marejs.23

Ir skaidrs, ka liktenīgajā 1934. gadā Latviju bija sagrābusi psīchoze,
vērsta pret parlamentārismu — t. i., pret iekārtu, kur vienīgi tauta pati
ar vēlētu pārstāvību var noteikt savu likteni. No otras puses, tomēr sprie-

dums, ka vairums tautas ir pret parlamentāro iekārtu,24 ir nepiedoda-

ma paviršība. Tautai neviens nebija prasījis, vai tā ir par, vai pret parla-

mentāro iekārtu. Tautas nobalsošana un vieglāk izdarāmā reprezentātīvā

aptauja par šādu jautājumu Latvijā nebija notikusi, un tā arī neviens ne-

zināja, vai tas bija vairākums, vai mazākums, kas bija pret parlamentāro

iekārtu. Spriežot pēc rosīgās piedalīšanās saeimas vēlēšanās, kas nemazi-

nājās, bet tieši otrādi — pēc otras saeimas vēlētāju procenta samazinā-

šanās tas turpmākajās vēlēšanās bija pieaudzis (pirmajā saeimā piedalījās

82,2 °/o balsot tiesīgo, otrā 74,9%, trešajā 79,3 %, ceturtajā 80,0 °/o), ir

ļoti problēmatisks apgalvojums, ka vairums nebija mierā ar parlamentā-

ro iekārtu. Tik augstu balsotāju procentu brīvās un nepiespiestās vēlēšanās

reti kāda demokrātiska valsts tai laikā sasniedza. Tas nu nepavisam ne-

liecina par to, ka parlamentārisms tautai būtu apnicis. Katrā ziņā, Ulma-

nis, kaut liekulīgi runāja tikai par „satversmes reformu", kā vēlāk izrā-

dījās, bija nodomājis Latvijā galīgi iznīcināt parlamentāro iekārtu. Cik

no tiem, kas viņam palīdzēja izdarīt apvērsumu, arī bija par parlamentā-

rās iekārtas iznīcināšanu vai cik no viņiem gribēja tikai esošās parla-

mentārās iekārtas uzlabošanu, to tagad vairs nevar noskaidrot.

Alfreds Bērziņš raksta, ka ar Ulmaņa akceptu 1934. gada marta saku-
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sies apvērsuma plānošana. Ar apvērsuma organizēšanas technisko pusi Ul-

manis pats neesot nodarbojies. To paveikušas personas, kam Ulmanis uz-

ticējies.25 No turpmākā Bērziņa grāmatā izriet, ka viena, ja ne pati galve-

nā, persona, kas apvērsumu paveica, bijusi Bērziņš pats. Atkarā no tā, kā

organizēšanas technisko pusi definē, to varētu akceptēt. Sākums bija, ka

Ulmanis kļuva ministru prezidents. Nākošais solis bija pārkārtojums ar-

mijā. Bija jādabū pie malas Vidzemes divīzijas komandieris un Rīgas gar-

nizona priekšnieks ģenerālis Kārlis Gopers. Piecdesmit astoņus gadus ve-

cais ģenerālis Gopers bija sasniedzis un pārsniedzis maksimālo vecumu,

kad viņu 1934. g. 12. aprīlī atvaļināja no aktīvā dienesta. Ir ziņas, ka

Gopers ir noraidījis zemnieku savienības plānus par Ulmaņa apvērsumu,
26

kas tad arī bija iemesls, ka Goperu atcēla un viņa vietā iecēla Alfrēda

Bērziņa kandidātu — piecdesmit gadu veco agrāko Latgales divīzijas ko-

mandieri, ģenerāli Krišjāni Berķi.
Par otras svarīgas amatpersonas (svarīgas tādēļ, ka arī tā varētu aiz-

kavēt apvērsumu) — polītiskās pārvaldes priekšnieka Voldemāra Ozoliņa
— nomainīšanu Bērziņš raksta, ka tas neesot bijis viņa nopelns. Polītiskās

policijas Rīgas nodaļas priekšnieku zemnieksavienībnieku Jāni Frici Frid-

richsonu iecēla par polītiskās policijas priekšnieku, varētu teikt, pēdējā

brīdī, tikai 14. maijā.27 No citiem personāla pārkārtojumiem sava nozīme

bija tam, ka 19. aprīlī ministru kabinets iecēla Jāni Skujevicu par saim-

niecības departamenta direktoru.

21. aprīlī Armijas virsnieku klubā Rīgā notika zemnieku savienības

rīkotās Richarda Tomsona simt gadu piemiņas svinības (Richards Tom-

sons bija dzimis 1834. g. 26. aprīlī, studējis lauksaimniecību, piedalījies

Rīgas latviešu biedrības dibināšanā, bijis tās priekšnieks, sarīkojis pirmās
divas latviešu zemnieku sapulces, pirmos vispārējos dziesmu svētkus un

latviešu skolotāju konferenci, izdevis lauksaimniecības žurnālus). Ministru

prezidents Kārlis Ulmanis šais svinībās runāja par politisko stāvokli (ru-

nas savilkums šeit sniegts pēc preses ziņām). Jaunajai valdībai jau esot zi-

nāmi panākumi saimniecisko jautājumu kārtošanā. Vēl padomā esot dibi-

nāt centrālu eksporta institūtu. lekšpolitikā esot panākta drošība un kār-

tība bez liekiem asumiem. Tuvojoties pirmajam maijam, valdība, būdama

demokrātiska, negrib aizliegt sapulces, bet tās jāierobežo tā, lai nebūtu ap-

draudēts miers un kārtība.

Valdības bāzes paplašināšanā svarīgas grupas izrāda atturību. Nepama-

tota lamāšanās par valdību presē neveicina vienprātību. Saeimas tuvākais

uzdevums ir pieņemt satversmes reformas likumu. Latvijas valsts tagad ir

sasniegusi vecumu, kas cilvēka mūžā atbilst iesvētījamā vecumam. Kristī-

bu jau esam saņēmuši, un tagad jānāk iesvētībām. Jaunā satversme, vien-

alga, kāda instance to pieņemtu, mums sagādās jaunu dzīvi, jaunu darba

prieku un jaunu progresu.

Jauna saeimas sesija sanāca 1934. g. 27. aprīli. Galvenās debates šai

sesijā bija par zemnieku savienības ierosināto un publisko tiesību komisi-
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jas apspriesto satversmes grozījumu projektu (sk. iepriekš). Šīs debates tad

arī visvairāk saistīja preses uzmanību un aizēnoja ziņojumus par valdī-

bas rīcību. Brīvā zeme un Latvis katrs no sava viedokļa komentēja Friča

Mendera runu saeimas 3. maija sēdē. Menders savā runā teica, ka, ģenerā-
lim Berķim atstājot Latgales divīzijas komandiera amatu, Latgales aiz-

sargu pulki kādā Rīgas restorānā rīkojuši viņam atvadīšanās mielastu.

Klāt bijis arī iekšlietu ministrijas administrātīvā departamenta direktors

Jānis Anšmits. 28 Kad sācis iedarboties šķidrums, ko sauc par „ulmanīti",

Anšmits teicis runu, norādot, ka var pienākt brīdis, ka satversme jāgroza
citādiem līdzekļiem. Anšmits tad aicinājis aizsargu komandierus ziņot,

cik katram ir aizsargu, kas šai lietai ir sagatavoti. Komentējot šo Mendera

runu, Brīvā zeme ievietoja rakstu ar nosaukumu „Bailēm lielas acis". Men-

dera runa esot anekdotiska sensācija. Divi sociāldemokrātu sulaiņi kādās

viesībās pa ausu galam dzirdējuši kādu sarunu un tad izperinājuši sensā-

ciju par apvērsumu. Fricis Menders kā advokāts pratis šo sensāciju iz-

platīt urbi et orbi. Kā veikls runātājs, viņš pratis to uzpūst un celt priekšā
saeimai.29

Latvī rakstīja Arveds Bergs. Pēc viņa domām, no sociāldemokrātiem

varēja sagaidīt vairāk nekā viņu iemīlēto biedēšanu ar iedomātiem ap-

vērsumiem. Menders aizmirsis, ka nevajaga ~mālēt velnu uz sienas", jo
kādreiz tad tas tiešām ierodas.

Pēcspēle saeimā Jāņa Anšmita lietā nāca 8. maijā. Aizklāti balsojot, ar

46 pret 42 balsīm, trim balsotājiem atturoties, saeima nolēma atlaist iekš-

lietu ministrijas administrātīvā departamenta direktoru Anšmitu. Trīs

dienas vēlāk saeima šo lēmumu grozīja un 11. maijā nolēma, atkal aiz-

klāti balsojot, Anšmita atlaišanas lēmumu atcelt. Par lēmuma atcelšanu

bija 53, pret to 34, atturējās 5 un nederīgas balsis bija divas. Ulmanim

bija izdevies nodrošināt vairākumu, jo citādi 8. maija lēmums varēja ne

vien apdraudēt viņa kabinetu, bet arī izjaukt apvērsuma plānus. Anšmits

šim nolūkam bija ļoti vajadzīgs. 30

Latvijas pēdējās demokrātiskais valdības mūžs bija nepilni divi mēneši.

Šai valdībā ministru prezidenta un ārlietu ministra portfelis bija Ulmaņa

rokās. Kara ministrs un tieslietu ministrs bija ģenerālis J. Balodis. lekš-

lietu ministra amatā bija V. Gulbis. Tie bija zemnieku savienības locekļi.

Viņi bija vienīgie, kam bija pieredze resoru vadībā, un arī tie, kas izda-

rīja valsts apvērsumu. Zināma ierobežota pieredze kā agrākajiem ministru

biedriem bija zemkopības ministram Budžem un satiksmes ministram Iv-

bulim. Nekādu pieredzējumu resoru vadībā nebija finanču ministram Rim-

beniekam un izglītības ministram Beldavam. Par spīti Ulmaņa optimistis-

kajam tēlojumam par jaunās valdības darbību Richarda Tomsona piemi-

ņas svētkos 1934. g. 21. aprīlī, valdība nekādu lielu rosmi savā īsajā dar-

bības laikā nespēja attīstīt. Totiesu rosīgs bija ministru prezidents Kārlis

Ulmanis, organizējot valsts varas pārņemšanu savās rokās.
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Valsts apvērsums

1934. g. 15. maijā notika pēdējā demokrātiski vēlētās likumdošanas ie-

stādes — Latvijas republikas ceturtās saeimas sēde. Tikai daži šīs sēdes

dalībnieki zināja resp. bija pārliecināti, ka tā ir pēdējā sēde.

Sociāldemokrātu deputāts Voldemārs Bastjānis ir aprakstījis savos me-

muāros dažus notikumus šai sēdē un pirms tās.31 Pirms 15. maija saeimas

sēdes valsts kontrolieris, sociāldemokrāts R. Ivanovs Bastjāni informējis,
ka tās pašas dienas ministru kabineta sēdē [jādomā, 15. maija priekš-

pusdienā] ministru prezidents Kārlis Ulmanis pasludinājis kabineta sēdi

par slepenu un paziņojis, ka kabinetu un valsts prezidentu pilī apsargā-

jot karaspēks, jo esot informācija, ka noziedzīgi elementi nākošajā naktī

gribot rīkot tračus un apdraudēt valsts dzīvi. Šo ziņu Ivanovs saeimā at-

kārtojis sociāldemokrātu frakcijas sēdē, bet laika trūkuma dēļ to nav

varēts iztirzāt, jo bijis jāsteidzas uz saeimas plēnārsēdi.
Saeimas sēdes laikā Kārlis Ulmanis pienācis pie sociāldemokrātu depu-

tātu sēdekļiem un lūdzis kompensāciju (t. i., tā kā viņam sēde uz kādu

laiku jāatstāj, tad, lai neizjauktu balsošanas līdzsvaru, lai sēdi atstāj vai

atturas no balsošanas arī kāds sociāldemokrātu deputāts). Kompensēšanās
uz kādu stundu notikusi ar deputātu Brūno Kalniņu. Kad Ulmanis at-

griezies saeimā un gājis garām sociāldemokrātu soliem, Buševics ar Mende-

ru (jālasa: vai Menders), lai Ulmani piezobotu, teikuši: „Kad nu, Ulmaņa

kungs, jūs to savu apvērsumu taisīsiet, tad gan, lūdzami, ar mums tā sau-

dzīgāk apejaties!" Ulmanis esot atjokojis: ~Protams, protams, cik vien

manos spēkos stāvēs!"

Līdzīga saruna bijusi arī Brūno Kalniņam ar Alfrēdu Bērziņu saeimas

kuluāros. Brūno Kalniņš esot Bērziņam uzsaucis: „Nu, pučistu ģenerāli,
kad būs apvērsums? Tam jau vajadzēja notikt pirmdien." Bērziņš smie-

damies atbildējis, ka to, kas nav paveikts pirmdien, izdarīs otrdien. 32

Kāds cits saeimas deputāts, zemnieksavienībnieks Jānis Lejiņš, kas tā-

pat kā Bastjānis arī piederēja pie tiem, kas par gaidāmo apvērsumu ne-

bija informēti, savās atmiņās raksta, ka frakcijas sēdē pirms saeimas ple-

nārsēdes Ulmanis brīdinājis, ka saeimai varētu nākt kāds uzbrukums.

Kad Lejiņš neviļus pasmīnējis, Ulmanis sadusmojies un, sitot dūri uz gal-

da, uzsaucis: ~Es patiešām gribētu, ka kādu no jums nošauj!" Tā kā saei-

mas plēnārsēdē nekā svarīga nav bijis, Ulmanis aizbraucis uz valsts kan-

celeju strādāt, bet noteicis, ja kas svarīgs gadītos, lai Lejiņš viņam pie-

zvanot. Pēc kāda laika Ulmanis pats Lejiņam piezvanījis, un pēdējais tei-

cis, ka viss kārtībā. Pirms sēdes slēgšanas Ulmanis atgriezies, drīz pēc tam

sēde slēgta un visi devušies mājās.33

īsi pirms pulksten astoņiem vakarā (15. maijā) zemnieku savienības de-

putāti J. Birznieks, E. Laimiņš, H. Dzelzītis v. c. iesniedza saeimas prezi-

dijam ierosinājumu sēdi slēgt. Pret šo priekšlikumu izteicās demokrātiskā

centra deputāts K. Kiršteins. Viņš ar to iegāja vēsturē kā pēdējās runas
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teicējs brīvās Latvijas demokrātiski vēlētajā parlamentā. „[Kiršteins tei-

ca:] Godātie deputātu kungi! Mūsu frakcija gan vēlreiz grib protestēt

pret šo priekšlikumu. Vēl taču ir agrs, un mums priekšā ir tāds svarīgs

likums kā disciplinārlikums, kas katrā ziņā būtu jāapspriež jo drīz. Mums

ir brīnums, ka šādu priekšlikumu var iesniegt zemnieku savienība, kura

sakās gribam nostiprināt valsts pamatus un radīt valstī zināmu stabilitā-

ti. Mums šķiet, ka disciplinārlikums taisni tiecas sasniegt šo mērķi. Mēs

balsosim pret sēdes slēgšanu. Pretējā gadījumā — mēs paredzam — piekt-
dien apspriedīs satversmes grozījumu projektu un šo likumu, saprotams,

visiem spēkiem gribēs nogremdēt. Tas pēc mūsu pārliecības nav valstisks

darbs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vārdu par šo priekšlikumu neviens

nevēlas? Nobalsošanā nāk minētais priekšlikums — sēdi slēgt. Lūdzu pie-
celties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu piecelties, kas ir pret

to. Beidzot lūdzu piecelties to, kas atturas. Par priekšlikumu — sēdi slēgt
— nodotas 36 balsis, pret — 26 balsis, atturējies 1. Priekšlikums pie-

ņemts. Nākošā sēde būs piektdien, 18. maijā pīkst. 17. Šī sēde slēgta. (Slēg-
ta pīkst. 19.52)"34 Šis ir pēdējais ieraksts saeimas stenogrammā, un, kā

redzams, sēdes beigās bija palikuši tikai 63 deputāti. Priekšsēdis P. Kal-

niņš bijis pieņemšanā pie Francijas sūtņa.
Pēc sēdes, raksta Lejiņš, H. Celmiņš, E. Laimiņš, M. Skujenieks, A. Bēr-

ziņš un viņš pats aizbraukuši uz „Adonia" [jachtklubu] spēlēt kārtis.35

Ģenerālis Balodis atteicies braukt, par ko Lejiņš bijis pārsteigts. Bērziņš

par to raksta, ka tad, kad viņu pēc saeimas sēdes uzaicinājuši doties uz

jachtklubu, lai spēlētu kārtis un iedzertu kādu konjaku, viņš aizbildinā-

jies, ka vispirms jābrauc mājās, lai pārģērbtos aizsargu tērpā, jo viņam

esot jāpiedalās kādā aizsargu sanāksmē. Kad ap deviņiem viņš ieradies

klubā, tur bijis priekšā H. Celmiņš, J. Lejiņš, J. Trasuns, M. Skujenieks un

vēl daži citi.36 Lejiņš turpina stāstu: „Vēlāk zvanīja ģenerālis [Balodis],

izteica nožēlu, ka viņš nav varējis piedalīties un lūdza M. Skujenieku pie

telefona. Pēc sarunas Skujenieks atvainojās, ka viņam jāiet, jo K. U. viņu

gaidot. Drīz aizgāja arī A. Bērziņš. Tā mūsu partija pajuka, un mēs

devāmies mājās."37 Par Skujenieka saukšanu pie telefona Bērziņš sa-

vukārt raksta: „Varbūt ap kādiem pusē desmitiem vakarā Skujenieku

sauca pie telefona. Pēc īsa brīža viņš atgriezās ļoti nopietnu seju, nolika

kārtis un atvainojās, ka viņam kaut kur ļoti steidzīgi jāierodoties. Tā kā

no klātesošiem tikai es
viens zināju par naktī gaidāmiem notikumiem,

bija skaidrs, ka zvans Skujeniekam bija vai nu no Baloža vai Ulmaņa per-

sonīgi ar aicinājumu nekāvējoties ierasties prezidenta dzīvoklī ārlietu mi-

nistrijā."38

Pulksten vienpadsmitos naktī, kā norunāts, arī Bērziņš ieradies Ulmaņa

dzīvoklī ārlietu ministrijas namā, Valdemāra ielā 3. Tur priekšā bijis J.

Balodis, V. Gulbis un M. Skujenieks. Pēdējais pūlējies noskaidrot savu

stāvokli pēc apvērsuma. Bērziņš raksta, ka Ulmanis viņam piedāvājis sa-
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tiksmes ministra posteni, bet Skujenieks pieprasījis iekšlietu ministra ama-

tu. Beidzot vienojušies, ka Skujenieks uzņemsies ministru prezidenta bied-

ra pienākumus.

Ulmanis iepazīstinājis sazvērniekus ar sagatavoto uzsaukumu tautai, un

to parakstījis Ulmanis un Balodis. Pēc tam visi, kas bija sapulcējušies

Ulmaņa dzīvoklī ārlietu ministrijas namā, pārgājuši uz nama otro stāvu.

Tur jau atradies pulkvedis Rozenšteins no armijas štāba, Vidzemes divī-

zijas komandieris ģenerālis Berķis ar sava štāba priekšnieku pulkvedi Fo-

gelmani un adjutantu kapteini Kalniņu un divīzijas sakaru priekšnieks

kapteinis Rozenbergs, arī aizsargu priekšnieks pulkvedis K. Prauls, no

armijas izlūkošanas daļas O. Cielēns un no iekšlietu ministrijas J. An-

šmits.39

Pulkvedis Plensners kādā rakstā pulkvedi Rozenšteinu uzskata par ap-

vērsuma galveno technisko izplānotāju,40 bet Alfrēds Bērziņš ir citādās

domās, un viņa grāmatā pulkvedis Rozenšteins minēts gandrīz pēdējā
vietā. Interesantā kārtā Ādolfs Klīve arī savā atmiņu grāmatā Latvijas ne-

atkarības gadi Alfrēda Bērziņa lomu apvērsuma rīkošanā nemaz nepie-
min. Pēc tā, ko raksta Plensners un neraksta Klīve, varētu secināt, ka Al-

frēda Bērziņa loma visā šai lietā būs bijusi daudz nenozīmīgāka, nekā

viņš pats savās grāmatās to iztēlojis.

Alfrēda Bērziņa grāmatā Labie gadi (141. lpp.) ir iespiests uzņēmums,

kas izdarīts apvērsuma naktī un kurā redzams sēžot ģenerālis Balodis un

Kārlis Ulmanis (rakstā: Dr. Kārlis Ulmanis, kaut Ulmanim tad doktora

grāds vēl nebija piešķirts) un aiz viņiem stāvot Alfrēds Bērziņš aizsargu

formastērpā. Autors vēstulē Bērziņam jautāja, kāds amats viņam toreiz

bija aizsargos, un saņēma šādu atbildi (1974. g. 18. maija vēstulē): Ap-

vērsuma laikā es biju Saeimas deputāts, tālab vairs nevarēju ieņemt algotu
amatu Aizsargu organizācijā, bet skaitījos tajā kā informācijas nozares

vadītājs. Bet atkal oficiālam amatam te nebija nekāda nozīme. Ilgus gadus

es darbojos aizsargu štābā. Man bija ļoti labas attiecības kā ar aizsargu
vadību štābā, tā arī ar aizsargu pulku komandieriem. Zināju, kuriem

var uzticēties un ar kuriem jābūt piesardzīgam. Un tā nebija nekādas

grūtības ar aizsargiem, kuriem ( =kuri) jau tā bija naidīgi noskaņoti pret

Saeimu. .
.

"

Kā pavisam no citas pasaules izskan Miķeļa Valtera sāpju kliedziens,

kad viņš savās (šī manuskripta rakstīšanas laikā vēl nepublicētajās) at-

miņās raksta: ~Aizsargi, mani mīļie, manis radītie aizsargi, kurus bija kā

lielu lolojumu atstājis Latvijā, ko prāts bija radījis — tas zudis. Nakts no-

slēpumainā darbā, pašā neglītākā, bija rīkojušās noziedzīgās rokas ar Kār-

li Ulmani priekšgalā."

Pusnaktī, pēc Bērziņa tēlojuma, sākusies karaspēka kustība, lai ieņemtu

plānā paredzētās vietas. Ap pusnakti arī lauku aizsargi atstājuši savas sta-

cijas un devušies uz Rīgu. No rīta Rīgā bijis sapulcināts ap 3000 aizsar-
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gu.
41 Savi uzdevumi bijuši arī policijai un politiskajai policijai. Bērziņš

raksta: ~Ap trijiem 16. maija rītā armijas, aizsargu un policijas vadība at-

stāja ārlietu ministriju. Pārmaiņas galvaspilsētā bija noritējušas bez kā-

diem starpgadījumiem."42

Kad lēkusi saule, Ulmaņa darbistabā bija palikuši tikai trīs — bez Ul-

maņa vēl Balodis un Bērziņš. Ministru prezidenta sekretārs J. Cimmer-

manis (vēlāk: Rudums) tad izdarījis dažus fotouzņēmumus. Astoņos no

rīta Ulmanis esot devies pie valsts prezidenta Kvieša (par to sk. turpmāk),

lai viņu informētu par notikušo. Tai pašā laikā, kad Ulmanis bijis ceļā uz

pili, radiofonā nolasīts Ulmaņa un Baloža uzsaukums tautai.4'1

Turpinājumā Bērziņš īsi piemin, ka 16. maijā, agrā rīta stundā un pēc

tam sekojošās dienās aizturēti kreisā virziena pilsoņi. Izkratot B. Kalni-

ņa, P. Ulpes un J. Celma dzīvokli, policija atradusi lielāku skaitu revol-

veru un municijas. Pamatojoties uz V. Bastjāņa grāmatas Gala sākums in-

formācijas, Bērziņš raksta, ka uz Liepājas koncentrācijas nometni aizves-

tas kādas 400 personas, un pēc tam citē teikumus no Bastjāņa grāmatas,

kur pēdējais savā objektivitātē saka kaut ko labu par apcietinājumā pa-

vadīto laiku. Bērziņš turpretim neko neraksta par Bastjāņa agoniju, kad

pusvienos vai vienos naktī sākās zvanīšana pie viņa durvīm un apgalvoju-

mi, ka zvanot policija. Kad Bastjānis nav ticējis, ka tā ir policija, kas

nakts laikā grib ielauzties neaizkarama deputāta dzīvoklī, sākusies durvju
laušana. Tad notikusi kratīšana, pie kam kratītāji nav varējuši atturēties,

vienu otru sīkumu neielaižot savā kabatā. Pēc tam Bastjānis drāmatiski

apraksta savu apcietināšanu, vārdzināšanu polītiskajā pārvaldē un Cen-

trālcietumā un kā pēc vairākām dienām apcietinātie bruņotā apsardzībā

vesti uz vilcienu, lai viņus nogādātu Liepājā.44

Par to, kā notika apcietināto saeimas deputātu transports no Rīgas uz

Liepāju, vēstulē autoram raksta toreizējais Saldus stacijas priekšnieks" Jē-

kabs Krūmiņš: „Naktī stacijas dežurants piezvanīja man uz dzīvokli un

ziņoja, ka saņemta ļoti svarīga telegramma, kurā bija teikts, ka nozīmēts

vilciens no Rīgas uz Liepāju ar apstāšanos tikai Dobelē un Saldū. Stacijas

priekšniekam [norādīts] personīgi pieņemt vilcienu, bet palīgiem (resp.

dežurantiem) kopā ar pārmijniekiem atrasties pie pārmijām. Uzgaidāmās

telpas noslēgt, un, ja mana ko aizdomīgu, ziņot policijai un aizsargiem. . .

Kad kaimiņu stacija paziņoja, ka vilciens tuvojoties viņu stacijai, es ar

dežurantu pārbaudījām pārmijas un neko aizdomīgu neatradām. Es nācu

atpakaļ uz staciju un sagatavojos pieņemt vilcienu. Pienākošais vilciens

vēl nebija apstājies, kad no vilciena izlēca virsnieks ar seržantu pistolēm
rokā. Virsnieks bija novērojis, ka es ar vagonos esošiem biju sasveicinājies.

Virsnieks, paceltu pistoli turot man pie galvas, teica, ka tagad nav miera

laiki, bet izņēmuma stāvoklis, un: jūs ar 'arestantiem' nedrīkstat sasveici-

nāties, nedz arī sarunāties — vai jūs to saprotiet? Nākošais jautājums bija,

kāpēc vilciens apstājies un cik ilgi tas stāvēs stacijā. Mana atbilde bija,
ka vilciens apstājies pēc pavēles, bet cik ilgi tas stāvēs, atkarājas no lo-
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komotīves vadītāja. Pēc tam devos uz kantori, lai paziņotu par vilciena

pienākšanu un pieprasītu ceļa atļauju vilcienam braukt tālāk. Ejot uz kan-

tori, mani virsnieks ar seržantu pavadīja no abām pusēm ar pistolēm ro-

kā. Saņemot vilcienu ceļa atļauju tālāk braukšanai, zizli nesu nodošanai

lokomotīves vadītājam. Tuvojoties lokomotīves tenderim, virsnieks iz-

rāva man zizli no rokām un teica, lai es tālāk neejot. Uz tendera redzēju

[karavīru] bruņu cepures un automātisko ieroču stobrus. Ejot atpakaļ, va-

gonos redzēju daudz pazīstamu seju. Tie bija Saeimas deputāti stingrā ap-

sardzībā, jo katra vagona galā bija bruņota sardze. Viens no viņiem sauca

mani vārdā un lūdza, lai viņu Liepājā apmeklējot.
Pēc dažām dienām aizbraucu uz Liepāju, bet apmeklēšana bija sarež-

ģīta. Vajadzēja uzrādīt pasi un atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Man

neieteica savu paziņu apmeklēt, jo par to būšot jāziņo uz Rīgu un tas va-

rot kaitēt man un darbam. Tādēļ apmeklēšanu atliku."

Saprotamu iemeslu dēļ par apcietināto skaitu lielu interesi tūlīt pēc ap-

vērsuma izrādīja demokrātisko valstu prese. Arī zviedru avīze Dagens

Nyheter šim jautājumam veltīja uzmanību. 18. maija rakstā avīze aiz-

rāda, ka kopējais apcietināto skaits neesot noskaidrojams, bet to esot vai-

rāki simti. Cik noskaidrots par atsevišķām vietām provincē, tad Liepājā
zināmi 28 apcietinātie, Rēzeknē 35, Ventspilī 13, Daugavpilī 9. Starp ap-

cietinātajiem neesot tikai sociāldemokrāti, bet arī jaunās zemnieku sa-

vienības līderis Leikarts. Saeimas prezidents Dr. P. Kalniņš pēc apcietinā-
šanas atbrīvots. Saeimas viceprezidents, katoļu baznīcas galva bīskaps
Rancāns atteicies parakstīt solījumu, ka nesasauks saeimu, un pēc tam

viņam piespriests istabas arests, ārpus viņa mītnes novietojot sardzi.

Sociāldemokrāti, kas mēģinājuši bēgt uz ārzemēm, pie robežām apcie-

tināti un atvesti uz Rīgu. Tālāk avīze ziņo, ka Tautas nama tuvumā, kur

iekārtotas aizsargu kazarmas, vakar un šodien (16. un 17. maijā) apcietinā-

tas kādas divdesmit piecas personas, jo tās visādos veidos izrādījušas savu

neapmierinātību ar apvērsumu, saucot aizsargus par strādnieku slepkavām

un tamlīdzīgi. Par apcietināto saeimas komandantu Lielbiksi ziņojumā

teikts, ka viņš telefoniski brīdinājis saeimas prezidentu Dr. Kalniņu un

strādnieku sportistu šefu Brūno Kalniņu. Lielbiksis bijis pilsoņu kara lai-

kā boļševiku pusē, bet savu saeimas komandanta posteni dabūjis ar sociāl-

demokrātu protekciju. Tālāk avīze ziņo, ka zāģētavu streiks izbeidzies

un 4000 streikojošie atgriezušies darbā.

Par apcietināšanām tā pati avīze ziņo atkal 22. maijā: pēc lielajām pār-

maiņām Latvijas politiskajā dzīvē iepriekšējā nedēļā varēja sagaidīt, ka

Vasarsvētkus varēs nosvinēt netraucētā mierā. Tā tomēr nav bijis. Policija

atkal kļuvusi aktīva un izdarījusi jaunus masu arestus. Apcietināšana iz-

darīta arī vilcienos. Starp apcietinātajiem ir arī pazīstamais sociālistu va-

donis Buševics. Esot arī atrasti jauni ieroču krājumi.
26. maija laikraksts Dagens Nyheter ziņo, ka „tirišana" turpinās. Biju-

šos komūnistiskos depūtātus nodos karatiesai. Sociāldemokrātus apsūdz
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Starp apcietinātajiem ir arī jaunsaimnieku deputāts Šlakāns. Apcietināts

arī partijas ģenerālsekretārs Kronbergs, kas bijis iejaukts tumšos darīju-

mos un izteicies nicinoši par jauno valdību. Aizturēts arī sociāldemokrāts

inženieris Jagars, kas bijis Rīgas pilsētas galvas biedrs.

Anglijas sūtniecības ziņojumā savai ārlietu ministrijai dati par apcie-

tinātajiem sniegti 1935. g. 30. janvārī. Ziņojumā lietvedis Torrs apcer no-

tikumus, kas noveda pie 15. maija apvērsuma, un uzskata, ka tā galvenais
iemesls bijusi nesaprašanās starp sociāldemokrātiem un zemnieku savie-

nību. Puča naktī, pēc Anglijas sūtniecības informācijas, apcietināti un vē-

lāk ievietoti Liepājas koncentrācijas nometnē 400 Latvijas pilsoņu, vai-

rums sociāldemokrātu. 1934. gada decembrī Liepājas koncentrācijas no-

metnē vēl bijusi 71 persona un cietumos 35. Bez tam, pamatojoties uz

Kerenska likuma, apcietinājumā vēl bijuši 60, no tiem daži bijuši apcieti-
nāti jau pirms apvērsuma (rakstā paskaidrots, ka uz Kerenska likuma pa-

mata apcietināto var bez tiesas sprieduma turēt cietumā neierobežotu lai-

ku, bet apcietināto var izlaist trimdā uz ārzemēm, ja ir kāda valsts, kas

viņu ņem pretī). Ziņojumā teikts, ka Latvijas sociāldemokrāti esot agrāko

Krievijas boļševiku jeb maksimālistu nozarojums un ka Latvijā pirms ap-

vērsuma sociāldemokrātiem bijusi spēcīga tendence nodibināt kopēju fron-

ti ar komūnistiem pret pilsoņiem.45

Komentējot šo Anglijas sūtniecības viedokli, jāatzīst, ka starp sociāl-

demokrātiem un zemnieku savienību bija nesaprašanās, bet to nekādā ziņā

nevar uzskatīt par galveno iemeslu apvērsumam. Tāpat ir pareizs sprie-

dums, ka Latvijas sociāldemokrāti bija izdalījušies no kopējās Krievijas
sociāldemokrātu partijas, bet pilnīgi aplams ir apgalvojums, ka pirms ap-

vērsuma Latvijas sociāldemokrātiem bijusi spēcīga tendence nodibināt

kopēju fronti ar komūnistiem pret pilsoņiem. Varbūt Torru uz šādu ne-

pamatotu spriedumu pamudināja fakts, ka sociāldemokrāti saeimā pretojās
komūnistu deputātu izslēgšanai, bet to viņi darīja aiz principa. Nav šaubu,

ka viņi tāpat būtu pretojušies kāda labā spārna nogrupējuma deputātu

izslēgšanai.

Lasītāju var interesēt arī, ko okupētās Latvijas komūnistiskais vēstur-

nieks A. Drīzulis raksta: ~1934. gada maijā-jūlijā vien represijām [sic!]

bija pakļauti 2077 cilvēki, pie kam ceturtā daļa no tiem (519 cilvēku) bija

ieslodzīti Liepājas koncentrācijas nometnē."46 Laikā no maija līdz decem-

brim Liepājas koncentrācijas nometnē no Rīgas esot ieslodzīta pavisam
361 persona, kas aptuveni saskan ar Bastjāņa minēto skaitli.

Nākošie notikumi jau atspoguļojas sausos oficiālos avotos. Viens no

svarīgākajiem oficiāliem aktiem, ja ne vissvarīgākais, ir rīkojums par

karastāvokli Latvijā: 47 „Rīkojums par kara stāvokļa izsludināšanu. le-

vērojot to, ka valstī draud izcelties iekšēji nemieri, kuri apdraud valsts

iedzīvotāju drošību, ar šo tiek izsludināts kara stāvoklis visā Latvijā uz 6

mēnešiem. Kara stāvoklis stājas spēkā Rīgā š. g. 15. maijā pīkst. 23-os,
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pārejas Latvijas daļas 16. maija pīkst. 1-os rīta. Rīga 1934. g. 15. maija
Ministru prezidents K. Ulmanis. Kara ministrs ģenerālis Balodis."

Noteikumus par karastāvokli patstāvīgās Latvijas vēstures sākumā

1919. g. 11. februārī bija pieņēmis ministru kabinets. Saskaņā ar šiem

noteikumiem brīvības cīņu laikā kārtības un iekšējās drošības uzturēšana

bija nodota kara iestādēm. lekšlietu ministrijai bija tiesības atstādināt ne

vien ieceltos, bet arī ievēlētos valsts un pašvaldības darbiniekus. Tāpat
iekšlietu ministrijai saskaņā ar šiem noteikumiem bija tiesības aizliegt avī-

zes un ierobežot preses darbību, sekvestrēt kustamu un nekustamu mantu,

slēgt tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumus, dot rīkojumu par kratī-

šanu, izslēgt no tiesu kompetences un administrātīvā kārtā sodīt noteiku-

mos paredzētos noziegumus.

Līdz ar karastāvokļa izsludināšanu 1934. gadā paplašinājās arī kara-

tiesu kompetence, kas kopš 1927. gada Latvijā bija stipri sašaurināta un

praktiski attiecās vienīgi uz Latvijas bruņoto spēku personāla noziedzī-

giem darījumiem.

Kā redzams, karastāvokļa nodibināšana nozīmēja, ka bija atceltas visas

pilsoņu tiesības. Lai mīkstinātu nelabo iespaidu, ko katrā modina šis ter-

mins, mūsu literātūrā Ulmaņa 1934. gadā proklamēto „kara stāvokli" ir

iesākts dēvēt par ~izņēmuma stāvokli". Šo apvērsuma apoloģētu ieviesto

terminu ir sākuši lietot pat tie, kam pret apvērsumu nav simpātiju. Pa-

mats termina „izņēmuma stāvoklis" lietošanai ir Ulmaņa un Baloža pa-

rakstītais „Valdības manifests", ar ko par apvērsumu paziņoja tautai. Tajā

nav teikts, ka izsludināts karastāvoklis, bet manifests sākas ar vārdiem:

„Pilsoņi! Apzinādamies savu atbildību tautas un vēstures priekšā, valdī-

ba atzinusi par nepieciešamu izsludināt izņēmuma stāvokli visā valstī un

spert ārkārtējus soļus valsts iekšējās kārtības sargāšanai." Te jāpasvītro,
ka manifestam nebija likuma spēka, bet tas bija tikai paskaidrojums pil-

soņiem par notikušo apvērsumu. Turpretim rīkojumam bija likuma spēks.

Varētu domāt, ka pašiem apvērsuma rīkotājiem bija radušās atšķirīgas

domas par karastāvokļa izsludināšanu un manifestā tādēļ lietots maigāks
termins — izņēmuma stāvoklis,

Šo terminu tad arī iemīļojis savās atmiņās apvērsuma aktīvais dalīb-

nieks Alfrēds Bērziņš. 1963. gadā publicētajā atmiņu grāmatā Labie gadi

(151. lpp.) viņš raksta:
„ . . .

iekšlietu ministrs V. Gulbis diktēja Vālberga

jaunkundzei likumu par izņēmuma stāvokļa izsludināšanu visā zemē . .
."

Desmit gadu vēlāk publicētajā grāmatā Kārlis Ulmanis (227. lpp.) viņš sa-

vukārt raksta: „Sakarā ar satversmes 62. p. izsludinātais izņēmuma stā-

voklis stājās spēkā 16. maijā 8 rītā — pēc tā izsludināšanas." Kamēr 1963.

gadā Bērziņa atmiņās par karastāvokļa pasludināšanu ir vērojama tikai

tendence šo drastisko soli mīkstināt, tikmēr desmit gadu vēlāk teiktajā vē-

rojama jau klaja nepatiesība gan par to, kas likumā minēts un kad tas

stājās spēkā, gan atsaucoties uz Latvijas satversmi. Satversmes 62. pants
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tiešām paredz, ka ministru kabinetam ir tiesības izsludināt izņēmuma stā-

vokli, par to 24 stundu laikā ziņojot saeimas prezidijam. Turpretim di-

viem ministriem (ministru prezidentam un kara ministram) tādas tiesības

nebija, kaut arī trešais ministrs (iekšlietu ministrs) būtu likumu diktējis

mašīnrakstītājai. Ko nozīmē ~izņēmuma stāvoklis", satversmē nav tuvāk

definēts, bet katrā ziņā tas ir stāvoklis, kas ir daudz maigāks nekā „kara

stāvoklis".

Latvijas 1922. gada satversmē karastāvokļa pasludināšana tieši nav pa-

redzēta, bet tikai netieši. Saskaņā ar satversmes 43. pantu valsts prezidents

uz saeimas lēmuma pamata pasludina karu, un, saprotams, ka tad varēja
iestāties ~karastāvoklis". Bērziņa atsaukšanās uz satversmi tādēļ ir aplama

ne vien formāli (jo nedz 1934. gada rīkojumā, nedz manifestā nekādas at-

saukšanās uz satversmi nav), bet arī pēc būtības (jo satversme atsevišķiem
ministriem tādas tiesības nedeva). Turklāt runa ir par karastāvokli, ne iz-

ņēmuma stāvokli. 48

Daudz svarīgāks par iepriekš minēto korriģējumu Bērziņa atmiņās un

Latvijas satversmes pārzināšanā ir fakts, ka tik svarīgu rīkojumu, kāds ir

karastāvokļa izsludināšana, Ulmanis un Balodis varēja bez atbildības

vēstures priekšā izsludināt ar atpakaļ ejošu datējumu. Mums nav nekādu

norādījumu, ka ministru prezidents un kara ministrs būtu darījuši zināmu

Rīgas iedzīvotājiem jau pulksten 23 naktī, ka ir izsludināts karastāvoklis,

vai provinces iedzīvotājiem to pašu 16. maijā pulksten vienos no rīta.

Tieši otrādi, ir daudz liecību, ka Latvijas iedzīvotāji par karastāvokļa

resp. izņēmuma stāvokļa pasludināšanu dabūja zināt tikai 16. maijā ap

pulksten astoņiem no rīta. Tādēļ arī Bērziņš sagroza dokumenta tekstu,

rakstot, ka tas stājās spēkā 16. maijā astoņos no rīta pēc tā izsludināšanas.

Tas, ka karastāvokli izsludina ar atpakaļ ejošu datējumu, ir ūnikāls no-

tikums pasaules tiesību vēsturē. Nolūks ar šo neveiklo manevru bija dot

šķietami likumīgu segumu nelikumīgam aktam. Neveikls un nevajadzīgs
šis manevrs bija tādēļ, ka apvērsums bija revolūcija, kas neņēma vērā ne-

kādas tiesiskās normas, un tādēļ nebija nekādas vajadzības revolūcionā-

ram aktam piešķirt tiesisku formu. No valststiesību viedokļa atšķir- divus

diktātūras veidus — komisārisko diktātūru, kas nodibinās legālā ceļā, un

suverēno diktātūru, kas nodibinās nelegāli. Ulmaņa diktātūra bija suve-

rēna diktātūra, un, šādi raugoties, mēģināt ar legāliem aktiem radīt ie-

spaidu, ka diktātūra ir komisāriska, ir ne vien lieki, bet arī negodīgi.

Kāds īsti bija nolūks, pasludinot karastāvokli ar atpakaļ ejošu datēju-

mu, atklāj Alfrēds Bērziņš jau citētajā vietā grāmatā par Kārli Ulmani.49

Apvērsuma naktī starp apcietinātajiem saeimas sociāldemokrātu depu-

tātiem bija arī Brūno Kalniņš, P. Ulpe un J. Celms. Kratot viņu dzīvok-

ļus, atrada zināmu skaitu revolveru, kas bija iegādāti ar Skujenieka val-

dības ziņu sociāldemokrātu sportistu (t. s. SSS) apbruņošanai. Bērziņš tad

nu raksta, ka ministru kabinetā bijušas domstarpības par to, vai šos trīs

deputātus var nodot karatiesā, jo dažiem ministru kabineta locekļiem (ku-
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riem?) esot bijušas šaubas, vai kratīšanā pirms karastāvokļa (Bērziņš rak-

sta: „izņēmuma stāvokļa") izsludināšanas atrastie ieroči nav delikts, kas

tiesājams nevis karatiesā, bet gan apgabaltiesā. Pēc debatēm tomēr minis-

tru kabinets esot nolēmis iztiesāšanu nodot karatiesā. Bērziņa atreferēta-

jiem faktiem trūkst ticamības. Ja arī Bērziņš tagad pēc tik daudziem ga-

diem būtu aizmirsis, kad karastāvoklis saskaņā ar izsludināto rīkojumu

stājās spēkā, ministru kabinetam notikumu laikā taču būs bijis pieejams
Valdības vēstnesis, kurā bija ievietots rīkojums par karastāvokli, un tādēļ

Bērziņa aprakstītās debates nemaz nevarēja notikt.

Kad īstenībā izsludināja valsts apvērsumu Rīgā un provincē, ir aprak-

stījusi Dagnija Šleiere: „Atceros 16. maija rītu. Pie namu stūriem bija iz-

lipinātas kādas lapiņas. . .
Kārlis Ulmanis un ģen. J. Balodis bija parakstī-

juši uzsaukumu, ka, ievērojot tautā pieaugošo neapmierinātību ar partiju
darbību un draudošās briesmas, valstī izsludināts izņēmuma stāvoklis. To

pašu atkārtoja radiofons, to pašu varēja izlasīt pēcpusdienas laikrak-

stos."50 Šais deviņpadsmit gadus pēc notikuma rakstītajās atmiņās redzams,

ka tauta par apvērsumu dabūja zināt pēc tā saucamā „Valdības manifes-

ta". Tauta neuzzināja, ka ir izsludināts karastāvoklis, bet gan, ka ir iz-

sludināts izņēmuma stāvoklis. Svarīgi ir arī konstatēt, ka iedzīvotāji par

izņēmuma stāvokli (kā karastāvoklis bija nosaukts) dabūja zināt tikai 16.

maija rītā, nevis naktī no 15. uz 16. maiju. Pēc radiofona ziņām ap to

pašu laiku, kad rīdzinieki uzzināja par šiem notikumiem, to dabūja zināt

arī provinces iedzīvotāji.
Nākošais svarīgais dokuments ir 1934. g 18. maija valdības deklarā-

cija: „Valdības deklarācija. Saeimas funkcijas līdz Satversmes reformas

izvešanai izpilda Ministru kabinets sākot ar 1934. g. 15. maiju pīkst. 23.

Rīgā 1934. g. 18. maijā. Ministru prezidents un ārlietu ministrs K. Ul-

manis, Ministru prezidenta biedrs M. Skujenieks, Finanču ministrs L. Ēķis,
lekšlietu ministrs V. Gulbis, Izglītības ministrs prof. L. Adamovičs, Kara

ministrs ģen. J. Balodis, Satiksmes ministrs B. Einbergs, Zemkopības mi-

nistrs J. Kauliņš, Tautas labklājības ministrs V. Rubulis, Tieslietu ministrs

H. Apsītis."51

Te atkal ir dokuments, kas stājas spēkā ar atpakaļ ejošu datumu. 1934.

g. 15. maijā pulksten 23 nekāda ministru kabineta sēde nenotika, kas būtu

varējusi pārņemt saeimas funkcijas. Turklāt ministru kabineta sastāvs tad

bija pavisam cits — tas, kas bija dabūjis saeimas akceptu pirms nepilniem

divi mēnešiem. Atskaitot tikai Ulmani, Balodi, Gulbi un Skujenieku, pārē-

jie ministri, kas minēti 18. maija deklarācijā, 15. maijā pulksten 23 nemaz

nezināja, ka viņi ir ministri un kā kabinets ir pārņēmuši saeimas funkci-

jas. No šī viedokļa ir arī kļūdaina informācija Latvju enciklopēdijā (uz

to jāaizrāda tādēļ, ka Latvju enciklopēdiju vēl joprojām kā autoritātīvu

avotu izmanto memuāru rakstītāji un citi), ka 19. kabinets būtu stājies

amatā 1934. g. 16. maijā.52 Ja akceptē rīkojumā teikto, tad kabinets stā-

jies amatā 15. maijā; bet ja akceptē datumu, kad izsludināja jaunā kabi-
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neta sastāvu, tad 18. maijā. Avīzes gan arī 18. maijā rakstīja, ka 16. maija

pēcpusdienā (tas tad būtu trešais datums) atkāpies vecais kabinets un tūlīt

stājies darbā jaunais kabinets. Ka šīs avīzes nebija informāciju smēlušas

no Valdības vēstneša, rāda tas, ka jau notikumu laikā valdīja zināms sa-

jukums par to, kad īsti stājies amatā jaunais ministru kabinets un kad tas

pārņēmis saeimas funkcijas.
No otras puses, ir veltīgi lauzt šķēpus par juridiskām finesēm, ka Ul-

manis lika izsludināt rīkojumus un likumus ar atpakaļ ejošu datumu. Šīs

fineses ir nozīme konstatēt vienīgi vēsturiskās patiesības noskaidrošanai.

Pats apvērsums taču bija nelikumīgs, un par to, kādas vēl nelikumības

pavada galveno deliktu, ir velti runāt.

Valsts apvērsumi, sagrābjot varu ar bruņotu spēku, ir visai parasta pa-

rādība Dienvidamerikas republikās un mūsu modernajos laikos jaunajās

Āfrikas nēģeru republikās. Praksē tad arī izveidojies stāvoklis, ja apvēr-

sums izdodas, tad apvērsuma izdarītājus godina. Ja apvērsums neizdo-

das un ja tā izdarītāji nepagūst aizbēgt vai patverties sūtniecībās, kas vi-

ņiem dod patvērumu kā politiskiem bēgļiem, tad viņus soda. Latvijas so-

dulikumā, kas bija spēkā 1934. g. 15. maijā, 69. paragrāfs paredzēja: „Kas

lietojis varas darbus ar nolūku: 1) grozīt Latvijā pastāvošo valsts iekārtu;

2) gāzt Valsts Prezidentu vai Ministru kabinetu vai atņemt viņiem ar li-

kumu piešķirtās funkcijas. . . ,
sodāms: ar spaidu darbiem uz visu mūžu vai

uz noteiktu laiku." Sodulikuma 13. paragrāfs paskaidroja sīkāk, ko no-

zīmē spaidudarbu sods uz noteiktu laiku — minimālais sods bija četri gadi

un maksimālais sods 15 gadi. Līdz ar šo sodu notiesātie zaudēja arī virkni

likumā noteikto tiesību. Ulmanis un pārējie apvērsuma aktīvie dalībnie-

ki bija ar varu grozījuši Latvijā pastāvošo iekārtu un bija ministru ka-

binetam atņēmuši ar likumu piešķirtās funkcijas. Viņus nesodīja tikai tā-

dēļ, ka pučs bija izdevies. Prāvā, kad pēc Ulmaņa apvērsuma tiesāja pēr-

konkrustiešus, ļoti saudzīgā veidā uz šo faktu aizrādīja zvērinātais advo-

kāts Zāmuels, bet viņam par to senāts uzlika disciplīnām sodu!53

Anglijas lietvedis pēc zināma laika nogaidīšanas, lai redzētu, cik sta-

bila ir jaunā Latvijas valdība, par jauno Latvijas ministru kabinetu ziņo-

ja uz Londonu savai ārlietu ministrijai tikai 1934. g. 22. maijā. Ziņojumā
ir minēta ministru polītiskā piederība. Lietvedis Torrs ziņo, ka Ulmanis,

Balodis, Gulbis un viceministri — Bērziņš un Birznieks nāk no zemnieku

savienības, Čamanis no Latgales kristīgiem (minēts kā pirmais), Rubulis

no Latgales progresīvistiem, Kauliņš no jaunsaimniekiem, Skujenieks no

progresīvās apvienības. Pārējie ministri ziņojumā nav pieminēti.54

Valsts prezidenta Kvieša loma

Kamēr par apvērsuma iniciatoriem un tiešajiem dalībniekiem nav nekā-

du šaubu, tikmēr ir zināma neskaidrība par valsts prezidenta Alberta
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Kvieša lomu apvērsumā. Jānis Lejiņš savā dienasgrāmatā raksta, ka 26.

maijā, t. i., desmit dienas pēc apvērsuma, viņš saticis ģenerāli Balodi un

pēdējais stāstījis, ka valsts prezidentam nekas neesot teikts par 15. maija

nodomiem, „lai varbūtēju cīņu gadījumā atbildību nevarētu novelt uz A.

Kviesi".55 Alfrēds Bērziņš raksta, ka Ulmanis 16. maijā astoņos no rīta de-

vies pie valsts prezidenta A. Kvieša ar ziņojumu par iepriekšējās nakts no-

tikumiem. 56 Pavisam citāds ir Alberta Kvieša dēla Viktora Kvieša stāsts,

ko savās atmiņās ir atstāstījis Mariss Vētra. Viktors Kviesis bija dzimis

1911. gadā. Viņš beidza Latvijas universitātes tiesību zinātņu nodaļu
1934. gadā un studēja mūziku Latvijas konservātorijā. Tieši 1934. g. 15.

maijā notika pianistu publiskie pārbaudījumi Latvijas konservātorijā. Ko-

pā ar Rīgas pils komandantu pulkvežleitnantu Nikolaju Kalniņu Viktors

Kviesis pēc šiem pārbaudījumiem atgriezies uz Rīgas pili, kad viņus aiz-

turējusi sardze, par ko abi bijuši pārsteigti. leejot valsts prezidenta darb-

istabā, Viktors Kviesis tur sastapis savu tēvu Albertu Kviesi, kas klusi un

nevarīgi sēdējis pie rakstāmgalda, un tikpat klusi un nevarīgi tur sēdējis

arī valsts prezidenta adjutants pulkvedis Eduards Kuplais. Uz dēla jautā-

jumu valsts prezidenta vietā atbildējis adjutants, sakot, ka tikko no pils

aizgājis Kārlis Ulmanis, un piebilstot, ka nevajadzējis ļaut Ulmanim aiz-

iet, bet viņu vajadzējis arestēt. „Nekā nesaprotu," tad esot ierunājies pils
komandants Nikolajs Kalniņš. Tad valsts prezidents paskaidrojis, ka Kār-

lis Ulmanis ir pārņēmis valsts varu. Pēc viņa pavēles aizsargi ieņēmuši

saeimu, pastu, radiofonu un visas valsts iestādes. Policija aizturējusi saei-

mas prezidentu un deputātus, „visus, kas nav ar viņiem". Policijai palīdz

karaspēks saskaņā ar kara ministra Baloža pavēli. Alberts Kviesis tad esot

teicis: ~Ko darīt, nezinu. . .
Sakaru nav. Tālrunis noslēgts. Nekā nezinu.

Man atliek ciest klusu jeb pazust. Pils sardze ir maza." Darba kabinetā

pēc tam ienākusi Alberta Kvieša dzīvesbiedre Elza Kviese ar jaunāko dēlu

Ēriku. Viņa teikusi, ka Ēriks esot stāstījis, ka pēc pusnakts pilī ieradies

ministru prezidents, bet viņš nezinot, kādēļ. Stāstījumu papildinājis ad-

jutants Kuplais — kad noslēgts tālrunis, viņš nojautis, ka kaut kas briest.

No telefonu centrāles viņam aizbildinoties teikts, ka tālruņa vadi jāsa-
kārto. Tad viņš aizgājis pie sievastēva, Jaunāko ziņu izdevēja Antona

Benjamiņa. Tur tālrunis darbojies, bet viņš nevienu nav varējis sasniegt.
Zvanot ministriem, ministrijas bijušas slēgtas, bet, zvanot uz mājām, at-

bildēts, ka kungs izgājis. Tad atnācis viņa svainis Jānis Benjamiņš. „Arī

viņš šķita kaut ko saodis redakcijā, tīri intuitīvi, tāpat kā es. Nekā vai-

rāk. Apvērsums bija labi slēpts un labi izdomāts."

Valsts prezidenta dēls Viktors Kviesis tālākajā sarunā esot atgādinājis

tēvam, ka viņš zvērējis satversmei un ka kaut kas jādara. Tēvs esot atbil-

dējis, ka tagad esot par vēlu, ja grib novērst asinsizliešanu. Pēc likuma

armija gan ir pakļauta valsts prezidentam, bet viņa pavēles armiju nesa-

sniegtu. Ar kara ministra Baloža pavēli karavīri jau izpilda Ulmaņa po-

licijas uzdevumus. „Vai man musināt kareivjus uz brāļu karu? Nē! Par
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veļu! Atliek ticēt Ulmanim un gaidīt solīto reformu ar tautas nobalsoša-

nu."57

Šādi notikumus Marisam Vētrām attēlojis Viktors Kviesis, kad viņi sa-

tikušies trimdā Kanādā. Saruna notikusi kādus divdesmit gadus pēc noti-

kumiem, tātad ap 1954. gadu. Savas 1957. gadā publicētās grāmatas at-

tiecīgā posma manuskriptu Vētra pirms publicēšanas nosūtījis Viktoram

Kviesim, un pēdējais atbildējis, ka tēlojums esot ļoti tuvs vēsturiskai pa-

tiesībai, atskaitot tikai literāros sīkumus.

Šīs grāmatas autors no savas puses 1974. g. 17. aprīlī griezās pie Ērika

Kvieša ar lūgumu, vai viņš neatceras, apmēram, kurā stundā 1934. g. 16.

maijā pie valsts prezidenta Kvieša ieradies Kārlis Ulmanis, lai informētu

par apvērsumu. Ēriks Kviesis (1974. g. 10. maijā) atbildēja: ~Tieši laiku

neatceros, bet bija pāri pusnaktij." Lai noskaidrotu nesaskaņu ar Bērziņa

grāmatā teikto, autors griezās pie pēdējā. Atbildē Alfrēds Bērziņš raksta

(1974. g. 18. maija vēstulē):
„ .. . pēc manas atmiņas, Ulmanis viņam

[Kviesim] zvanīja ap diviem naktī un telefoniski informēja par notiku-

šo. Personīgi Ulmanis Kviesi apmeklēja ap astoņiem rītā. Nevaru pateikt
tieši stundu un minūti. Atceros, ka ārlietu ministrijas namu atstājām abi

reizē. Viņš devās uz pili, es — pie aizsargiem. Tas drīzāk varēja būt drus-

ku pirms, nekā pēc astoņiem."

Mums tātad ir divi liecinieki — Ēriks Kviesis un Alfreds Bērziņš ar

radikāli atšķirīgām liecībām par to pašu notikumu — kam lai ticam?

Ārzemju presē tūlīt pēc apvērsuma attiecīgajos aprakstos arī bija ziņa,
ka ~pulksten 2 naktī ministru prezidents Ulmanis devās pie republikas

prezidenta, lai ziņotu par soļiem, ko spērusi valdība".58 Principā šāda

svarīga informācija varēja nākt tikai no apvērsuma rīkotāju aprindām.

Latvijā informāciju ārzemēm sniedza Latvijas telegrāfa aģentūra (saīsi-

nājumā: Leta). Lētas direktors bija Richards Bērziņš (rakstnieks Valdess).

Viņa meita Dagnija Šleiere atceras, ka otrā vai trešā dienā pēc apvērsuma

tēvs viņai teicis, ka par apvērsumu bijusi informācija iepriekš. Lētas at-

bildīgie darbinieki bijuši nomodā visu apvērsuma nakti, un ziņa, ko no-

raidīt uz ārzemēm par apvērsumu, bijusi sagatavota jau iepriekš. Līdz ar

to arī informācija, ko Leta noraidīja — ka Ulmanis apmeklējis valsts

prezidentu Kviesi pulksten divos naktī — varēja nākt no Ulmaņa paša.
Ar to tomēr nav teikts, ka Ulmanis tiešām Kviesi šai stundā apmeklēja.
Ir iespējams, ka Ulmanis savā iepriekšējā informācijā Richardam Bērzi-

ņam gan tā bija teicis, bet nav atbildēts jautājums, vai Ulmanis to tiešām

arī izdarīja. Ja apmeklējums pie valsts prezidenta būtu tikai nereālizēts no-

doms, tad viena pretruna visā šai lietā būtu izskaidrota. Autors, rakstot

manuskripta uzmetumu, vispirms domāja, ka Lētas informācija par ap-

meklējumu pulksten divos naktī būtu nākusi no Alfrēda Bērziņa, ko viņŠ

pēc tik daudziem gadiem aizmirsis. Tomēr, šo lietu pārdomājot un salī-

dzinot ar Dagnijas Šleieres informāciju, jāatzīst, ka šāds secinājums bijis
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pārsteidzīgs — Alfreds Bērziņš apvērsuma laika nebija noteicējs nedz par

Latvijas presi, nedz arī par informāciju, ko noraidīja uz ārzemēm.

Arī Marisa Vētras aprakstā ir vairākas nesaskaņas ar to, ko raksta citi

autori. Voldemāram Bastjānim 15. maijā valsts kontrolieris Ivanovs stās-

tījis, ka 15. maija ministru kabineta sēdē (dienā!) Ulmanis, izsludinot sēdi

par slepenu, paziņojis, ka ministru kabinetu apsargājot karavīri un ka

karavīri esot arī pilī un apsargājot valsts prezidentu Albertu Kviesi.59

Parasti valsts prezidenta pils sardzes pienākumus veica Citadelē novietotā

armijas štāba rota (bataljons?). Ja Ivanova stāsts atbilstu patiesībai, tad

tas varētu nozīmēt tikai to, ka valsts prezidenta sardze pastiprināta vai nu

ar lielāku kontingentu no armijas štāba daļas, vai arī no pārējām Rīgas

garnizona daļām. Vienalga, kā tas būtu bijis, pilnīgi neiespējams, ka pils
komandants par to neko nav zinājis, naktī atgriežoties kopā ar Viktoru

Kviesi no konservātorijas, jo, pēc Ivanova no Ulmaņa dzirdētās informā-

cijas, pils sardze pastiprināta jau dienā.

Otra nesaskaņa, šoreiz par valsts prezidenta adjutantu Kuplo, ir ar

Jaunāko ziņu mākslas un kritikas nodaļas vadītāja Jāņa Kārkliņa atmi-

ņām. 1962. gadā publicētajā grāmatā Kārkliņš raksta, ka viņš 15. maijā

(kļūda — domāts 16. maijs) jau pirms pulksten astoņiem no rīta braucis

pa Brīvības ielu, lai pirms astoņiem būtu Jaunāko ziņu redakcijā. Tur

priekšā bijis Pēteris Bļaus, kas tik agri nekad nemēdzis redakcijā ierasties,

turklāt aizsargu tērpā ar visām godazīmēm. Bļaus aizrautīgi stāstījis re-

portieriem par apvērsumu. 60 Kārkliņš tad turpina: ~Zvanu izdevējiem

[t. i., Antonam Benjamiņam un Emīlijai Benjamiņai], kas vēl nav ieradu-

šies. Viņiem liels pārsteigums."61 Pēc šī stāsta spriežot, Benjamiņi gluži
neko nav iepriekš nojautuši, kā varētu domāt pēc Vētras atreferētā valsts

prezidenta adjutanta Kuplā stāsta par savu sievastēvu un svaini. Sapro-

tams, varētu arī būt, ka Kārkliņš savās atmiņās kļūdījies arī par citiem

faktiem, ne vien par apvērsumam sekojošā rīta datumu. Tāpat varētu

būt, ka Viktors Kviesis šo zināmā mērā blaku lietu Vētrām nepareizi at-

stāstījis, vai arī tas ir viens no literārajiem pušķojumiem, kurus Vētra

savā grāmatā pierakstījis no savas puses un kas pieminēti Viktora Kvieša

atbildē Vētrām.

It kā sarežģījumu vēl nepietiktu, studentu korporācijas „Lettonia" lo-

ceklis Gerhards Brēmanis šīs grāmatas autoram apgalvoja skaidri atcera-

mies, ka apvērsuma naktī korporācijai „Lettonia" noticis komeršs, un tajā

piedalījies arī valsts prezidents Alberts Kviesis, kas bija šīs korporācijas

biedrs. Cik Brēmanis atceroties, Kviesis komeršu atstājis tikai pēc pus-

nakts. Apjautājoties citiem minētās korporācijas locekļiem, šīs informā-

cijas apstiprinājumu neizdevās iegūt, pie kam, pēc kāda cita informācijas,

komeršs noticis 14., nevis 15. maija vakarā.

Principiālais jautājums ir
par to, kad īsti Ulmanis informēja valsts pre-

zidentu Kviesi — personīgi ierodoties pilī pēc pusnakts, kā to saka Ēriks

Kviesis, ap diviem naktī, kā to raksta Bastjānis, gan ne kā aculiecinieks,
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un kā to rakstīja ārzemju avīzes, vai arī telefoniski ap diviem naktī un

pēc tam personīgi ap astoņiem no rīta, kā to raksta Alfrēds Bērziņš. Prin-

cipiālā atšķirība te ir tādēļ, ka var akceptēt viedokli, ka 16. maijā no rī-

ta (savā grāmatā Bērziņš neko nemin par telefonisko sarunu) valsts pre-

zidents vairs neko nevarēja darīt, jo apvērsums bija noticis. Turpretim

pusnaktī vai tūlīt pēc pusnakts, vai arī divos no rīta valsts prezidentam
vēl bija iespējama kāda rīcība. Ja tālrunis bija noslēgts (kā tas saskan ar

Bērziņa vēstulē teikto?), viņš ar ziņnesi varēja pie sevis ataicināt armijas
komandieri ģenerāli Mārtiņu Peniķi vai viņa palīgu ģenerāli Hartmani. Ja

ne vairāk, viņš būtu varējis ar armijas komandieri vai vispār ar kādu mili-

tāru personu (atskaitot savu tikpat nevarīgo adjutantu) apspriesties par to,

vai kaut ko var darīt, vai ne. Pēc Bērziņa informācijas, sazvērnieki ~Arm-

ijas komandiera ģenerāļa M. Peniķa un viņa palīga ģen. H. Hartmaņa

uzskatus pat nemēģināja noskaidrot. Viņi atmodās 16. maija rītā, nakts

notikumu pārsteigti." 62 Tādējādi valsts prezidents Kviesis, spriežot pēc vi-

sa, pat nepapūlējās par notiekošo apspriesties ar armijas komandieri vai

viņa palīgu, kas abi mierīgi gulēja un neko par apvērsumu nezināja. Te

jāpiezīmē, ka saskaņā ar Latvijas satversmes 40. pantu Alberts Kviesis

bija devis šādu zvērestu: „Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas

tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Lat-

vijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Lat-

vijas Satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus

pienākumus izpildīšu pēc labākās apziņas." Šo zvērestu Viktors Kviesis

esot tēvam liktenīgajā naktī atgādinājis.
Šai sakarā ir zināma nozīme tam, kā Anglijas sūtniecība savā slepenajā

ziņojumā par Baltijas valstīm 1934. gadā raksturoja ģenerāļus — Peniķi,

Berķi un Hartmani un vispār Latvijas armiju. „Novembrī ģenerālis M.

Peniķis, kas bija komandējis Latvijas armiju daudz gadu, sasniedza [ak-

tīvā dienesta] gadu robežu un no dienesta aizgāja. Ģenerālis Peniķis bija

vecā krievu tipa karavīrs un nebija sevišķi inteliģents. Tomēr viņš ir

daudz darījis, izveidojot jauno Latvijas armiju. Viņam [amatā] seko ģe-

nerālis Berķis, kas ir līdzīga tipa karavīrs un kalpojis ilgi Krievijas armi-

jā. Viņš ir armijā ieredzēts, kaut arī viņš, liekas, nav apbalvots ar garī-

gām īpašībām, kādas no armijas komandiera normāli sagaida.

Štāba priekšnieks ģenerālis Kalējs nomira februārī, un viņam amatā

sekoja ģenerālis Hartmanis, kas kādu laiku bija bijis viņa palīgs. Ģene-

rālis Hartmanis ir inteliģentāka tipa virsnieks. Viņam ir kā vecās Krie-

vijas armijas štāba virsnieka, tā Francijas karaskolas (Ecole dc Guerre)

izglītība. Viņam ir pietiekami spēju apgūt modernas karošanas idejas. Viņš

ir Polijas draugs, un viņa ietekme palīdzēs uzturēt ciešās saites, kādas ir

ar Polijas armiju."63

Ir interesants arī tālākais vispārējais spriedums par latviešu virsnie-

kiem un armiju: ~1934. gadā notika apmācības tikai pulka apmēros, un

augstākiem komandieriem nebija iespējas vingrināties. Pulku komandieri
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ir progresējuši. Jaunākie virsnieki turpretim neatstāj tik labu iespaidu un

ļoti bieži ir tāda paša tipa kā apakšvirsnieki [instruktori]. No pēdējiem

viņus var atšķirt tikai pēc zīmotnēm. Viņu fiziskās gatavības ziņā var

daudz ko vēlēties. Viņi ir gausi mācībās, un viņiem ir tendence patērēt

pārāk daudz alkohola. Armijas mugurkauls ir vienkāršais kareivis. Tas ir

izturīgs, pieradis pie grūtībām, un no viņa var gaidīt labus rezultātus kau-

jā. Latvijai ir labākais kaujas materiāls Baltijas valstīs, un ikviens no tās

kareivjiem ir pārāks par Krievijas armijā iesauktajiem."64

Ja šis angļu militārā atašeja novērojums būtu pareizs, tad ļoti iespē-

jams, ka Kviesis, apspriežoties ar ~mazāk inteliģento" ģenerāli Peniķi vai

~inteliģentāko" ģenerāli Hartmani, būtu atradis kādu izeju no sava kļū-

mīgā stāvokļa. Tas tā varētu būt, ja vien nav taisnība Bastjāņa (un citu

sociāldemokrātu) izteiktajam viedoklim, ka Ulmanis Kviesi par gaidāmo

apvērsumu informējis iepriekš: ~Grūti iedomāties, ka par apvērsumu Ul-

manis nebūtu Kviesi jau agrāk informējis un apvārdojis."65

Ir svarīgi atgādināt, ka Latvijā kara ministram bija gan pakļauta vesela

virkne kara pārvaldes daļu, piemēram, galvenā intendantūra, bet nebija

pakļauts karaspēks. Latvijas bruņotie spēki bija pakļauti valsts preziden-

tam — karaspēks ar armijas komandiera un aizsargi ar aizsargu priekš-

nieka starpniecību. Pēc atreferētajām Marisa Vētras atmiņām nav skaidrs,

vai šo pakļautību nezināja Mariss Vētra, atreferējumā kļūdoties, vai arī

valsts prezidents Alberts Kviesis — pēc Vētras atstāstījuma, Kviesis tei-

cis, ka saskaņā ar kara ministra pavēli Ulmanim palīdzot pārņemt varu

karaspēks. īstenībā kara ministrs neko karaspēkam nevarēja pavēlēt. Kuri

no augstākajiem armijas virsniekiem bija pārkāpuši savas varas kompe-

tences un līdz ar to izdarījuši sodalikuma 67. pantā paredzēto noziegumu,
ir skaidrs. Tie bija armijas štāba pulkvedis Hugo Rozenšteins, jauniecel-
tais Vidzemes divīzijas komandieris ģenerālis Krišjānis Berķis un aizsargu

priekšnieks pulkvedis Kārlis Prauls. Līdzvainīgi bija arī divi Rīgā novie-

toto kājnieku pulku komandieri — pulkveži: Rūdolfs Klinsons un Fricis

Virsaitis. Viņi labi zināja, ka armijas reglaments paredz, ka nelikumīgas

(šai gadījumā garnizona priekšnieka) pavēles nedrīkst izpildīt.

Minēto faktu šīs grāmatas autors atgādināja apvērsuma līdzgaitniekam
Alfrēdam Bērziņam. Pēdējais atbildēja (1974. g. 18. maija vēstulē): ~Mīļ-

ais profesora kungs, 15. maijā notika valsts apvērsums, un tādos apstāk-

ļos neviens nelasa reglamentus, bet rīkojas tā, lai apvērsuma mērķis tiktu

sasniegts. Tālab arī Berķis, kā Rīgas garnizona priekšnieks, nerēķinājās

ar padotības kārtību. Ja viņš būtu mēģinājis izprasīt atļauju armijas ko-

mandierim, tad vispār pārmaiņas nebūtu varējušas notikt. Un ja notiktu,

tad ar lieliem sarežģījumiem."

Neatkarīgi no tā, vai valsts prezidenta Kvieša bezdarbība izskaidro-

jama ar nevarību vai negribēšanu, ar pārsteigumu vai iepriekšēju nodomu,

skaidrs ir, ka viņš Ulmaņa izdarīto apvērsumu akceptēja. Ar gandarījumu

to konstatē arī Alfrēds Bērziņš, atreferējot pēc kāda vācu vēsturnieka
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darba laikrakstā Rigasche Rundschau 1934. g. 25. maijā ievietoto ziņo-

jumu. Valsts prezidents Kviesis, uzaicinot pusdienās Rīgas pilī jauno val-

dību, esot teicis: „Pēc milzīgā apsveikumu daudzuma jāatzīst, ka aiz val-

dības stāv tik liels tautas vairākums, kādu līdz šim neviena valdība nav

piedzīvojusi. Šī neietekmētā, brīvā tautas pievienošanās līdzīga tautas no-

balsošanai. Ar to valdībai ir izteikusi uzticību pati suverēnā vara — tau-

ta." Uzrunu nobeidzot, valsts prezidents Kviesis pasvītrojis, ka viņš kā

valsts prezidents varot tikai pievienoties tautas viedoklim un ka viņš

sniegs jaunajai valdībai savu atbalstu.66

Savā jau citētajā vēstulē Bērziņš raksta: „Es domāju, ka pēc notikušām

pārmaiņām Kviesim bija tikai divas alternatīvas: vai nu akceptēt noti-

kušās pārmaiņas, kuras viņš nespēja vairs aizkavēt, jeb, pret pārmaiņām

protestējot aiziet no valsts prezidenta amata. Redzēdams tautas sajūsmu
un visu bruņoto spēku (armijas, aizsargu un policijas) atbalstu pārmai-

ņām, viņš tās akceptēja, paliekot amatā."

Ulmanis bija izdarījis apvērsumu, nesazinoties ar savu zemnieku savie-

nības frakciju. Par apvērsumu no viņa partijas biedriem zināja tikai Jānis
Balodis, Vilis Gulbis un Alfrēds Bērziņš. Pēc apvērsuma, 16. maijā, pulk-

sten 13 notika zemnieku savienības frakcijas sēde (kaut visas polītiskās

partijas bija it kā likvidētas!). Šīs sēdes norisi pēc savas dienasgrāmatas
atstāsta Jānis Lejiņš. Atbraucis Ulmanis un teicis, ka saeimas priekšsēdis

Kalniņš apcietināts. No pārējiem saeimas prezidija locekļiem zemnieku sa-

vienības biedrs Pauļuks devis parakstu, ka neizbrauks no Jelgavas. Ran-

cāns tādu parakstu nav devis un tāpēc esot mājas arestā. Sanāksmē Lai-

miņš ieteicis ļaut saeimai sanākt uz pēdējo sēdi, kvoruma nebūšot, un tā

saeima varēšot izklīst. Ulmanis esot teicis, ka par to būtu jāpadomā. Viņš

vēl stāstījis, ka viņu šorīt ļoti sirsnīgi apsveikuši visi ārzemju sūtņi*, iz-

ņemot Krievijas un Polijas sūtni. Polijas sūtniecības auto redzēts pie krie-

vu sūtniecības. Pēc tam Ulmanis informējis par pārmaiņām kabinetā —

domājams, ka Skujenieku varēšot iecelt par satiksmes ministru, Adamovi-

ču varbūt par izglītības ministru un Kauliņu varbūt par finanču ministru.

Uz Birznieka jautājumu par deputātu algām Ulmanis atbildējis, ka kaut

ko jau maksās. Pēc tam Ulmanis visiem ieteicis braukt mājās. Hugo Cel-

miņš viņu apsveicis un solījis atbalstu. 67

Lejiņš aprāda, ka neesot pareizi, ko Cielēns rakstījis grāmatā Laikmetu

maiņā, ka viņam vēlāk it kā Pauļuks stāstījis, ka vairākums frakcijā Hu-

go Celmiņa vadībā bijis pret nelikumīgo 15. maija apvērsumu. Totiesu

esot pareizs Bērziņa konstatējums (grāmatā Labie gadi), ka pēc Ulmaņa

paziņojuma vairākums klusējis, neizsakoties ne par, ne pret apvērsumu.

Izņemot E. Laimiņa īso piezīmi, neviens neesot runājis (bet kur paliek

Birznieks? ED). Hugo Celmiņa apsveikums bijis tikai vienīgi pieklājības

žests, jo viņš esot bijis sanāksmes ierosinātājs.68

Lejiņš no savas puses piezīme, ka sajūsminātu apvērsuma atbalstītāju

frakcijā bez Ulmaņa bijis tikai divi līdz četri. Viņam šķiet, ka pārējiem
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esot bijušas dalītas jūtas, bet pretī neviens neesot bijis. Ar saeimu esot

bijuši nemierā, un tagad nevēlamo varēšot viegli novērst. Pārdomājot to-

mēr radušās dalītas jūtas —

„. . . apsverot K. U. personību — kļuvām

domīgi. Viņš bija veikls, gudrs un izdarīgs cilvēks. Bet reiz ticis pie varas,

vai varēs no tās jebkad atteikties? Vai izstrādās jaunu Satversmi? Kāda

tā būs, vai būs vārda brīvība, vai sāksies atriebība un izrēķināšanās? Tādi

un vēl citādi jautājumi radīja mūsos dalītas jūtas. Bet par mūsu izjūtām
vairs nevienam nebija intereses, jo sēdē nebija uzticības un sirsnības. Tā

izbeidzās Zemnieku Savienība."69

Otra saeimas frakcija, par ko zināms, ka tā rīkojusi post mortem sa-

nāksmi, bija Kristīgo zemnieku un katoļu frakcija. Par to savās atmiņās

ir rakstījis viens no šīs frakcijas deputātiem Aloizijs Budže — sk.: Aloizs

Budže, ~Latgaļu politiķi", Acta Latgalica 5 (1974), 343. un sek. lpp.

Bīskaps Jāzeps Rancāns 16. maijā pulksten 9 rītā esot savā dzīvoklī sa-

saucis frakcijas apspriedi, uz ko ieradušies visi astoņi deputāti (bez bīs-

kapa Rancāna un Budžes paša vēl Staņislavs Ivbulis, Antons Jukšinskis,
Lūkass Ozoliņš, Alfonss Pastors, Antons Rancāns un Andrejs Vaivods).
Lai noskaidrotu stāvokli, bīskaps Rancāns zvanījis pa telefonu valsts pre-

zidentam Kviesim. Bīskaps jautājis, kādēļ uz Rīgu izsaukti aizsargi un kā-

pēc aizsargi izdara kratīšanu. Prezidents Kviesis esot atbildējis, ka viņš ne-

ko nezinot un par visu notikušo esot atbildīgs Ulmanis un Balodis. Tad

zvanīts Ulmanim, bet, tikko dabūts savienojums, sēdes telpās ieradies Rī-

gas prefekts Grīnvalds un Ulmaņa uzdevumā pavēlējis sēdes dalībniekiem

izklīst, bet bīskapam Rancānam uzlikts mājasarests.

Trešajā vai ceturtajā dienā pēc apvērsuma Kristīgo zemnieku un katoļu

frakcijas deputāti atkal sapulcējušies uz apspriedi, šoreiz Rīgas kūrijā, t. i.,

katoļu baznīcas telpās. Apspriedē piedalījies arī Latgales zemnieku prog-

resīvās apvienības deputāts Vladislavs Rubulis. Tas aģitējis par labu ap-

vērsumam, norādot, ka katoļu frakcijai katrā ziņā esot jāpiedalās jauna-

jā valdībā. Budže ir pārliecināts, ka Rubuli uz apspriedi sūtījis Ulmanis

un par pakalpojumiem iecēlis viņu tautas labklājības ministra amatā. Bīs-

kaps Rancāns sēdē gan piedalījies, bet ne debatēs. Budže vēl raksta, ka

tā bijusi viņa frakcijas pēdējā sēde un ka no Kristīgo zemnieku un katoļu

partijas biedriem valdībā piedalījies dekāns Jāzeps Čamanis izglītības
viceministra amatā, ko nevajadzējis darīt.

Šai Budžes stāstā atkal ir nesaskaņas attieksmē uz valsts prezidenta

Kvieša lomu. Ja bīskaps Rancāns zvanīja valsts prezidentam Kviesim

pa telefonu 16. maija rītā pēc pulksten deviņiem, tad Kviesis katrā ziņā

par apvērsumu bija informēts. Izskaidrojums nesaskaņai varētu būt, ka

Kviesis tikai teicis, lai zvanot Ulmanim sīkākas informācijas iegūšanai,

bet Budže vai citi sēdes dalībnieki sapratuši, ka Kviesis licis zvanīt Ul-

manim tādēļ, ka pats par apvērsumu neko nav zinājis.
Ir iespējams, ka arī citas pilsoniskas politiskas partijas pec apvērsuma

rīkoja sēdes, bet par tām līdzšinējā memuāru literātūrā nav ziņu.
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Sabiedrības un ārzemju reakcija

Kā uz apvērsumu reaģēja sabiedrība? Nav iemesla neticēt Alfrēdam

Bērziņam, ka Ulmanis saņēmis lielu daudzumu apsveikumu (Bērziņš
raksta: „milzīgu apsveikumu daudzumu") no organizācijām un iedzīvotā-

jiem. Šīs grāmatas autoram par sabiedrības noskaņojumu tūlīt pēc apvēr-

suma nav personisku novērojumu, jo viņš atradās ilgākā zinātniskā ko-

mandējumā Zviedrijā. Apsveikumus būs sūtījuši gan tie, kas bija noskaņo-
ti pret saeimu, un neatlaidīgās aģitācijas dēļ zināms skaits tādu bija. Ap-

sveikumus būs sūtījuši aizsargi un viņu ģimenes locekļi, kas lepojās ar to,

ka viņi bija aicināti piedalīties apvērsumā. Apsveikumus būs sūtījuši zem-

nieku savienības biedri, kas bija priecīgi, ka viens no viņiem ir pārņēmis
valstī absolūto varu. Apsveikumus būs sūtījuši arī valsts ierēdņi zināmās

bažās par savu turpmāko karjēru. Tāpat apsveikumus būs sūtījuši arī tie,

kas cerēja ar to izdabāt jaunajai, stiprajai valdībai, un, beidzot, apsvei-
kumus būs sūtījuši arī tie, kas par apvērsumu nemaz nebija sajūsmināti,
bet kurus to darīt piespieda. Pie pirmās katēgorijas — tiem, kas visu laiku

bija teikuši, ka „satversme neiet" — piederēja pirmie apsveicēji, kas iera-

dās personīgi: laikraksta Latvja vadītāji Arveds Bergs un redaktors Ar-

veds Avots. 70 Par to, kādēļ Ulmaņa pretinieks, vīrs ar lielu ietekmi sabied-

rībā — Jaunāko ziņu izdevējs Antons Benjamiņš — nolēma iespiest Ul-

maņa uzsaukumu „Manai tautai", Jānis Kārkliņš skaidri un gaiši raksta:

„Pēkšņi pazaudēt zaru, uz kura visi sēžam, negribas ne izdevējiem, ne

redaktoriem." 71 Starp apsveicējiem būs bijis daudz tādu, kas arī negribēja

pazaudēt zaru, uz kura sēdēja. Daudz vēlāk arī no koncentrācijas nomet-

nes izlaistais Voldemārs Bastjānis, kas nekādā ziņā nebija Ulmaņa režīma

piekritējs, pēc tam, kad viņam nelikumīgā kārtā nebija atļauts studēt Lat-

vijas universitātē, sūtīja apsveikuma telegrammu Ulmanim, gan zobojoties,

ka to sūtījušas viņa govis: „Ulmaņa lielā godkārība prasīja pastāvīgas

(nepārtraucamas) apsveikšanas telegrammas, un viņa piekritēji centās tās

gādāt. Arī lopu pārraudzības biedrībām vajadzēja prezidentu apsveikt,

bet garo un jūsmīgo lopiņu apsveikšanas telegrammu samaksu uzlika lo-

piņu īpašniekiem." Bastjānis sākumā atteicies par telegrammu maksāt, bet,

kad lopu pārraudze teikusi, ka attiecīgo daļu atvilks no viņas algas,

viņš par apsveikumu samaksājis.72

Lietišķīgais vērotājs Hermanis Kreicers savās atmiņās par 15. maiju
raksta: ~'Rīga gavilēja un rotājās karogiem', tā par to rītu rakstīja avīzēs,

īstenība gluži tāda nebija. Karogus izlika pēc policijas rīkojuma. Daļa tie-

šām priecājās par notikušo pārmaiņu, bet lielais mēmais — tautas masa —

palika rezervēta."73

Kā uz apvērsumu reaģēja Latvijas prese, izriet jau no Benjamiņa no-

stājas. Aizliegtās un pārņemtās avīzes, saprotams, nekā nevarēja reaģēr.

Naktī uz 16. maiju Rīgā bija aizliegtas un pārņemtas šādas avīzes: So-

ciāldemokrāts, Dienas lapa, Taisnība, Latvju avīze, Jaunā diena, Zilais
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ērglis, Vienība, Lauku domas, Brīvība, Intimā Rīga un Aizkulises, tāpat
šādas minoritāšu tautību avīzes: Zavtra, Trudovaja mysl, Ownlpost, Fri-

morgn, Jugendwart, Europa Ost un Batog. Provincē 16. maijā aizliedza

visas sociāldemokrātu un Leikarta grupas avīzes. 17. maijā aizliedza vēl

citus laikrakstus. Avīzes, kas nebija aizliegtas, sargājās nozāģēt zaru, uz

kura tās sēdēja, kā to trāpīgi bija teicis Antons Benjamiņš.

Ārzemju prese notikumus Latvijā vērtēja atkarā no savas polītiskās no-

stājas. Vācijas un Itālijas prese izteica uzmanīgu apmierinātību. Demo-

krātiskajās valstīs labā virziena prese ziņas par apvērsumu uzņēma ar

gandarījumu, centra prese bija kritiska, bet kreisā prese izteica savu sa-

šutumu, sevišķi, kad nāca zināms, ka Latvijā ir apcietināti sociāldemo-

krāti. Demokrātiskā ārzemju prese Latvijas notikumus izmantoja visvai-

rāk, lai komentētu savus iekšpolitiskos notikumus.

Autors apvērsuma laikā atradās Stokholmā, Zviedrijā, un viņu tad arī

pārsteidza sensācionālās ziņas, ko 1934. g. 17. maijā (tikai tad Stokholmā

uzzināja par apvērsumu viņpus Baltijas jūras, kaut Gēteborgā avīzes par

to jau sniedza aģentūras ~United Press" ziņas 16. maijā) ievietoja lielais

zviedru laikraksts Svenska Dagbladet: „Latvijā apspiesta sarkano sacel-

šanās. Austrijas aizsargi un vācu žīdi sagatavojas palīdzēt. Negaidīti ātra

valdības rīcība apspieda revolūciju. Polītiskās partijas aizliegtas. 300 ap-

cietināti, starp tiem saeimas prezidents. Lieli ieroču krājumi. Rīga valda

miers."

Tā pati avīze 18. maijā ziņoja: ~Ceturtdien [17. maijā] ministru pre-

zidents Ulmanis visu dienu apspriedās ar dažādām aprindām par jauna
kabineta sastāvu. Ap četriem pēcpusdienā viņš bija sastādījis jauno val-

dību. Ministru prezidents noteikti uzsvēra, ka jaunos valdības locekļus

nevar uzskatīt par politisku partiju pārstāvjiem, bet tikai par savas no-

zares speciālistiem." lepriekšējā dienā ziņotās aplamības avīze tomēr ne-

atsauca.

Laikraksts Stockholms Tidningen 1934. g. 17. maija numurā sniedza sa-

va Rīgas korespondenta lietišķīgāku ziņojumu, datētu ar 16. maiju, bet

arī tajā ir aplamības: ~lekšpolitiskais sasprindzinājums sasniedza kulmi-

nāciju šodien, kad labā spārna valdība izsludināja aplenkuma stāvokli vi-

sā Latvijā uz sešiem mēnešiem. Reizē pārtraukta visu polītisko partiju un

parlamenta darbība, kamēr izdarīs satversmes reformu. Karaspēks Rīgas

garnizona komandanta ģenerāļa Berķa vadībā uzņēmies kārtības uzturē-

šanu. Kopš pusnakts karaspēks apsarga visas valdības ēkas un nav sa-

stapis pretestību. Aizsargi ir ieņēmuši sociāldemokrātu galveno mītni.

Aizturēto ir ap 300, un apķīlāti ievērojami ieroču krājumi. Starp aiz-

turētajiem ir labā spārna ekstrēmisti, t. s. leģionāri, kurus apsūdz par mē-

ģinājumu panākt sacelšanos armijā. Arī visi sociāldemokrātu vadoņi ir

aizturēti, to skaitā parlamenta prezidents P. Kalniņš, viņa dēls Brūno,

kam partijā ievērojama loma, un partijas vadītājs Menders. Kad Brūno

Kalniņu apcietināja, viņš sagaidīja policiju ar pistoles šāvienu, bet ne-
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vienam netrāpot. Daži parlamenta prezidija locekļi ir parakstījušies, ka

neatstās savu dzīvokli.

Dr. Kalniņa dzīvoklī atrada lielus ieroču krājumus, to starpā 123 re-

volverus, 10 šauteņu un ložmetēju. Visiem apcietinātajiem bija ieroči. Se-

višķi daudz ieroču bija sociālistu deputātam Celmam, agrākajam Latvijas
bankas prezidentam. Uzraudzības iestādes visu dienu meklēja ieročus un

likvidēja iespējamos pretestības centrus.

Pulksten divos naktī ministru prezidents Ulmanis devās pie republikas

prezidenta, lai ziņotu par valdības rīcību. Vakarā valdība sanāca uz sēdi,

lai apspriestu kabineta reorganizāciju. Valdība starp citu nolēma, ka at-

ceļamas parlamenta vēlēšanas, kas bija paredzētas oktobrī.

Kā jūsu korespondents uzzināja, vienpadsmitajā stundā valdībai nāca

zināms, ka bijis paredzēts apvērsums, ko ilgāku laiku plānojis t. s. Lat-

vijas fašistiskais leģions. Arī sociāldemokrātiskā partija esot plānojusi bru-

ņotu sacelšanos.

Rīgā pēcpusdienā ieradās vairākas karaspēka daļas no citām vietām un

aizsargu daļas. Šodien pavisam 31 avīze ir apturēta, starp tām visas so-

ciāldemokrātu, žīdu, latviešu fašistu un baltvāciešu nacistu avīzes. Pārē-

jie laikraksti pakļauti stingrai cenzūrai. Visā zemē valda pilnīgs miers."74

Nākošā dienā laikraksts Stockholms Tidningen sniedza sava korespon-
denta 17. maija ziņojumu. Tajā, atkārtojot iepriekšējā dienā par Dr. Kal-

niņa dzīvoklī atrastiem ieročiem teikto, ložmetēju skaits bija palielināts

uz diviem! Tad vēl ziņojumā teikts, ka Ulmaņa dzīvokli apsarga sevišķi

miesassargi. Pulksten vienos Ulmanis oficiāli informējis valsts prezidentu

par jaunās valdības sastāvu, un avīze min arī jauno ministru vārdus.

Stundu pēc tam notikusi jaunā ministru kabineta sēde. Valdības galvenais

uzdevums būšot cīņa ar sociāldemokrātiem. Valdība situāciju pilnīgi pār-

valda, un iedzīvotāji to uzņem ar gandarījumu. Ulmanis devis presei in-

terviju un uzsvēris, ka viņam nav nolūka nodibināt diktātūru — tikko

sasprindzinājums beigsies, grozīs satversmi, un iestāsies normāli apstākļi.

Apmēram piecdesmit avīzes ir aizliegtas. Polītiskās sapulces ir aizlieg-

tas, un pat Rīgas pilsētas domei ir aizliegts sanākt. Vakarā policijai iz-

devās atrast leģionāru revolūcijas plānus. Tā kā leģionāru vadonis Ozols

priekš četrām dienām, kad viņš mēģināja bēgt uz Igauniju, apcietināts,

bijis paredzēts, ka sacelšanos vadīs viņa vietnieks Apinis. Leģionāri sle-

peni pulcējušies naktī kādā mežā Rīgas tuvumā. Katram revolūcijas da-

lībniekam solīta atlīdzība 2500 kronu apmērā un visiem augsti amati jau-

najā fašistiskajā valstī. Sacelšanās bijusi plānota ar uzbrukumu valdības

un parlamenta locekļiem. Bijis paredzēts nogalināt Ulmani un citus val-

dības locekļus. Sociāldemokrātus bijis paredzēts ievietot koncentrācijas

nometnē. Apinis paskaidrojis, ka ieroči un nauda saņemta no Vācijas.

Laikraksta Stockholms Tidningen 19. maija numurā sniegts Latvijas te-

legrāfa aģentūras 18. maija ziņojums, ka piektdien [18. maijā] notikusi

pirmā kabineta sēde. Ministru prezidents Ulmanis konstatējis, ka visi jau-
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nās valdības locekļi ir piedalījušies Latvijas brīvības cīņās. Pēc tam ka-

binets apspriedis problēmas, kā celt iedzīvotāju labklājību. Zemkopības
ministram uzdots noskaidrot labības tirgu nolūkā pazemināt maizes ce-

nas. Ulmanis pats apņēmies izstrādāt projektu par valsts zemju sadalīša-

nu, lai zemi dabūtu tie brīvības cīnītāji, kas to vēl nav dabūjuši. Tautas

labklājības ministram kabinets uzdeva rūpēties, lai izbeigtos streiki, kas

notiek dažos rūpniecības uzņēmumos. Valdība apspriedīs izglītības likumu,

kas ierobežos minoritāšu tiesības, lai panāktu skolu vienveidošanu uz na-

cionāliem pamatiem.

Avīze bez tam sniedz savu ziņojumu, ka aresti turpinās. Atrasta sle-

pena spiestuve, un tās četri darbinieki apcietināti. Tautas namā Rīgā at-

rasta automātisko pistoļu noliktava.

Tā pati avīze savā 22. maija numurā sniedza no Rīgas Latvijas tele-

grāfa aģentūras ziņojumu, ka Latvijā valda miers. Ulmanis saņemot tūk-

stošiem apsveikuma telegrammu. Vecās opozicijas, demokrātiskās partijas

vadītāji apmeklējuši Ulmani, lai viņu apsveiktu. Visas pilsoniskās aprin-

das, zemnieki un nesociālistiskie strādnieki ar prieku apsveic Ulmani un

sola savu līdzdarbību.

Pazīstamā lielā zviedru avīze Dagens Nyheter arī, sākot ar 17. maiju,

sniedza plašus aprakstus par apvērsumu. Lielajam virsrakstam par ap-

vērsumu 17. maija numurā sekoja apakštituls: „Zemnieku valdība pie-

savinājusies neierobežotu varu". Tālāk sniegts Latvijas telegrāfa aģen-

tūras ziņojuma atstāstījums. Raksts turpinās avīzes iekšpusē ar virsrakstu:

„Diktātūra Latvijā". Ar apakšnosaukumu: „Ilgi gatavots valdības ap-

vērsums" aprakstīts, ka bijis paredzēts Zviedrijas ārlietu ministra Sand-

lera apmeklējums Rīgā, bet pirmdien [dienu pirms apvērsuma] tas at-

celts, kā teikts, „pēc abpusējas vienošanās". Kā laikraksta korespondents

uzzinājis, vizīte atlikta iekšpolitisku iemeslu dēļ, jo nebijis taču vēlams,

ka sociāldemokrātiskais ministrs ierastos Latvijā tai pašā dienā, kad no-

dibinās diktātūra. Avīze turpina aprakstīt valdības paskaidrojumu, ka

t. s. leģionāri gribējuši sagrābt varu un ka valdība viņiem aizsteigusies

priekšā. Atšķirībā no laikraksta Stockholms Tidningen avīze paskaidro,

ka karaspēks apvērsumā necik nav piedalījies, bet galvenie bijuši aizsargi.

Seko plašs apraksts par atrastajiem ieročiem.

Avīze arī sniedz informāciju par to, ka valsts prezidents Kviesis neko

nav zinājis par apvērsumu un ka ministru prezidents Ulmanis viņu infor-

mējis tikai pulksten divos naktī. ledzīvotāji par apvērsumu uzzinājuši

tikai septiņos no rīta, kad par to ziņojis radio, izlipinātie paziņojumi un

daļa rīta avīžu. Ministru prezidenta organs [Brīvā zeme], kas ir pēcpus-

dienas avīze, izdeva speciālu rīta izdevumu. Dažas rīta avīzes, par kuru

lojālitāti bija šaubas, turpretim nebija dabūjušas nekādu informāciju, un

dažus to reportierus, kas naktī centušies kaut ko uzzināt, kriminālpolici-

ja arestējusi. Ar apakštitulu „Revolūcijas plāni nebija pārāk nopietni"
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laikraksts raksta, ka apvērsums, ko plānojušas fašistiskās aprindas [t. s.

leģionāri], nebijis tik nopietns drauds kā kreiso radikāļu plānotais apvēr-

sums. lepriekšējā nedēļā izcēlies streiks kādā zāģētavā, kas nodarbināja
vairākus tūkstošus strādnieku, un šo streiku spēcīgi atbalstījuši sarkanie.

Streiku uzskatīja par sākumu plašākiem nemieriem. Strādnieku sporta sa-

vienības vadītājs Brūno Kalniņš ir atkārtoti izteicies, ka jāiet tas pats ceļš
kā Austrijā. Sociāldemokrātu un žīdu prese pēdējā laikā bija sevišķi agre-

sīva pret valdību.

Garo rakstu laikraksts Dagens Nyheter noslēdz ar posmu, kam likts

virsraksts: „Karogi un gaviles, un alkohola aizliegums". Rakstā teikts:

„ledzīvotāji kā Rīgā, tā laukos izturas mierīgi. Ziņu par apvērsumu vi-

sumā apsveic ar gandarījumu, daudzās aprindās ar gavilēm. Valdībai pie-
nāk daudz apsveikuma telegrammu no dažāda veida organizācijām. Ne-

apmierinātība ar parlamentu un tā neauglīgo darbu bija pārņēmusi plašas

aprindas. Visur ir izlikti latviešu nacionālie karogi. Tramvaji greznoti

karogiem, un kuģi ostā ir karogoti. Ar alkohola azliegumu tomēr ir gā-
dāts par to, lai prieks neizpaustos pārāk dzīvi."

Padomju Savienības valdības organs īzvestija 18. maijā komentēja ap-

vērsumu, aizrādot, ka fašistiskais pučs Latvijā nav nācis negaidot. Acu-

mirklī neesot iespējams noteikt, kādā virzienā lietas attīstīsies. Padomju

prese jau vairākkārt uzsvērusi, ka pastāv sakari starp fašistiskām organi-

zācijām Latvijā un nacionālsociālistiskām organizācijām Vācijā. Padomju
Savienība ar lielu uzmanību vēro polītisko situāciju Austrumeiropā. Se-

kojot savai polītikai — saglabāt mieru un neiejaukties citu zemju iekš-

lietās, Padomju Savienība tāpat kā agrāk arī nākotnē izrādīs sevišķu in-

teresi par pārmaiņām Baltijas valstīs. Padomju Savienība ir ieinteresēta,

lai Baltijas valstis būtu pilnīgi neatkarīgas ekonomiskā un polītiskā ziņā.

Tādēļ visi notikumi, kas no ārpuses varētu apdraudēt šo zemju neatkarību,

sevišķi saista Padomju Savienības uzmanību. Tai pašā reizē Padomju Sa-

vienība uzmanīgi seko iekšpolītiskajiem notikumiem, kuru tiešas vai ne-

tiešas sekas varētu būt tās baltiešu kaimiņu neatkarības zaudēšana vai vā-

jināšana. Ar šādiem principiem kā vadzvaigzni padomju sabiedriskā do-

ma rūpīgi sekos notikumu tālākai attīstībai Latvijā, vērojot arī, kā tas ie-

tekmēs Latvijas ārpolitiku.
Par Somijas preses nostāju savu neapmierinātību izteica Padomju Sa-

vienības ārlietu komisāra vietnieks V. Stomonjakovs (1934. g. 5. jūnijā).
Visa Somijas buržuāzijas prese, ieskaitot pat t. s. progresīvos laikrakstus,

par Latvijas apvērsumu atsaucoties pozitīvi. lemesls esot iekšpolitiski ap-

svērumi, jo ar to atbalstot fašismu Somijā pašā. Tā kā Vācijas un Polijas
laikraksti apvērsumu novērtējuši pozitīvi un Padomju Savienības laik-

raksti negātīvi, tad arī Somijas laikraksti jutušies mudināti apsvērumu

novērtēt pozitīvi. Savā rakstā Stomonjakovs turpina norādīt Padomju
Savienības pārstāvim Somijā, ka viņam jāseko Somijas iekšpolītiskajiem

notikumiem, vērojot, vai arī tur nerodas tendence likvidēt parlamentu un
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nodibināt atklātu fašistisku iekārtu. Tālāk teikts: „Nebūs lieki uzsvērt, ka

fašisma attīstība visās robežvalstīs uzskatāma par ļoti negātīvu parādību,

jo tā atvieglos uzbrukumu Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai,

kad radīsies piemērota konjunktūra intervencijai."75

Ir izteikts uzskats, ka Ulmanis, rīkojot apvērsumu, iepriekš nodrošinā-

jies ar Staļina akceptu. Par to Ādolfs Klīve tūlīt pēc apvērsuma esot stās-

tījis Paulam Kalniņam. Pēdējais savukārt 1943. gadā par to stāstījis Fē-

liksam Cielēnam, un pēdējais šo informāciju ievietojis savā grāmatā Laik-

metu maiņā. Klīve esot jautājis Ulmanim: „Vai tevi nemaz nemāc bažas

par to, ko darīs Maskavas valdība pret fašistisku diktātūru, kas nodibi-

nājusies Krievijas pievārtē?" Ulmanis pašapmierināti atbildējis: „Šo lietu

esmu jau nokārtojis. Jau pirms nedēļas uzdevu sūtnim Maskavā Alfrēdam

Bīlmanim noskaidrot pie paša Staļina, kā viņš izturētos pret diktātūru,

ko es nodibinātu, solot, ka tā būs naidīga Hitlera Vācijai un vajās partiju

(pērkonkrustiešus), kas orientējas uz hitlerismu. Esmu jau saņēmis Staļina
atbildi — viņš izturēšoties labvēlīgi neitrāli pret šādu manu diktātūru."70

Kaut ir bijis mēģinājums uzskatīt par faktu, ka Ulmanis iepriekš cen-

ties uzzināt Staļina uzskatus, 77
pret teikto tomēr jāizturas skeptiski. Klīves

jautājuma formulējumā un Ulmaņa atbildē, kā to, liekot pēdiņās, ir at-

referējis Cielēns, ir tādi izteicieni, kādus sarunu partneri nekādā ziņā ne-

būtu lietojuši. Bez šiem formas defektiem arī jautājuma un atbildes saturs

nesaskan ar to, ko liecina Padomju Savienības avoti. Kaut laikraksta Iz-

vestija raksts ir ļoti uzmanīgs, citētais Padomju Savienības ārlietu komisā-

riāta viedoklis runā pretī uzskatam, ka apvērsums Latvijā noticis ar Pa-

domju Savienības ziņu vai atbalstu. Pats ārlietu komisārs Ļitvinovs 1934.

g. 26. jūnijā raksta Padomju Savienības pārstāvim V. P. Potjomkinam, ka

Latvijā pēc apvērsuma neesot vērojamas pārmaiņas ārpolītikā, bet ar ag-

rāriešu un sevišķi Ulmaņa nozīmes pieaugumu varot sagaidīt nosvēršanos

uz Vācijas pusi.7B

Anglijas nozīmīgā, bet mazā tirāžā izdotā avīze The Times sniedza par

apvērsumu faktisku informāciju un komentēja to šādi: „Vēl pāragri runāt

par valsts apvērsuma panākumiem Latvijā, bet, pēc pēdējām ziņām no

Rīgas, šķiet, ka apvērsumam ir plašu aprindu atbalsts pat galvaspilsētā,
kur ir spēcīgi gan labo, gan kreiso ekstrēmistu elementi. Lauku rajonos,

kur iedzīvotāji lielāko tiesu ir zemkopji, apvērsumu, bez šaubām, uzņems

ar apmierinājumu, jo jaunās ministrijas priekšgalā ir zemnieku savienības

partijas līderis Kārlis Ulmaņa kungs. Viņš bija pēdējās valdības galva un

arī ministru prezidents Latvijas neatkarības sākumā. Šīs 'revolūcijas no

augšas' cēlonis bija nepiedzīvojušās saeimas neveiksmes likumdošanas

darbā — saeimas 100 locekļi reprezentēja pāri par 20 politisko partiju.

Minētās neveiksmes (inefficiency) radīja augošu neapmierinātību plašākās

aprindās un veicināja ekstrēmistu aģitāciju. Tas savukārt radīja bažas val-

dībā, kas lielāko tiesu bija agrārieši, kā arī armijā. Liekas, ka [Latvijā]

politika iet tai pašā virzienā kā Austrijā, kur nacisti un sociālisti apdrau-
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deja centra partijas un kur valdība tos uzvarēja, balstoties lielāko tiesu

uz agrāriešiem.

Rīgā gan nenotika ielu cīņas, un, kaut zināms skaits agrāko avīžu ir

apturēts, parasto iedzīvotāju personisko brīvību respektē. Sociālistu līderi

ir apcietināti, starp viņiem arī saeimas spīkers. Viņus apvaino par ieroču

glabāšanu un par draudiem lietot ieročus pret valdību. Ja šis apvainojums
izrādītos pareizs, tas liecinātu, cik lipīga ir mānija veidot 'privātas armi-

jas. Valdības likumdošana, ko tuvākā nākotnē iedzīvinās, noskaidros

citām valstīm viņu mērķus. Pagaidām var droši teikt, ka Latvijā, tāpat

kā citās Eiropas valstīs, lauksaimnieks ir kļuvis par spēcīgu polītisku fak-

toru un pierādījis savu apņemšanos pretoties 'sarkanā' strādnieka un pil-

sētu zemāko vidusšķiru 'nacistu' virsvaldībai. Tomēr nav teikts, ka viņa

stingrā opozicija pret minoritātes diktātūru un sakarā ar to gatavība pa-

stiprināt valsts izpildu varu nozīmētu, ka viņš atteiksies no parlamentā-

rās valdības demokrātiskajiem principiem. Arī viņa nacionālisms, liekas,

ir tik instinktīvs un dabisks, ka nepieņems to fanātisko veidu, kas ir kaitē-

jis vācu nācijas prestižam. Sīksaimnieki parasti neinteresējas par kaimiņu

galvaskausa indeku un rases piederību. Viņi apmierināti, ja viņiem ir labi

kaimiņi." 79

Anglijas sūtniecības telegrammā ārlietu ministrijai iztirzāti citi jautā-

jumi par apvērsumu nekā laikraksta The Times žurnālista prātojumos.
Garās 16. maija telegrammās Torrs ziņo Saimonam, ka Ulmanis varbūt

nebūtu izdarījis apvērsumu, ja saeima būtu bijusi pieļāvīgāka satversmes

reformu jautājumā un akceptējusi viņa iesniegumu par lielāku tiesību pie-

šķiršanu valdībai ekonomiskās lietās, kā arī, ja Ulmanim būtu bijusi lielā-

ka brīvība tirdzniecības līgumā ar Apvienoto karaļvalsti. 80

Pie šī Torra ziņojuma posma gan jāpiezīmē, ka satversmes reforma, kā

redzējām, bija tikai iegansts, ko Ulmanis izlietoja, lai vairotu neapmieri-
nātību ar saeimu. No otras puses, viņa kabineta iesniegums par lielāku

pilnvaru piešķiršanu valdībai saimnieciskajās lietās (ko šai grāmatā jau

pieminēju iepriekš) nemaz vēl saeimā nebija apspriests, tāpat arī nebija

apspriests projektētais tirdzniecības līgums ar Apvienoto karaļvalsti (Ang-

liju).

Torrs savā ziņojumā vēl raksta, ka Ulmanis atkārtoti deklarējis, ka

viņam esot trīs nolūki — pasargāt latu, veicināt ar subsidijām eksportu

un ierobežot importu. Dažas viņa majestātes (Anglijas) valdības intereses

sakarā ar paredzēto tirdzniecības līgumu bija pretējas šai polītikai. No ot-

ras puses, esot zīmīgi, ka kabinets pirms apvērsuma esot akceptējis tirdz-

niecības līgumu. Nākošā rītā pēc apvērsuma Sējas kungs Torram esot iz-

teicies, ka tagad vairs nebūšot nekādu šķēršļu tirdzniecības līguma apstip-
rināšanai.

Telegrammā ir ārlietu ministrijas darbinieku atzīmes, ka satversmes re-

forma vienmēr bijusi Ulmaņa darbības programmā, bet nav saņemta ne-

kāda konkrēta informācija par notikumiem, kas noveduši līdz apvērsu-
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mam. Otra darbinieka, ziemeļzemju nodaļas vadītāja L. Koljēra (Collier)

atzīmē teikts, ka Latvijas sūtnis [Zariņš] telefoniskā sarunā esot apstipri-

nājis apvērsuma faktu, bet liekoties, ka arī viņš neko vairāk nezina par

apvērsuma cēloņiem. Arī preses ziņas neradot nekādu skaidrību. Viņš tur-

pina: ~Katrā ziņā, liekas, ka mums vairs nebūs parlamentāru grūtību ar

tirdzniecības līguma ratifikāciju vai Rīgas aizņēmuma nokārtošanu."

No teiktā redzams, ka Anglijas ārlietu ministriju apvērsums Latvijā

interesēja pirmām kārtām par tik, par cik tas ietekmēs paredzēto Anglijas

un Latvijas tirdzniecības līgumu un pirms pasaules kara Londonā izdarī-

tā Rīgas pilsētas aizņēmuma atmaksu. Tā kā bija izredzes, ka diktātūra

Anglijas saimnieciskajām interesēm būs labvēlīga, tad viņa majestātes val-

dības ārlietu ministrija ar apvērsumu bija apmierināta. Tiešām, jau 13.

jūlijā Anglijas pārstāvība Rīgā vienojās ar Ulmaņa valdību par Rīgas
pilsētas parādu atmaksu brāļiem Lazariem un parakstīja jaunu līgumu 4.

augustā. Perfidais Albions bija apmierināts.

Nozīmīgajā nākošā telegrammā 1934. g. 22. maijā Torrs ziņo Saimo-

nam par jaunā kabineta ministru sastāvu un tad piezīmē: „Zemnieku sa-

vienības ietekme kabinetā ir ļoti izteikta, un var droši teikt, ka kabinetā

agrārās intereses ir galvenās. Tomēr ir skaidrs, ka praktiski kabinets būs

Ulmaņa kungs." Tālāk Torrs piezīmē, ka, pēc viņa Itālijas kollēgas do-

mām, notiks samierināšanās ar Vācijas ārlietu polītiku. Apvērsums bijis

apbrīnojami izplānots, un liekoties, ka vispār tas uzņemts ar gandarījumu.

Bijušas gan baumas garajās Vasarsvētku brīvdienās, ka radušies sarežģī-

jumi ar kādu armijas pulku. Pastāv preses cenzūra („Censorship of the

press is being enforced" — ko varētu arī lasīt tā, ka preses cenzūra ir pa-

stiprināta).
28. maijā Torrs ziņo ārlietu ministrijai par savu sarunu ar ārlietu mi-

nistrijas ģenerālsekretāru Munteru: „Es jautāju Muntera kungam, vai jau-
nais režīms uzskatāms par kaut ko līdzīgu fašistu revolūcijai, vai arī val-

dībai ir nodoms atgriezties pie liberālākām formām. Muntera kungs no-

raidīja domu, ka apvērsums bijusi revolūcija. Valdība gan vēloties, viņš

teica, izdarīt vajadzīgās konstitūcionālās reformas, ko saeima nevēlējās

pieņemt. Valstī šīs reformas visumā vēloties. Ir iespējams, ka kādu pro-

jektu, līdzīgu Ulmaņa sākotnējam projektam, nodošot drīzā laikā (pre-

sently) tautas nobalsošanai. No otras puses, vajadzīgās reformas varētu ie-

dzīvināt ar dekrētu, un varētu izsludināt jaunas vēlēšanas. Lai kādu ceļu

Ulmaņa kungs izvēlētos, tomēr neesot ticams, ka būs kāda saeima pirms
nākošā gada."

Tālāk Torrs ziņo, ka satversmes izstrādāšana ir uzticēta Skujeniekam,
kas savas polītiskās pieredzes dēļ tam sevišķi piemērots. Valdība vēlas

stabilizēt saimniecību, uzlabot sociālo likumdošanu un izglītību, izlīdzi-

nāt tirdzniecības bilanci un izdot likumus lauksaimniecības un trūcīgo

iedzīvotāju atbalstam. Valdība vēlas pacelt latviešu skolu līmeni tikpat

augstu kā minoritāšu skolās. Armijā nekādi nemieri nav bijuši — tā kā
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visu Rīgas garnizonu nevajadzējis apvērsumā iesaistīt, ceturtais kājnieku

pulks un daļa piektā pulka palikusi kazarmās, kas devis vielu baumām.

Tomēr militārajam atašejam esot informācija, ka armijā daži apcietināti.
Interesants ir Anglijas sūtņa ziņojums Saimonam 1934. g. 13. septem-

brī par viņa sarunu ar Ulmani:
„ . . .

mums sastopoties pusdienās 11. sep-

tembrī, Latvijas ministru prezidents minēja dažus faktus par apvērsumu
15. maijā, kas varētu interesēt. Es teicu Ulmaņa kungam, ka man ir pa-

zīstama parastā valsts apvērsumu technika, un jautāju, vai tas taisnība,

ka bijusi kāda sazvērestība, kuras dēļ viņa rīcība bijusi vajadzīga. Viņš

atbildēja, ka valdība, saprotams, ir sazvērestības briesmas pārspīlējusi,
bet tāda sazvērestība tomēr ir eksistējusi. Tā nākusi no labā ekstrēmā spār-

na organizācijas, sauktas par 'Leģionu', nevis no labāk pazīstamā 'Pēr-

konkrusta'. Leģions bija noorganizējis kaut ko līdzīgu, ko Ulmaņa kungs

salīdzināja ar neseno uzbrukumu Dr. Dolfusam. Bijis paredzēts, ka daži

Leģiona locekļi pārģērbsies aizsargu formastērpos un ieradīsies kā depu-

tācija kabineta sēdē. Tā, Ulmaņa kungs teica, būtu pilnīgi dabiska pro-

cedūra. Viņi tad būtu apdraudējuši vai nogalinājuši galvenos valdības

locekļus. Ulmaņa kungs nezināja teikt, ko Leģions būtu licis viņa vietā.

Es tad viņam jautāju, vai ir kādi norādījumi par palīdzību vai pamudi-

nājumu no ārpuses, un viņš atbildēja, ka nekā tāda nav bijis, visa kustī-

ba bija tikai iekšēja." 81 Tālāk Anglijas sūtnis ziņo par sagaidāmo Cielēna

atcelšanu no Latvijas sūtņa amata Parīzē.

Ka tiešām tas, ko Ulmanis teica par „leģionāriem", nebija gluži izdo-

māts, bet tomēr pārspīlēts, kā viņš pats bija teicis Anglijas sūtnim, zināmā

mērā atrod apstiprinājumu Marisa Vētras atmiņās. Kādu nedēļu pirms

apvērsuma Marisu Vētru apmeklējis kāds viņa skolasbiedrs Pēteris Rāt-

minders un teicis, ka viņš nākot pulkveža Voldemāra Ozola uzdevumā.

Ozols bija Ulmaņa minēto „leģionāru" organizētājs. Rātminders Ozola

uzdevumā esot piedāvājis Marisam Vētrām izglītības ministra posteni.
Ozols ar armijas palīdzību padzīšot saeimu, Ulmani, Kviesi un Balodi.

Viss apvērsums jau esot sagatavots, un tikai vēl esot jāpārliecina daži Rī-

gas pulka komandieri. 82

Arī Alfrēds Bērziņš zina pastāstīt par pulkveža Ozola apvērsuma plā-

niem. Viņam esot bijusi dažu simtu piekritēju grupa, bet neesot bijis nedz

aizsargu, nedz armijas atbalsta. Ozols esot plānojis iebrukt saeimā, daļu

deputātu nonāvēt, bet citus piespiest atzīt viņa sastādīto valdību. Kā re-

dzams, te ir liela atšķirība ar Ulmaņa stāstu, ka Leģions gribējis savu ak-

ciju izdarīt ministru kabineta sēdē, ne saeimā, kā raksta Bērziņš. Bērziņš
arī liek saprast, ka Ozols varbūt rīkojies Maskavas uzdevumā, kas atkal

ir pilnīgi pretrunā ar Ulmaņa atbildi uz tiešu Anglijas sūtņa jautājumu.

Biogrāfiskās ziņas par Ozolu var iegūt pēc padomju Mazās enciklopē-

dijas.B3 Voldemārs Ozols (1884—1949) beidzis 1914. gadā Krievijas ģe-
nerālštāba militāro akadēmiju, piedalījies Pirmajā pasaules karā, bijis 2.

latviešu strēlnieku brigādes štāba priekšnieks. Pēc revolūcijas kādus mē-
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nesus bijis Iskolastrela priekšsēdis. No 1919. līdz 1920. gadam bijis Lat-

vijas armijā. Pēc tam 1920—1922. gadā Polijas un Lietuvas konflikta

laikā bijis Lietuvas armijas konsultants, vēlāk atgriezies Latvijā un strā-

dājis par žurnālistu un paidagogu. 1934—1935. gadā bijis ieslodzīts Lat-

vijā cietumā, pēc tam izraidīts. Spānijā no 1936. līdz 1938. gadam bijis
sākumā brigādes ģenerālis, vēlāk aizmugures apmācības daļas priekšnieks

~Spānijas tautas nacionāli revolucionārā karā". No 1940. līdz 1944. ga-

dam piedalījies Francijas pretestības kustībā pret vāciešiem. 1945. gadā

atgriezies Latvijā un strādājis Latvijas valsts universitātē par docentu ģeo-

grāfijas fakultātē un Latvijas valsts paidagoģiskajā institūtā.

Ja Ozols un viņa „leģionāri" būtu darbojušies, apvērsumu rīkojot Mas-

kavas uzdevumā, tad tas, bez šaubām, būtu teikts viņa biogrāfijā šai pa-

domju izdevumā. Ticams ir tādēļ Ulmaņa apgalvojums Anglijas sūtnim,

ka Ozola nodomiem nav bijis atbalsta no ārienes.84

Par „leģionāru" nodomu izdarīt apvērsumu rakstīja Latvijas prese pēc

Ulmaņa apvērsuma, un, tā kā šie raksti vispirms parādījās Latvijas karei-

vī, tad jādomā, ka tie bija jaunā režīma inspirēti. Ozols bija apcietināts

jau pirms Ulmaņa apvērsuma (kā to pareizi savās atmiņās raksta arī Le-

jiņš). 85

Lielu uzmanību presē pēc Ulmaņa apvērsuma izpelnījās arī iztirzājumi

par sociāldemokrātu apvērsuma nodomiem, konkrēti minot Brūno Kal-

niņa un kāda Ivana Samodurova vārdu. Retāk prese pieminēja pērkon-
krustiešus kā potenciālos apvērsuma izdarītājus.

Sarunā ar šīs grāmatas autoru Alfrēds Bērziņš izteicās (1973. gada no-

vembrī), ka Ulmanim vajadzēja izdarīt apvērsumu tādēļ, ka citādi to būtu

izdarījuši citi, konkrēti minot Voldemāru Ozolu un Marģeru Skujenieku.

Bērziņa grāmatā vairākas lappuses ir veltītas Skujenieka resp. Skujenie-
ka partijas darbinieka, bijušā saeimas deputāta Holcmaņa apvērsuma no-

domiem.86

Saprotams, tas, ka kāds cits būtu gribējis Ulmanim aizsteigties priekšā,
ir ļoti vājš arguments Ulmaņa apvērsuma vajadzībai, jo, zinot par šiem

apvērsumiem, Ulmanis pavisam viegli tos varēja novērst, lietojot savu li-

kumīgo varu kā ministru prezidents un laižot darbā polītisko policiju.

Ir tomēr iespējams pavisam kas cits — ka, uzzinājušam par Skujenieka
nodomu sarīkot apvērsumu (vienalga, vai tas bija taisnība, vai ne), Ul-

manim varēja rasties doma par Skujenieka pieaicināšanu savā valdībā,

kad viņš pats bija nodomājis izdarīt apvērsumu. Turklāt Skujeniekam

bija liels prestižs demokrātiskajās aprindās, un viņa līdzdalība apvērsumā

varēja lielā mērā mazināt opoziciju pret diktātūru. Skujenieks savukārt

varbūt ticēja tam, ko savā ziņojumā uz Londonu rakstīja Anglijas sūtnie-

cība, ka viņš būs tas, kas izstrādās jauno konstitūciju, ar kuru saskaņā at-

jaunos demokrātisko iekārtu. Pēc Cielēna informācijas, nedēļu pirms ap-

vērsuma viņu Parīzē esot apmeklējis Skujenieks un teicis, ka apvērsums

ir nenovēršams un esot labāk, ja to izdarot Ulmanis nekā kāds cits. Cie-
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lēnam radies ieskats, ka Skujenieks nav pilnīgi vaļsirdīgs, un savās at-

miņās viņš izsaka aizdomas, ka Skujenieks jau tad bijis iesaistīts Ulmaņa

plānos. B7 Bērziņš to katēgoriski apstrīd — Skujenieks pieaicināts tikai 15.

maija vakarā. Tā kā Ulmanis Bērziņu uzskatīja par noderīgu rīku ap-

vērsuma izdarīšanā un pēdējais izvirzījās tikai vēlāk, kļūstot par minis-

tru, tāpat ņemot vēl vērā daudzu liecinieku, arī Bērziņa paša apliecināju-

mu, ka Ulmanis nemēdza iepriekš citiem izklāstīt savus plānus — Skuje-
nieka piedalīšanās apvērsumā ir problēma, kas vēl pētījama, bet par ko

tagad trūkst avotu.

Sarunā ar Anglijas sūtni Ulmanis kā eventuālu apvērsuma rīkotāju

pieminēja arī „labāk pazīstamo Pērkonkrustu", gan sīkāk neminot, kādas

briesmas no tā būtu draudējušas. Pērkonkrusts bija izveidojies no 1922.

gadā dibinātā Nacionālā kluba un tā pēcteča — 1930. gadā dibinātās Lat-

viešu tautas apvienības.88 Ulmaņa apvērsuma laikā Pērkonkrusta priekš-
nieks bija Gustavs Celmiņš (dz. 1899. g.). Pērkonkrusta programmā bija

polītisko tiesību un eksistences iespēju atņemšana minoritātēm. Tālākā

prasība bija, ka atceļama 1922. gada satversme. Saeimas vietā nodibinā-

ma korporātīvā arodpārstāvība (kameras) ar 50 deputātiem. Valsts pre-

zidents jāievēlē tautai uz 5—7 gadiem, un viņš tad kā vadonis sastādī-

tu valdību. Šīs un vēl citas sīkāk raksturotas pārvērtības vajadzības ga-

dījumā panākamas ar valsts apvērsumu. Pērkonkrustā bija ap 5000—

6000 dalībnieku, lielāko tiesu jaunieši un studenti. Savu ideju piekritējus
Pērkonkrusts mēģināja iegūt arī aizsargos, par to izpelnoties Brīvās ze-

mes niknu uzbrukumu. 89 Pērkonkrusts uz to atbildēja ar uzbrukumu zem-

nieku savienības vadoņiem, izceļot viņu koruptīvo rīcību. Galvenie Pēr-

konkrusta pretinieki tomēr bija sociāldemokrāti un žīdi, un šeit antipā-

tijas bija abpusējas.

Pēc apvērsuma Ulmanis mēģināja ar Pērkonkrustu izlīgt, un tā varētu

izskaidrot viņa atturību izteicienos par pēdējo sarunā ar Anglijas sūtni

1934. g. 11. novembrī (ievērosim, ka zviedru presē pēc apvērsuma bija

izceltas briesmas, kas draudēja no Leģiona, bet ne no Pērkonkrusta). Pēc

pērkonkrustiešu vadoņa Gustava Celmiņa 1955. g. 19. septembrī Jirgenam
fon Hēnam sniegtās informācijas, Ulmanis pēc apvērsuma esot piedāvājis

Celmiņam Latvijas sūtņa posteni Parīzē.90 Pēdējais to noraidījis, varbūt

neticot, ka Ulmaņa apvērsums būs ilgstošs. Pēc šī tuvināšanās mēģinājuma

Ulmaņa valdība sāka Pērkonkrustu vajāt. Notika apcietināšanas, Gustavu

Celmiņu tiesāja un piesprieda trīs gadus cietuma, pēc tam izraidot no Lat-

vijas.

Fakts, ka Ulmanis Voldemāru Ozolu (pēc viņa paša izteiciena, bīstamā-

ko konkurentu apvērsuma rīkošanā) bija apcietinājis jau pirms apvērsu-

ma, ka eventuālo konkurentu Marģeru Skujenieku varēja tik viegli dabūt

savā pusē un arī viegli tikt galā (kaut arī pēc apvērsuma) ar pārējiem
eventuāliem konkurentiem: Pērkonkrustu, sociāldemokrātu strādnieku

sporta un vācu jaunatnes hitlerisko organizāciju, apliecina, ka Ulmanis kā
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demokrātiskās valdības ministru prezidents turēja valsts grožus tik stipri

savās rokās, ka viņš viegli varēja likvidēt jebkuru konkurentu valsts ap-

vērsuma plānus. Līdz ar to pilnīgi noraidāms aizbildinājums — ja Ulma-

nis nebūtu izdarījis apvērsumu, to būtu izdarījis kāds cits, un tas būtu bijis
daudz ļaunāk. Nopietnākie Ulmaņa konkurenti apvērsuma sarīkošanā

varēja būt Latvijas komūnisti, jo tie varēja cerēt uz atbalstu no aizrobe-

žas. Tomēr Latvijas komūnistu partija bija vāja, un tās legālais spārns —

strādnieku un zemnieku partija saeimā — bija praktiski likvidēts, tādēļ

arī no šīs puses 1934. gada vēsturiskajos apstākļos nekādas briesmas ne-

draudēja.

Ja tagad, kad 1934. g. 15. maija apvērsums pieder vēsturei un to ir aiz-

ēnojuši smagie vēstures notikumi, kad Latvija zaudēja savu neatkarību,

jautājam, kādēļ īsti Ulmanis izšķīrās par tik nopietnu soli, kāds ir valsts

apvērsums, tad nekādi nevaram apmierināties, minot tikai vienu iemeslu.

Atbilde uz šo jautājumu ir jāmeklē ne vien Ulmaņa visai komplicētajā

personībā, bet arī ārējos apstākļos.

Šie ārējie apstākļi, kā redzējām, gan nebija apvērsuma draudi no kā-

das citas puses, kam Ulmanis gribēja aizsteigties priekšā. Šie ārējie apstāk-

ļi ir meklējami paraugos ārpus Latvijas Eiropā, kur politiskais klimats

vispār bija apvērsumiem labvēlīgs. Tie bija kļuvuši par lielo modi Eiro-

pas polītiskajā dzīvē. Ir aplami apgalvojumi, ka Ulmanim par paraugu

noderējuši polītiskie notikumi Vācijā, kad pie varas nāca Hitlers, vai arī,

ka viņš tā rīkojies, lai Vācijai izdabātu.91 Tad jau lielāks pamats ir minēt

kā paraugu Austrijas Dolfusu, kā to redzēsim vēlāk. Tomēr arī tāds uz-

skats būtu par šauru, meklējot paraugus Ulmaņa apvērsumam tikai kādas

vienas Eiropas valsts politiskajos notikumos. Tam, ka Ulmanis padevās

šai jaunajai Eiropas modei, izskaidrojums meklējams viņa personībā.
Valsts dibināšanas gados Ulmanis ar savu lielo dinamismu un darbīgumu

bija izvirzījies pirmajā vietā valstī. Turpretim tagad viņš arvien vairāk

bija nostumts malā. Viņa polītiskā partija — zemnieku savienība bija ar-

vien vairāk zaudējusi savu polītisko nozīmi, izaugot sāncenšiem — jaun-
saimnieku partijai un rodoties „jaunajai zemnieku savienībai". Partijā

pašā bija jūtama šķelšanās gan veco partijas darbinieku starpā, gan arī

akadēmiskajā jaunaudzē. Pēdējā bija berze starp korporācijām un rusti-

kāņiem. Saeimas vēlēšanu iznākums rādīja ne vien, ka zemnieku savienī-

ba zaudē arvien vairāk balsu, bet arī, ka šīs partijas līderis un dibinātājs,

Kārlis Ulmanis, kļūst arvien mazāk populārs kā paša partijā, tā arī citu

sarakstu vēlētāju starpā. Tas radīja Kārļa Ulmaņa īgnumu pret saeimu

un ierosināja viņā domu, ka saeima ir jāreformē vai vēl labāk — pavisam

jālikvidē.

Ulmanim bija radies ieskats, ka saeima ir tautas nevienprātības cēlo-

nis, nevis otrādi, ka saeima ir tikai tautas saslāņojuma atspoguļojums. Ja

nu padzītu saeimu, tad būs novērsts nevienprātības cēlonis — bija Ul-

maņa maldīgās domas. Otrs maldīgais Ulmaņa uzskats bija, ka valsts iet



345

pretī sabrukumam. Viņam radās pārliecība, ka tikai viņš ir tas, kas var

valsti no sabrukuma glābt. Tagad vēsturiskā perspektīvā var labi redzēt,

ka doma par valsts tuvošanos sabrukumam bija maldi.92 Līdz ar to Ul-

maņa loma kā valsts glābējam nemaz nebija vajadzīga. No otras puses,

nevar būt nekādu šaubu, ka Ulmanis, izdarot valsts apvērsumu, gribēja

Latvijas labumu — nevar šaubīties par to, ka viņš Latviju mīlēja.

Ulmaņa nīdēji, emocionāli noskaņoti, ir rakstījuši, ka apvērsuma iemesls

bijis zemnieku savienības darbinieku un Ulmaņa pašā koruptīvo veikalu

glābšana. Pēc autora domām, iepazīstoties ar tagad piesniedzamo mate-

riālu, šādam apgalvojumam ir gan kāda kripata taisnības, bet to nekādā

ziņā nevar uzskatīt par Ulmaņa galveno motīvu. Pēc apvērsuma notika

ne vien zemnieku savienības balstīto un grūtībās nonākušo uzņēmumu

saglābšana, bet arī režīmam draudzīgo personu parādu „pārjaunošana",
faktiski svītrošana. Tomēr tas bija, varētu teikt, „windfall-profit", ko

bija devis apvērsums. Ir iespējams, ka Ulmanis, plānojot apvērsumu, bija

gan arī iepriekš apsvēris šādas iespējas, bet tās piederēja pie viņa vispārē-

jā plāna glābt valsts ratus, kas, pēc viņa domām un arī dziļākās pārliecī-

bas, bija iebraukuši grāvī. Galvenais pārmetums, ko pret Ulmani šai ziņā

var vērst, ir, ka viņš bija pārvērtējis savas zināšanas un saimniecisko pa-

rādību izpratni. Līdz ar to tie soļi, ko viņš spēra saimnieciskās grūtībās
nonākušo uzņēmumu un savu piekritēju saglābšanai ļoti izskatās pēc ko-

rupcijas segšanas.

Zināmas polītiskās un arī saimnieciskas grūtības neatkarīgajai Latvijai

kopš tās dibināšanas bija sagādājis apstāklis, ka tā bija daudznāciju valsts.

Latviešu bija tikai mazāk par trim ceturtdaļām (pēc 1930. gada tautas

skaitīšanas — 73,4 %, bet pēc režīma ietekmētās 1935. gada tautas skai-

tīšanas — arī tikai 75,5 °/o). Atlikusī ceturtdaļa nebūt nebija tik lojāla

pret Latvijas valsti kā, piemēram, citās daudznāciju republikās, teiksim,

Šveicē. Arī šai ziņā Ulmanis gribēja panākt „vienotu tautu", bet līdzekļi,

ko viņš vēlāk izvēlējās, bija tādi paši, kādus viņš ar īgnumu (tā saka vi-

ņa apoloģētiskie biogrāfi) bija izbaudījis savā jaunībā pārkrievošanas spai-
dos. Iznākumā tautas vienību šai sektorā nepanāca — tieši otrādi. Para-

doksālā kārtā pēdējā legālā valdībā Ulmanis bija kļuvis par ministru pre-

zidentu tieši minoritāšu balsu dēļ. Ja vērojam politisko mentālitāti, kāda

laika gaitā bija veidojusies Latvijas minoritātēs, tad jāsaka, ka lojālitāte,
kuras vēl trūka, pamazām sāka rasties. Tā bija radusies arī vecajā vācu

paaudzē, kas, Latvijai nodibinoties, bija zaudējusi visvairāk, un tikai jau-

najā vācu paaudzē Vācijas notikumu ietekmē un tiešā atbalstā bija radu-

šās pret Latvijas valsti naidīgas tendences. Ar spaidiem un izsmieklu Ul-

manis šīs tendences tikai vēl vairāk pastiprināja un tā apturēja arī vecās

paaudzes ieaugšanu lojālitātē.
Trešais novads blakus saimnieciskajam un nacionālajam, kurā Ulmanim

likās, ka viņam jānāk kā glābējam, bija kultūras novads. Ulmaņa uzskati

šai ziņā bija tie, kas formulēti kā „nacionālais pozitīvisms". Te saskatā-
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ma spēcīga pseudofilozofa Mardena ietekme, par kuru Ulmanis sava jau-
nībā bija jūsmojis un nepārstāja jūsmot arī vēlākajā dzīvē.

Kad Ulmanis pārņēma vienpersonisko varu, viņš sāka darboties polī-

tikā, saimniecībā un kultūrā. Pulcinot ap sevi palīgus, kas reālizētu šos

plašos nodomus visās sabiedriskās dzīves nozarēs, viņa izvēle bija ierobe-

žota ar to personu skaitu, kas atbalstīja viņa centienus vai lišķīgi izlikās

tos atbalstām. Liela daļa „vienotās tautas", kas vai nu bija opozicijā, vai

par kuriem Ulmanis iedomājās, ka viņi ir opozicijā, — tika no veido-

šanas darba valstī atstumti.

Ar bardzību vēršoties pret jaunā režīma kritiku, Latvijas atjaunošanu
nevis veicināja, bet gan gremdēja. Vienotās tautas ideāls palika nesa-

sniegts — piecpadsmitais maijs ir sašķēlis tautu vairāk nekā jebkurš cits

polītiskais notikums Latvijas līdzšinējā īsā neatkarības laikmeta vēsturē.

"Atdzimšanas dziesma"

Alfrēds Bērziņš savās atmiņās par 15. maija apvērsumu raksta, ka Ul-

manis esot atmetis nodomu griezties pie tautas un prasīt, lai apvērsumu

akceptētu tautas nobalsošanā. Nodoms atmests tādēļ, ka tas atgādinātu Vā-

cijā Hitlera organizētās tautas nobalsošanas. Ja nu tiešām tā būtu bijis, 93

tad jāsaka, ka tā bija Ulmaņa liela polītiskā kļūda. Ja viņš bija pārlieci-

nāts, ka tauta brīvā balsojumā akceptēs apvērsumu, tad šis solis būtu devis

apvērsumam zināmu legalitāti, un tagad būtu daudz grūtāk teikt, ka ap-

vērsums bija nelegāls akts: suverēnā diktātūra būtu ar tautas nobalsošanu

kļuvusi par komisārisko diktātūru.

Acīm redzot, mazāks risks bija kopēt kaut ko citu no Vācijas izdarī-

bām, kas saistījās ar Hitlera režīmu. Tie bija Latvijā organizētie pļaujas
svētki un citi lielie tautas svētki. Ar to tomēr arguments, kādēļ nerīkoja

tautas nobalsošanu, kļūst problēmatisks.
Pirmos tautas svētkus jaunais režīms sarīkoja jau 1934. g. 21—24.

jūlijā Rīgā, Esplanādē („Vienības laukumā") ar nosaukumu „Atdzimšanas

dziesma". Šī sarīkojuma iniciātors, spriežot pēc avīžu ziņām, bijis vice-

ministrs Alfrēds Bērziņš. Uzveduma tekstu sarakstīja Roberts Kroders,

režisors bija Jānis Muncis, komponists Jānis Kalniņš, diriģents Sergejs
Duks un administrātors Pēteris Ašāks.

Zuzanna Munce savās atmiņās apraksta, ka, sabiedrisko lietu ministri-

jas aicinājumam sekojot (jāsaka gan, ka šī ministrija nodibinājās tikai

trīs gadus vēlāk!), Roberts Kroders un Jānis Muncis dažu nedēļu laikā

lauku klusumā sacerējuši uzvedumu. Viņa raksta: „Līdz ar to Munča dzī-

vē atkal sākās intensīVs darba periods. Tā nebija vairs mazā skatuve ar

dažiem desmitiem aktieru, šeit izrāžu dalībnieku skaits, ar koriem, tau-

tas grupām, v. t. t., pārsniedza tūkstoti.
. . Uzvedums guva izcilus panā-

kumus, trīs izrādēs to noskatījās pāri par 160 000 skatītāju, un ne tikai
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Latvijas, ari ārzemju prese veltīja apbrīnošanas pilnas atsauksmes."94

Ir pilnīga taisnība, ka Latvijas prese uzvedumam veltīja apbrīnoša-

nas pilnas atsauksmes. Interesanti būtu bijis redzēt, kas būtu noticis ar

avīzi, kura to nebūtu darījusi. Tikai trimdā, kad vairs nedraudēja repre-

sijas par „Atdzimšanas dziesmas" neapjūsmošanu, ir varējušas parādīties
arī citādas atsauksmes, un, piemēram, Kārlis Dziļleja ir rakstījis, ka va-

donības laikā uzplaucis diletantisms, sākot ar Roberta Krodera „Atdzim-

šanas dziesmu" un beidzot ar V. Sauleskalna drāmatizējumiem un Viļa

Lāča pseudopatriotiskiem sacerējumiem. 95 Kārlis Dziļleja tomēr šai zinā

nav drošs liecinieks. Pirmkārt, viņš pats „Atdzimšanas dziesmu" nav

redzējis, jo tai laikā atradās Liepājas koncentrācijas nometnē, un, otrkārt,

viņš kā izteikts režīma pretinieks nonicina visu, kas pēc Ulmaņa apvērsu-

ma notika Latvijas kultūras dzīvē.

Ko par uzvedumu domāja ārzemnieki, arī nevar spriest pēc ārzemju
avīžu korespondentu ziņojumiem no Rīgas — galu galā viņiem sava mai-

ze arī bija jāēd. Spilgtu liecību par to, ko ārzemnieki patiesi domāja par

šo uzvedumu, dod oficiāls, kaut ar humoru rakstīts, viņa majestātes britu

sūtņa Rīgā Nečbula Hjudžesena (Knatchbull-Hugessen) 1934. g. 27. jū-

lija ziņojums ārlietu ministram sēram Džonam Saimonam (Sir John Si-

mon):

„Latvijas vēstures mainīgie likteņi, tās cīņas ar svešiem apspiedējiem un

pašu māju ienaidniekiem, atbrīvošana un — bez šaubām, ar nolūku rādī-

tās — tagadējās centrālizētās valdības formas priekšrocības pēdējās dienās

šeit svinētas gigantiskā uzvedumā. Notika pavisam četras izrādes, un kat-

rā bija ap 45 000 apmeklētāju. Es noskatījos pirmo uzvedumu, bet, tā kā

Rīgas Esplanāde, kur uzvedums notika, no sūtniecības ir tikai dažu sim-

tu jardu attālumā, varēju baudīt arī mēģinājumus, uzvedumu sagatavo-

jot. Šie mēģinājumi, tāpat kā uzvedumi, ilga vairākas naktis līdz kādiem

trijiem no rīta. lespaids, kas no tiem radās, bija, ka Latvijas vēsturi rak-

sturo ļaužu kliedzieni un skaļas eksplozijas. Daudzi Rīgas iedzīvotāji,
kad pirmais mēģinājums viņus pamodināja, tiešām sākumā domāja, ka ri-

sinās kāds nopietns politisks notikums. Tomēr jāsaka, ka, kaut gan uzve-

dums bija pārāk garš, tas bija labi izplānots un apbrīnojami organizēts. . .
neviens no uzveduma 3000 dalībniekiem nenokavēja savu galavārdu, nedz

kļūdījās savā lomā.

2. Allegorija un aktuālitātes bija veikli apvienotas. Redzējām sākotnē-

jo brīvo latviešu svētlaimību pirms septiņiem gadsimteņiem, vācu bru-

ņinieku ierašanos, krievu virskundzību, pasaules karu, boļševiku revolū-

ciju un beidzot Ulmaņa kunga apvērsumu šī gada 15. maijā.

Visos šais vēstures laikmetos tautas likteni noteica divi gari — labais

un ļaunais. Labais gars, Virsaitis, beidzot vairs gandrīz nebija atšķirams

no tagadējā ministru prezidenta. Ļaunais gars, Kangars, kas bija organi-

zējis visas likstas, kuras piemeklēja latviešu tautu, beidzot tika apveltīts

ar atbildību par to, ka viņš izgudrojis Latvijas parlamentu. Kangars bei-
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dzot pazuda, bet man radās šaubas, vai viņš atgriezies Liepājas koncen-

trācijas nometnē agrākā saeimas prezidenta Paula Kalniņa kunga personā,

vai arī vajāja mūs lielo odu baru veidā, kam bija jo dzīva interese par

tagadējās paaudzes latviešiem, kā arī citiem sarīkojuma apmeklētājiem.
3. Uzvedumā rādīja daudz vēsturisku personu, starp tiem trīs agrākos

brīvības cīnītājus: Valdemāru, Kronvaldu un Ausekli. Šie trīs turējās ska-

tuves dibenā un no turienes uzrunāja tautu. Nelaimīgā kārtā viņu sarunas

latviešu valodā nevarējām saprast nedz es, nedz mani kollēgas, un bijām

laimīgi, kad šos runīgos kungus beidzot aizveda krievu policisti. Tas gan

nav jāuztver tā, ka mēs nebūtu simpatizējuši latviešu brīvības centieniem.

4. Parlaments dabūja savu tiesu pārmetumu, kā tas tagad modē.
. .

5. Pirmais uzvedums ilga pāri par piecām stundām. Tajā ieradās repub-
likas prezidents, visi valdības locekļi un diplomātiskais korpuss, kā arī

visi ievērojamākie valsts darbinieki. Protokola departamenta kungi frakās

un katliņos [galvassegas] mums ierādīja vietas. Ka mūsu padomju kollē-

gas trūka, nebija nekāds pārsteigums.
6. Kad uzvedums bija beidzies un aktieri, kas tēloja Ulmaņa kungu un

ģenerāli Balodi, bija nogājuši no skatuves, abi šie attēlotie paši saņēma

skaļas ovācijas. Tika teikts daudz runu, un uzveduma dalībnieces viņus

apbēra ar puķēm. Kad uzvedumā pēdējo reizi redzēju ministru preziden-

tu, viņam bija zils rudzupuķu vainags uz katliņa.
Man ir gods ar vislielāko cienību but jusu vispadevigakam pazemīga-

jam kalpam (paraksts)." 96

Latviešu lasītajam, bez šaubām, patiks šī augsta diplomāta tradicionā-

lā paraksta formula, par ko gan neklātos zoboties parakstītāja paša stilā.

„Atdzimšanas dziesma" Rīgā bija savā ziņā kulminācija Ulmaņa apvēr-

suma cildinājumiem. Pirms un pēc šiem svētkiem Ulmanis devās braucie-

nos pa Latviju, lai saņemtu suminājumus. 16. un 17. jūnijā notika brau-

ciens pa Vidzemi, apmeklējot Ranku, Madonu un Madlienu. Šais centros

Ulmanis teica runas. 22. jūnijā kopā ar savas valdības locekļiem Ulmanis

apmeklēja Cēsis un Valmieru. 23. jūnijā notika viņa brauciens pa Kurzemi

un Zemgali. Pēc „Atdzimšanas dziesmas" no 17. līdz 20. augustam Ulma-

nis apbraukāja Latgali. Šos braucienus jūsmīgi aprakstījis E. Virza,97 bet

tie izpelnījās arī Anglijas sūtniecības ievērību, kas par tiem ziņoja Angli-

jas ārlietu ministrijai.
1934. g. 29. jūlijā notika Ulmaņa godināšana skautu lielajā nometnē

Asaros, kad Ulmanim pasniedza ~Pelēkā vilka ordeni". Šī godazīme bija

domāta gan tikai aktīvajiem skautu vadītājiem, bet Ulmanis to labprāt

ņēma pretī. Viņš to darīja, kaut bija zināms, ka viņš ir nodomājis lik-

vidēt skautu un gaidu organizāciju, radot vienu kopēju jaunatnes organi-

zāciju, kur galvenā loma būtu valsts protežētajai mazpulku organizāci-

jai.9B

Svarīgāko godinājumu Ulmanis saņēma, kad 1934. g. 28. septembri

Latvijas universitātes gadasvētkos universitātes vadība paziņoja, ka Ul-
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Ulmaņa godavārtu ceļojumi 1934. gadā

manim piešķirti divi godadoktora tituli — lauksaimniecībā un tautsaim-

niecībā. Sākot ar šo dienu, prese Ulmani dēvēja tikai par doktoru Ulmani,

bet izdevumā Pirmais gads pēc vācu parauga lietotais divkāršais doktora

tituls (Dr. Dr.) latviešu presē neieviesās." Lauksaimniecības fakultāte Ul-

mani par godadoktoru ievēlēja 14. septembrī, bet tautsaimniecības un tie-

sību zinātņu fakultāte 20. septembrī. Abus godadoktora diplomus Ulma-

nim paniedza 14. novembrī, un viņš tad teica akadēmisku runu ~Lauks-

aimniecības ekonomiskā un polītiskā nozīme".

Lai nepaliktu paēnā, 4. decembrī Latvijas mākslas akadēmija ievēlēja
Ulmani par godabiedru, un 1935. g. 11. janvārī to pašu darīja Latvijas

konservātorijā.

Bērziņš savā monogrāfijā par Kārli Ulmani jautā, vai Ulmanim pati-
kuši suminājumi. Viņa atbilde ir, ka suminājumi Ulmanim ir patikuši, un

viņš to motīvē šādi: „Ja tauta kādu cienī vai mīlē, tā pati pārdzīvo pa-

cilātību un gūst stiprinājumu, ja rodas iespēja sumināt to personu vai per-

sonas, kuras lemj par tautas un valsts likteni. Tālab reizēm tika organi-
zēti lieli masu sarīkojumi un arī mazākas sanāksmes kādos svinīgos brī-

žos, lai iedzīvotāji varētu uzklausīt sava likteņa vadītāju Kārli Ulmani

un sastapties ar viņu."100

Šis citāts sniedz atbildi uz jautājumu, kādēļ organizēja Ulmaņa brau-

cienus pa Latviju,101 kādēļ sarīkoja tautas svētkus un kādēļ organizēja

viņa godināšanu augstākajā Latvijas zinātnes iestādē un mākslas iestādēs.

No otras puses, tas, ka Latvijas konservātorijā kavējās, tās vadībai sagā-

dāja dažas nepatikšanas, kas ir ļoti zīmīgi. Atriebība nāca 1935. gadā, kad

valdība atcēla no rektora amata Latvijas konservātorijas dibinātāju pro-

fesoru Jāzepu Vītolu, viņa vietā ieceļot profesoru Paulu Jozuu. Kad dažas

dienas vēlāk profesors ieradās konservātorijas gadskārtējā izlaiduma aktā,
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publika spontānā demonstrācijā, pieceļoties kājās, ilgi sumināja atcelto

rektoru. Tā nebija vienīgā reize, kad Ulmanim bija jākonstatē, ka ar Vī-

tola atcelšanu no rektora amata ir izdarīta kļūda. Kad Pauls Jozuus 1937.

g. 3. decembrī nomira, Jāzepu Vītolu atkal iecēla par konservātorijas rek-

toru. Lai kļūdu izlabotu ar vienkāršu noklusēšanu, 1939. gadā izdotajā

Ulmaņa inspirētajā grāmatā Es viņu pazīstu lasāms: ~1919 [Jāzeps Vī-

tols] dib[ināja] LX, kur darbojās kā kompozīcijas prof, un rektors līdz

šim." Par Paulu Jozuu savukārt teikts, ka viņš bijis LX profesors un rek-

tors. Tā nu iznāk, ka Latvijas konservātorijai vienlaikus ir bijuši divi rek-

tori!

Šeit vietā pieminēt, ko komponists Jānis Cīrulis savos 1961. gadā pub-

licētajos memuāros Muzikanta piezīmes (sk. 116. lpp.) raksta par Ulmaņa
mūzikas izpratni, ar ko var izskaidrot arī viņu kļūdu, atceļot no rektora

amata profesoru Jāzepu Vītolu. Cīrulis raksta, ka ar saviem feļetoniem

~Mūzikanta piezīmes" laikrakstā Latvī viņš nonācis „15. maija dēļ cie-

tušo sarakstā", jo paāzējies (gan labu laiku pirms 15. maija notikumiem)

par to, ko teicis Ulmanis zemnieku savienības kongresā — ka viņš Ber-

līnē esot dzirdējis dziedam to pašu, ko Latvijā, tikai ar vācu tekstu. Cī-

rulis turpina: ~Citēdams 'Brīvās Zemes' atreferējumu, piezīmēju, ka ir jau

labi, ja polītiķis, kas līdz šim latviešu kultūru skatījis teļos, bekonā un

polītiskā šeptē, sāk interesēties arī par mūziku; tad varbūt padzirdēs, ka

mums ir arī savas tautas dziesmas, kas nesalīdzināmi vecākas par vācu

ziņģēm."
Vēl par mūziku un suminājumiem Ulmaņa diktātūras laikā runājot, jā-

konstatē, ka beigu beigās bija saradusies virkne dziesmu, kuras dziedot,

publikai bija jāceļas kājās. Starp tām bija ne vien Latvijas valsts himna

— Baumaņa Kārļa komponētā „Dievs, svētī Latviju", bet arī Jāņa Kal-

niņa „Lai līgo lepna dziesma", tāpat Jāņa Kalniņa komponētā „Sveiks,

tautas vadon!", Jāņa Mediņa „Tev mūžam dzīvot, Latvija", Jāņa Nor-

viļa „Kam drosme ir un goda prāts" (daži teicieni no kādas Ulmaņa ru-

nas) un Jāņa Zālīša ~Mēs suminām tevi, tautas vienotāji". Jānis Zālītis

bija atradis ērtu paņēmienu, savai divdesmitajos gados Rainim veltītai

apsveikuma dziesmai vienkārši pārmainot vārdus. To varēja droši darīt

paļāvībā, ka nedz Ulmanis, nedz viņa ministri un citi ap viņu no mūzi-

kas daudz nesaprot un nepārzina latviešu mūzikas literātūru.

Ir vēl otrs parallēls gadījums. Lielā latviešu dzejniece Aspazija 1936.

gadā publicētajā krājumā Kaisītās rozes ir ievietojusi dzejoli „15. maija
vienības svētkiem". Šis dzejolis ir 1924. gadā laikrakstā Sociāldemokrāts

1. maijam veltītā dzejoļa pārstrādājums. Dzejolis sākotnējā redakcijā bija

veltīts ne jau Satversmes sapulces sanākšanas svētkiem, kas arī bija 1.

maijā, bet gan sociālistiskajiem strādnieku solidāritātes svētkiem (sk. abu

versiju salīdzinājumu: Herberts Balodis, „Aspazija pēc Raiņa nāves",

Raiņa un Aspazijas gadagrāmata 1977. gadam, 80. lpp.). Nevar būt šau-

bu, ka 15.maija apvērsuma autori to nemanīja.
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Jau no iepriekšējā Ulmaņa dzīvesgaitas apraksta redzams, ka, neatkarī-

gi no Bērziņa liecības, Ulmanim personiskie suminājumi ir patikuši. Ka

viņš bija godkārīgs, to atzīst visi, kas par viņu ir kaut ko rakstījuši. Tas,

ka viņš savu godkārību aizbildina ar motīviem, kādus min Bērziņš, lie-

cina tikai, ka viņš apzinājās, ka atturīgajai un vēsajai latviešu tautai šādi

suminājumi nav raksturīgi. Tādēļ tos vajadzēja organizēt, un Alfrēds Bēr-

ziņš ar laiku kļuva par īstu meistaru šai mākslā, reizē arī pats kāpjot uz

augšu panākumu kāpnēs. Tomēr otra puse organizētiem suminājumiem
ir, ka tie veicina ne vien sajūsmu, kas ātri izplēnē, bet arī lišķību. Gadiem

ejot, neatlaidīgi organizētie suminājumi un saukļi vairāk nekā jebkas cits

no atdzimšanas dziesmas mantojumiem Latvijā kļuva par zobgalības avo-

tu, pat Ulmanim sākumā draudzīgi noskaņotajās aprindās.
Šīs nodaļas virsraksts („Atdzimšanas dziesma") ir ļoti piemērots, lai

raksturotu jauno Latvijas valdību. Jaunais kabinets nebija kollēģiāla ie-

stāde, kas būtu augstākā izpildu vara valstī, bet tas bija koris, kas dziedā-

ja, turklāt vienbalsīgi, to, ko lika dziedāt diriģents — ministru prezidents.
Visi vadonības laika kabineta ministri bija gados jaunāki par ministru

prezidentu, bet sākotnējais sastāvs tomēr piederēja pie tās pašas paaudzes.
No visiem ministriem un ministru biedriem visu Ulmaņa valdīšanas laiku

valdībā noturējās tikai četri: Bērziņš, Birznieks, Apsītis un Kaminskis.

Jau pēc gada — 1935. g. 10. jūlijā pirmiem bija jāaiziet izglītības minis-

tram Adamovičam un zemkopības ministram Kauliņam. Pēc Bērziņa in-

formācijas, profesoru Ludvigu Adamoviču kā ministru Ulmanim ieteicis

Arveds Bergs.102 Ulmanis gribējis nodrošināt sev atbalstu Rīgas pilsoņos,
kas bija Berga piekritēji. Kad viņam ar Bergu radās konflikts (pēc Bērziņa

problēmatiskā tēlojuma, tādēļ, ka Ulmanis nav apmierinājis Berga god-
kārību — ļaut viņam darboties valdībā līdz) un kad Ulmanis (1934. g.

4. oktobrī) slēdzis Berga avīzi Latvi, pēc zināma laika bijis jāapmaina

vājais administrātors Adamovičs ar profesoru Tenteli. Par to, kas ir vājš

un kas spēcīgs administrātors, var būt dažādās domās, bet, personiski pa-

zīstot profesoru Ludvigu Adamoviču, šīs grāmatas autoram liekas, ka

Adamovičs bija daudz labāks administrātors par Augustu Tenteli, ko au-

tors arī pazina. No otras puses, autoram tomēr liekas, ka Tentelis bija

daudz labāks korists par Adamoviču, patiesībā — ideāls korists, kas neuz-

drošinājās neko sākt vai darīt bez diriģenta ziņas. No šī viedokļa var ie-

bilst pret Bērziņa spriedumu, ka Adamovičam bija jāiet tādēļ, ka viņš

bija vājš administrātors, un arī pret Bērziņa tālāk teikto, ka Tentelis kaut

kā neiederējies Ulmaņa ministru kabinetā. Par Adamoviča atcelšanas ie-

meslu jāuzskata tas, ka starp 1935. gada maijā apcietinātajiem pērkon-

krustiešiem, kas bija atsākuši darboties, bija arī Adamoviča dēls. 103 Tas,

ka Ulmanis uzaicināja Tenteli par izglītības ministru, nekādā ziņā nebija

nejaušība. Tentelis bija ne vien zemnieku savienības biedrs, bet arī orga-

nizācijas „Fraternitas Rusticana" godafilistrs. Vēl svarīgāks par to bija

fakts, ka tad, kad Tentelis bija Latvijas universitātes rektors, pēc viņa
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ierosinājuma Ulmani 1929. gadā ievēlēja par Latvijas universitātes goda-
biedru. Tas notika laikā, kad likās, ka Ulmaņa polītiskā zvaigzne norie-

tēs, un ievēlēšana par godabiedru Latvijas augstākajā zinātnes iestādē vi-

ņam bija kā rasas valgums izkaltušam stādam. Ulmanis to nebija aizmir-

sis.lo4

Kādēļ Kauliņš kļuva par koristu, par to Bērziņa spriedums ir pretru-

nīgs. Viņš esot aicināts par ministru, lai kabinetā būtu reprezentēta jaun-
saimnieku partija. Otrkārt, viņam esot bijis vēl viens nopelns — viņš pre-

tēji savas partijas lēmumam balsojis par Ulmaņa pēdējo parlamentāro val-

dību, tā palīdzot gāzt savas partijas līdera Bļodnieka valdību. Pretruna

te slēpjas apgalvojumā, ka, uzaicinot šo renegātu, Ulmanis būtu devis

Kauliņam iespēju pārstāvēt jaunsaimnieku partiju. Tomēr pareizs varētu

būt Bērziņa otrais arguments, ka Kauliņu uzaicināja ~vēl viena nopelna

dēļ" — ka viņš izšķirīgā reizē bija nobalsojis par Ulmani (vismaz Ulmanis

tā būs domājis). Par to, kādēļ Kauliņam bija no valdības jāizstājas, Bēr-

ziņš raksta, ka, pirmkārt, Kauliņš pārmērīgi lietojis alkoholu, un, otrkārt,

kad viņa lielos parādus „pārjaunoja" (kas nozīmē: ar valsts līdzekļiem

izpirka), viņš ietaisījis jaunus parādus. 105 Kauliņa vietā par zemkopības

ministru nāca Jānis Birznieks, līdz tam zemkopības ministra biedrs. Birz-

nieku Bērziņš raksturo kā „darbīgu, praktisku zemkopi". Šīs grāmatas

autors Birznieku pazina personiski, un viņam radās ieskats, ka Birznieks,

par spīti tam, ka viņam bija tikai draudzes skolas izglītība, bija vairāk

nekā tikai praktisks zemkopis. Pēc ievēlēšanas saeimas deputāta amatā

Birznieks, apzinoties savas izglītības trūkumus, ar lielu nopietnību node-

vās pašmācībai un ieguva respektējamu zināšanu krājumu tautsaimniecī-

bā un citās valstsvīram vajadzīgās zināšanu nozarēs. Pēc Lejiņa atmiņām

var spriest, ka Birznieks nebija visai labs korists, bet vecas partijas loja-

litātes dēļ viņš atbalstīja Ulmani.

Sākot ar 1937. gadu, ik gadus notika ministru maiņas. Tās apcerēšu pēc

tam, kad būs notikusi visievērojamākā maiņa un ministru prezidents Kār-

lis Ulmanis kļuvis arī par valsts prezidentu.

Bērziņš ir aprakstījis, kā darbojās ministri. Pirmdienās un piektdienās
ministriem vajadzēja ierasties pie ministru prezidenta ar ziņojumiem. Zi-

ņojumos ietilpa nedēļas svarīgākie notikumi, atskaite par padarīto, un.
. .

koncentrēts izklāsts par jauninājumu pamatideju un mērķiem. Ja preziden-

tam ierosinātie jauninājumi likās noderīgi, viņš uzdeva līdz nākošai ziņo-

juma dienai sagatavot un iesniegt viņam detalizētu plānu. Pēc ministra

ziņojuma prezidents deva norādījumus, kas ministrijai steidzami da-

rāms.
. .

"106

Pirmdienās un piektdienās pēcpusdienā notikusi t. s. mazā kabineta sē-

de, kas sagatavoja likumus pieņemšanai kabineta sēdēs. Mazajā kabinetā

ietilpa tā priekšsēdis — ministru prezidenta biedrs Skujenieks, tieslietu

ministrs Apsītis, valsts kancelejas direktors Rudzītis un ministrs, kura re-

sorā attiecīgais likumprojekts ietilpa. Pirmo reizi šī mazā kabineta sēde
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sanāca 19. maija.lo7 Maza kabineta sēdes bieži piedalījās ministru prezi-
dents Ulmanis, kas tad sēdes vadīja.

Otrdienās un ceturtdienās notika ministru kabineta sēdes, kas ilga 4—6

stundas un arī ilgāk. Šais kabineta sēdēs visus likumus pieņēma bez bal-

sošanas, t. i., vienbalsīgi. Bērziņš gan raksta, ka ~strīdīgus jautājumus"
Ulmanis licis vēlreiz apspriest mazā kabineta sēdē, vai arī tie atstāti uz

nākošo kabineta sēdi, tomēr nemin sīkāk, kā termins „strīdīgie jautājumi"
ir jāsaprot. Tie varētu būt jautājumi, kur sadūrās resoru intereses un ko

diktātors vairījās uz reizi izšķirt. Nekādā ziņā šie strīdīgie jautājumi ne-

bija tādi, kas bija vērsti pret diktātora viedokli. Kad tādi radās, tad, kā

redzēsim turpmāk — ministram bija jāiet, un viņa vietā ministru prezi-
dents uzaicināja citu, labāku koristu.

Ir liela starpība starp to, kā kabineta sēdes savās atmiņās tēlo vicemi-

nistrs Alfrēds Bērziņš, un to, kā tās tēlo otrs viceministrs — Jānis Birz-

nieks, pēc Jāņa Lejiņa dienasgrāmatas atzīmēm.108 Pēc Alfrēda Bērziņa tē-

lojuma, kabineta sēdes noritējušas olimpiskā mierā, prezidējot patriarchā-

lajam Ulmanim, kas ar labvēlību uzklausījis savus ministrus un kā Solons

izlēmis visus jautājumus. Pēc Birznieka stāstījuma, turpretim kabineta

sēdēs bijis „smags" gaiss. Neviens nedrīkstot runāt pretī, kaut dažkārt

esot bijuši pret lēmumiem. Savā dienasgrāmatā 1934. g. 27. jūlijā Lejiņš

pierakstījis, ko viņam Birznieks teicis: „Nesen K. U. rupji uzbrucis Ada-

movičam un Einbergam. Pēdējais kādam apmeklētājam esot teicis: 'Es tur

nekā nevaru darīt, būs tā, kā Ulmanis gribēs.' Izteiciens K. U. atstāstīts,

un tas bijis dusmu iemesls." 109 Šai īsajā stāstā kā fokusā redzam visas au-

tokratiskās diktātūras vājības — lai diktātoram pielabinātos, netrūkst zi-

ņu pienesēju. Šādā augsnē zaļo lišķība un izdabāšanas tieksme. Kāds gars

valdīja kabinetā, par to atkal ir atzīme Lejiņa dienasgrāmatā ar 1934. g.

1. augusta datumu:
„ . . .

kabinetā K. U. kaut cik pieklājīgi runājot tikai ar

ģenerāli un M. Skujenieku, ar pārējiem — strupi."110

Par Ulmaņa darbību pēc diktātūras nodibināšanas Hermanis Kreicers

savās atmiņās raksta: „Viņš strādā dienām un naktīm.
. .

Viņa ministri

ir tikai izpildītāji; pat sīkās lietās viņš saka pēdējo jā vai nē."111 Tādas

liecības literātūrā var atrast lielā vairumā. Visspilgtāk tomēr Ulmanis pats

ir formulējis savu darbību 1935. g. 9. aprīļa runā valsts un preses darbi-

niekiem. 112 Retoriski jautājot: „Kas ir vadonis?", Ulmanis atbildēja: „va-

donis uzklausa visu to, ko viņam teic viņa padomdevēji, un, kad viņš visu

to uzklausījis, tad viņš izlemj. Un visi lēmumi saistoši tad visiem, arī tiem,

kuri domā, ka viņu padoms nav ievērots. Jo sargs un vadonis atbild vis-

pirms un vispirmā kārtā. Ja nu reiz lēmums taisīts, tad jāizbeidzas pretim

runāšanai un pretim darīšanai." Aizsilnieks pareizi komentējis šo bezpret-

runas paklausības principu, aizrādot, ka tas pavēra plaši durvis ierēdņu

patvarībām, jo vadonim nebija nekādas iespējas pārbaudīt visas ierēdņu

izrīcības, kas notika it kā vadoņa vārdā.

Kamēr agrāk negatīvas parādības valsts dzīve kritizēja gan saeimas
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deputāti, gan brīvā prese, tagad saeima bija padzīta un brīvās preses vietā

bija stājusies vienādotā prese, kas dziedāja vienmēr un visur atdzimšanas

dziesmu un slavu vadonim.

"Pirmais gads"

Kad Itālijā uzvarēja fašisms, Musolini kristīgās ēras vietā lika jaunu

ēru, skaitot gadus no fašisma nākšanas pie varas. Ulmanis šim paraugam

nesekoja, tikai vāja atbalss tam bija, ka režīms ik gadus izdeva rakstu krā-

jumu ar Ulmaņa runām v. c., kas bija numurēts pēc kārtas. Pirmais šāds

rakstu krājums saucās Pirmais gads, un pavisam iznāca pieci rakstu krā-

jumi, sēriju nobeidzot ar sējumu Piektais gads. Šie pieci sējumi apgaismo

Ulmaņa laikmetu no viedokļa, ko Ulmaņa laikā sauca par atdzimšanas

un vienības laika viedokli. Saprotams, tas ir vienpusīgs apgaismojums, un,

tā kā prese arī pauž šo pašu nostāju, tad jāmeklē citi avoti, kas lietas ap-

gaismotu no citām pusēm, lai tad „par" un „pret" argumentu laikmetīgā

apgaismojumā mēs varētu spriest par to, kas īsti notika un kā šie notikumi

vērtējami.

Vienu mēnesi pēc apvērsuma Ulmanis Valdības vēstnesī izsludināja gro-

zījumus valsts budžetā. 113 Svarīgākais grozījums budžetā bija šāds:

Saeimā pieņemtajā budžetā Ulmaņa grozījums

Līdzekļi paredzēti saeimai Ls 1 080 000 299 134

Ministru kabinetam 792 739 823 605

Finanču ministrijai 12 663 171 13 413 171

Ja lasītājs papūlētos saskaitīt šos trīs posteņus, tad viņš redzētu, ka

summa abos stabiņos ir vienāda. Budžeta pārkārtojums nozīmēja, ka sa-

eimai paredzētos līdzekļus samazināja, atstājot tikai pusotra mēneša al-

gas un pensijas maksājumus bijušiem saeimas deputātiem, kas bija zaudē-

juši amatu, un līdzekļus bijušā saeimas nama uzturēšanai. No ietaupīju-

ma nelielu summu pielika ministru kabinetam paredzētajiem izdevumiem,

bet lielāko tiesu ieskaitīja divos fondos — neparedzētām vajadzībām (pēc

Jāņa Lejiņa minējuma, 15. maija apvērsums bija izmaksājis 460 000 latu

— sk. viņa grāmatas 112. lpp.) un valsts saimniecības departamentam

paredzētajos līdzekļos. Šis budžeta pārkārtojums vēl ir labi pārredzams.
Arī pārkārtojums, ko izdarīja 1934/35. gada budžetā 1934. g. 20. decem-

brī, ir vēl labi pārskatāms. Saeimas pieņemto budžeta kopsummu 150,9

miljonu latu apmērā samazināja uz 142 miljoniem latu.114 Budžeta izpil-

dījumā 1934/35. gadā valsts ieņēmumu kopsumma bija 139,1 milj. latu,

bet izdevumu kopsumma 139,5 milj. latu. Salīdzinot ar iepriekšējiem ga-

diem, bija pieauguši ieņēmumi no nodokļiem un nodevām, kā arī no ka-
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pitālieguldījumiem valsts uzņēmumos. Izdevumi, kā jau redzējām, bija sa-

mazināti saeimai, bet palielināti valsts apsardzībai. 115 Budžeta izpildīju-
ma skaitļi tomēr nerāda īsto ainu par valsts saimniecību, jo tajos nav uz-

ņemtas summas, ko deva valsts iekšējie aizņēmumi. Galvenais no šiem

aizņēmumiem bija 1931. gada ceļu aizņēmums. Sākot ar 1933. gadu, ar

šo aizņēmumu ieplūda ievērojamas summas. 1934. g. 1. aprīlī, tātad pirms

apvērsuma, bija saņemts 11 miljonu latu, bet nākošā gadā fondā jau bija
15 miljonu latu. 116

īstā budžeta apmiglošana tomēr sākās vēlākos gados, kā to ir aizrādījis
A. Aizsilnieks, rakstot:

„ . . .
dati attiecas uz valsts pamata budžetu. Tur-

pretim valsts speciālos budžetus šī darba autoram nav laimējies samek-

lēt.
. .

Acīm redzot, tie tautas ieskatam nav bijuši domāti.
. .

"117

Valsts kārtējais budžets, speciālais budžets un Ulmaņa dibinātās ban-

kas, no kurām apgrozījumu ziņā nozīmīgākā bija 1935. gadā dibinātā Lat-

vijas kreditbanka (ar ļoti īpatnēju uzbūvi — sk. turpmāk), bija galvenie
ienākumu avoti, kas atļāva reālizēt plaši pasākto valsts uzbūves un pār-
veidošanas programmu. Ļoti svarīgs ienākumu avots valdībai bija arī zie-

dojumi, kas brīvprātīgi, pusbrīvprātīgi un piespiedu kārtā nāca no ļoti

plašiem Latvijas iedzīvotāju slāņiem.
Lai sāktu šo jaunuzbūvi, esošo vajadzēja noārdīt. Vispirms valdība,

t. i., Kārlis Ulmanis visās nozarēs, kur vien bija vēlēti darbinieki, noteica

iecelšanas kārtību. Jauno kārtību vispirms ieviesa slimokasēs, jo tajās val-

dēs un padomēs noteicēji bija kļuvuši sociāldemokrāti. Daudzi no viņiem

bija apcietināti. 1934. g. 18. maijā valdība izdeva rīkojumu, ka slimokases

un to savienības nedrīkst sasaukt dalībnieku sapulces. Slimokasēs un to

savienībās valdība iecēla savus pilnvarniekus, kam bija tiesības rīkoties

arī pretēji valdes lēmumiem. 118 17. jūlijā valdība izdeva likumu par slimo-

kasēm un to savienībām. Saskaņā ar to tautas labklājības ministram bija

tiesība samazināt valdes locekļu skaitu vai valdi pat pilnīgi atcelt, no-

dodot slimokases pārvaldi ministrijas ieceltam pilnvarniekam. 119 Bijušais
saeimas deputāts, zemnieksavienībnieks Jānis Lejiņš ir publicējis atmiņas

par savu darbību Rīgas grāmatrūpniecības darbinieku slimokases pilnvar-
nieka amatā. Viņu iecēla 1934. g. 3. oktobrī pēc tam, kad Ulmanis viņam

gandrīz četrus mēnešus bija licis izbaudīt bezdarbnieka stāvokli. Lejiņš gan

raksta, ka viņš nezina, par ko Ulmanis viņu šādi sodījis. 120 Tomēr Lejiņa

grāmatas lasītājiem soda iemesls kļūst skaidrs — te viens vārds nevietā, te

smaids nevietā. Ja salīdzina Lejiņa atmiņu grāmatu ar Alfrēda Bērziņa

atmiņu grāmatām, tad arī kļūst skaidrs, kādēļ Lejiņš bija izpelnījies ne-

labvēlību, bet Bērziņš labvēlību.

Pēc slimokasēm nākošie Ulmaņa ierobežojumi bija vērsti pret pašvaldī-

bām. 1934. g. 25. maijā Ulmaņa valdība izdeva likumu, kas Latvijas 60

pilsētās likvidēja iekārtu, ka pašvaldības amatpersonas ievēlē iedzīvotāji.
Pirms apvērsuma saskaņā ar likumu visi 21 gadu vecie un vecākie pilsētu

iedzīvotāji varēja vēlēt pilsētas domi. Dome savukārt ievēlēja pilsētas val-
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di un pilsētas galvu. Saskaņā ar jauno likumu domes pilnīgi likvidēja, bet

pilsētu galvas un valdes, kopā 133 amatpersonas, iecēla iekšlietu ministrs.

Izņēmums bija Rīgas pilsētas galva, ko pēc likuma iecēla ministru kabi-

nets. Svarīgajā Rīgas pilsētas galvas amatā līdz 1935. g. 13. septembrim

gan noturējās jau 1931. gadā ievēlētais zemnieku savienības biedrs Hugo

Celmiņš, bet tad iecēla viņa pēcteci Latvijas dzelzceļu ekspluatācijas di-

rektoru, mechanikas inženieri Robertu Garseli. Pilsētu revīzijas komisiju

locekļus, pēc 25. maija likuma, tāpat kā pilsētu galvas iecēla iekšlietu mi-

nistrs. 1939. gadā pilsētas galvas amata nosaukumu pārdēvēja par pilsētas
vecāko.

Tālākās pašvaldību reformās 1934. g. 17. jūlijā pienāca kārta lauku

pašvaldībām. Pēc agrākās kārtības, apriņķu valdēs priekšsēžus iecēla iekš-

lietu ministrs, un divus līdz četrus apriņķa valdes locekļus ievēlēja iedzī-

votāji. Tagad ar 17. jūlija likumu ieceltie apriņķu vecākie pārņēma arī ap-

riņķu valžu funkcijas.
Tai pašā datumā reorganizēja pagastu pašvaldības. Tās bija, pirmkārt,

ievēlētās pagastu padomes, otrkārt, pagastu valdes, katra ar savu priekš-
sēdi. 17. jūlija likums sašaurināja pagasta padomes funkcijas, atstājot tai

tikai tiesības ievēlēt pagasta valdi un spriest par budžetu un citiem saim-

nieciskiem jautājumiem. 1938. g. 11. februārī likvidēja pagasta padomes

priekšsēža amatu, un viņa funkcijas turpmāk nodeva pagasta vecākajam.
Reizē ar pirmajām reformām 1934. gadā sākās ievēlēto pagasta padomju

un valžu locekļu atcelšana, ieceļot viņu vietā citas personas. Laikā no

1934. līdz 1937. gadam iekšlietu ministrs atcēla 818 personas, viņu vietā

pagasta valdes locekļu amatā ieceļot citus, bet no 8368 pagastu padomju

locekļiem atcēla 2783 personas, to vietā ieceļot citas. Vislielākās pārmai-

ņas pašvaldību personālā iekšlietu ministrs izdarīja Latgalē, kur apmainī-

ja pusi no pagastu padomju locekļiem un trīs ceturtdaļas no pagastu valžu

locekļiem. 121 Lielās pārmaiņas Latgalē ir izskaidrojamas ar tendenci mino-

ritāšu amatpersonu vietā iecelt latviešus.

Pašvaldību budžetos 1934. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nekā-

das pārmaiņas nav redzamas, bet tādas parādījās gan turpmākajos gados.
Pašvaldību algoto darbinieku skaits pirmajā gadā samazinājās, bet pēc tam

pieauga, pārsniedzot demokrātijas laika skaitu.

Pārmaiņās personāla sastāvā pašvaldībās, tāpat kā valdībā, izpaudās

t. s. vadonības principa iedzīvināšana. No polītiskā viedokļa pārmaiņas

personālā šais politiskajās iestādēs ir saprotamas — izšķiroties par autokra-

tisku apvērsumu, Ulmanis nevarēja palikt pusceļā, bet apvērsums bija jā-

padziļina visās valsts iestādēs un pašvaldībās. Visur bija jāizrauga režī-

mam paklausīgas personas — to prasīja apvērsuma loģika. Kā notika ie-

celšana jaunajos amatos, spilgti attēlojis savā dienasgrāmatā bijušais sa-

eimas deputāts, zemnieku savienības partijas biedrs Jānis Lejiņš. Vidējos

un mazos amatos ieceļamo personu sarakstu kārtoja zemnieku savienības

partijas birojs, kas turpināja darboties arī pēc partijas likvidācijas. Lejiņš
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raksta: „14. septembrī biju iegājis pie P. Freidenfelda. Tam uz galda vai-

rākas burtnīcas, pilnas ar vārdiem un adresēm. Ik pēc pāris minūtēm zva-

na telefons, tiek runāts tikai par iecelšanām. Caur šejieni iet visas mazā-

kās un vidējās iecelšanas. Var saprast, ka par daudziem kandidātiem nav

nekādas vai ļoti maz informācijas. Vai tik pavirši izlemj cilvēku likte-

ņus?"122

Lielākos amatus lika atbrīvot un pēc tam kandidātus izraudzīja Ul-

manis pats. Viņš arī noteica, kad un kādos amatos var iecelt tos, kas bija

izpelnījušies viņa nelabvēlību, piemēram, Jāni Lejiņu. 123

Atcelšana un iecelšana skāra ne vien valsts un pašvaldību ierēdņus, bet

arī mākslas iestādes. Dažkārt pārmaiņas viegli izskaidrojamas, bet reizēm,

lai tās saprastu, ir jāzina kaut kas vairāk par Ulmani un viņa tuvāko ap-

kārtni, nekā pēc tagad pieejamiem avotiem varam spriest.

Nav, piemēram, grūti izskaidrot, kāpēc likvidēja Rīgas strādnieku teāt-

ri, tā darbiniekiem dodot nabagu maizi ceļojošā Zemnieku drāmā. Strād-

nieku teātris Rīgā darbojās kopš 1926. gada. Teātrī izrādīja kreiso rakst-

nieku lugas, un tā direktori bija sociāldemokrātu partijas biedri. Tie bija

pietiekami iemesli, lai teātri slēgtu, kad Ulmanis kļuva Latvijas diktātors.

Apdraudēts bija arī Rīgas Dailes teātris, kas darbojās kopš 1920. gada un

ko atbalstīja Raiņa klubs. Šo klubu pēc apvērsuma likvidēja, un Dailes

teātrim iecēla likvidātorus (Virzu, Plensneru v. c.) ar direktoru algām
līdz teātra likvidēšanai. Pēc Marisa Vētras domām, pēdējais fakts (t. i.,

likvidātoru algas) Dailes teātri paglābis. 124

Vētra raksta, ka apdraudēts bijis arī Nacionālā teātra direktora amats,

kur direktors bija jau demokrātijas laikos ieceltais Arturs Bērziņš. Tomēr

drāmaturgs Valdemārs Zonbergs (vēlāk: Sauleskalns), kas nāca aizejošā

drāmaturga Freinberga vietā, Bērziņu esot izglābis.
Galvenās pārmaiņas skāra Latvijas augstākās mūzikas iestādes, un Vēt-

ra ironiski raksta: „Uz rudens pusi sāka izskatīties, ka.
. .

mazais māk-

slas kabinets pie apvērsuma valdības sastāv tikai no mūziķiem un domāts

mūzikas mākslas atdzimšanai." 125 Ironiski par mazo mākslas kabinetu

nosauktais bija Ulmaņa privātsekretārs Cimmermanis (vēlāk: Rudums)

ar saviem „gudrajiem draugiem mūzikā". 126 Personāla maiņas mūzikas pa-

saulē skāra Nacionālo operu. Teodora Reitera vietā ministru kabinets ie-

cēla par direktoru Nikolaju Vanadziņu, kas, pēc Vētras sprieduma, „sevi

dēvēja par profesoru, godīgi spēlēja ērģeles. . . ,
bet operu un operas teātra

darbus nepazina nemaz".127

Pēc tam 1935. gadā pārmaiņas personālā skāra Latvijas konservātoriju.
Rektora amats (un dzīvoklis) bija jāatstāj profesoram Jāzepam Vītolam.

Viņa vietā ministru kabinets iecēla Paulu Jozuu, pēc Vētras raksturoju-

ma, lielisku mūziķi un sirsnīgu cilvēku, bet viņa vadībā Nacionālā opera

bijusi piedzīvojusi visbargāko dekadenci. Ar sirsnību un mūziku vien ne-

pietiek administrātīvā amatā, un Vētra piezīmē: „Mazā mākslas kabineta

acīs tas tomēr nebija trūkums Konservātorijas vadībā." 128
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Pēc Jāzepa Vītola dzīvesbiedres Annijas Vītolas domām (sk.: Jāzeps

Vītols, Manas dzīves atmiņas, 201. un sek. lpp.), izglītības ministrs Ludis

Adamovičs neesot pieļāvis Jāzepu Vītolu atkārtoti ievēlēt par konser-

vātorijas rektoru, un viņam bijis atļauts darboties tikai kā profesoram

kompozicijas teorijas klasē. Pēc autora domām, Ludim Adamovičam iz-

teiktie pārmetumi ir nevietā. Drīzāk šķiet ticams Vētras minējums, ka pār-

maiņas ierosinājis Rudums. lemesls tam, ka Vītols nonāca nežēlastībā,

neapšaubāmi bija fakts, ka Latvijas konservātorijā kavējās ar goda parā-

dīšanu Ulmanim pēc apvērsuma, kā to savā centībā darīja Latvijas uni-

versitāte.

Ulmanim, saprotams, nepalika nemanīta publikas neapmierinātība ar

Vītola atcelšanu, un, rodoties pirmajai izdevībai, Vītolu iecēla par kon-

servātorijas godapriekšsēdi. Annija Vītola te atkal kļūdās, rakstot, ka

nākošais izglītības ministrs Augusts Tentelis ir bijis tas, kas vēlējies „mazi-

nāt pavasara netaisnību". Nedz Adamovičs, nedz jo vairāk Tentelis neuz-

drošinājās rīkoties pēc paša iniciātīvas.

Arī mākslas akadēmijā rektora profesora Vilhelma Purvīša vietā, kas

šai amatā bija kopš 1920. gacla, nāca profesors Jānis Kuģa. Mūsu tēlotāji

mākslinieki nav devuši tādas atmiņu grāmatas kā Mariss Vētra par mūzi-

kas pasauli, un līdz ar to trūkst tiešu liecinieku, vai arī šai ziņā par pār-

maiņām atbildīgs bija Ulmaņa sekretārs Rudums.

Vadonības principu iedzīvināja pat evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

1934. gada likums (Valdības vēstnesī, 217. nr.) noteica, ka archibīskapam
ir veto tiesības par baznīcas virsvaldes un tai pakļauto iestāžu lēmumiem

un viņš var izdot noteikumus un instrukcijas, kas būtu sinodes un baz-

nīcas virsvaldes kompetencē. Viņam tiesības atlaist no vietām mācītājus un

pārcelt viņus uz citu draudzi, gan ar tās draudzes akceptu, uz kurieni mā-

cītāju pārceļ. Ar šo likumu archibīskapam bija nodota liela vara, bet ir

nepareizi to tulkot kā uzticības pierādījumu tieši toreizējam archibīska-

pam Dr. Teodoram Grīnbergam 129
— tas bija tikai vadonības principa ie-

dzīvinājums arī tik nepolitiskā novadā, kāda bija lielākā Latvijas konfesi-

ja. Ulmaņa vara tomēr nebija tik liela, kādu savā laikā piesavinājās Krie-

vijas ķeizariene Katrīna 11, un katoļu baznīcu viņa reformas neskāra.

Saprotamā kārtā Ulmanis jau ļoti drīz pēc apvērsuma pievērsa uzmanī-

bu skolai. 1934. g. 12. jūlijā ministru kabinets pieņēma likumu par skolām.

Saskaņā ar šo likumu, sākot ar astoto dzīvības gadu, bērniem bija vai nu

jāsāk iet pirmskolā, vai jāmācās mājās, bet ar devīto dzīves gadu jāmā-

cās obligātajā sešu gadu tautskolā. Minoritāšu skolas ierobežoja tai ziņā,

ka ģimenēm, kurās viens no vecākiem bija latvietis, bērni bija jāsūta lat-

viešu skolās. Agrākās obligātās vācu svešvalodas vietā stājās angļu valoda.

Kamēr iepriekš ticības mācība bija neobligāta, tagad tā kļuva par obligā-

tu mācību priekšmetu. Agrākās vienotās skolas principa vietā, kas nodro-

šināja vieglu pāreju no pamatskolas uz vidusskolu, diferencētajā vidus-

skolā (klasiskā ģimnāzija, humānitārā ģimnāzija un reālģimnazija) iekjū-
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šana bija daudz grūtāka. Nolūks bija skolēnus novirzīt uz arodskolām. Vi-

dusskolas kursu noteica piecus gadus, un klašu numerāciju apgrieza otrā-

di, zemāko klasi skaitot par piekto klasi, bet augstāko klasi par pirmo (kā
tas bija arī Vācijā). 130 Ļoti reljefi pārmaiņas skolu dzīvē ir attēlojis savās

atmiņās Hermanis Kreicers, kas arī pēc 15. maija pārmaiņām bija palicis
skolu darbā. 131

To, kādas sekas bija pārmaiņām skolu iekārtā, daļēji rāda 1935. gada
tautas skaitīšanas rezultāti (sk.: Valsts statistiskā pārvalde, Ceturtā tautas

skaitīšana Latvijā 1935. gadā, Rīgā 1939 — „V. Skolu apmeklēšana") sa-

līdzinājumā ar 1930. gadu. Kamēr 1930. gadā bērniem skola bija obligā-

ta ar sesto dzīvības gadu, pēc 1934. gada likuma — tikai sākot ar astoto

dzīvības gadu. Sešu un septiņu gadu veco skolēnu skaits tādēļ ievērojami

samazinājās. Totiesu pieauga skolēnu skaits, sākot ar astoņu gadu vecumu.

Salīdzinājumu traucē tas, ka 1930. gadā par lielāku skaitu bērnu skolas

vecumā nebija noskaidrots, vai viņi skolā iet vai neiet. Turpretim 1935.

gadā tādu tikpat kā nebija. Traucē arī tas, ka 1934. gada likums 1935.

gada skaitīšanas laikā vēl nebija pilnīgi iedzīvināts. Bērnu skaits, par

kuriem ir zināms, vai viņi gāja vai negāja skolā, no 1930. līdz 1935. ga-

dam bija pieaudzis par 21,3 °/o. To bērnu skaits, kas gāja skolā, tai pašā
laikā bija pieaudzis par 27,7 %. Bija palielinājies arī bērnu skaits, par

kuriem bija zināms, ka viņi skolā neiet, bet tikai par 9,3 %>.

Skaitot, ka skolēnu vecums ir 6—15 gadi, no bērniem šai vecumā, par

kuriem bija dati, 1930. gadā skolā gāja 63,6 %, bet 1935. gadā 66,9 %.

No šī viedokļa tātad Ulmaņa skolu reformas nevar uzskatīt par negātīvu

parādību. No otras puses, kā pirms, tā arī pēc reformas skolēnu procents

no bērniem skolas vecumā ir uzskatāms par zemu. Kopējo skolēnu procen-

tu samazināja Latgales dati.

Pirms Ulmaņa skolu reformām mācīšanās skolā deva vīriešiem tiesības

panākt iesaukšanas atlikšanu obligātajā karadienestā. Ulmaņa reformas

šīs tiesības atcēla. Līdz ar to samazinājās augstāko skolu audzēkņu pro-

cents. Ziņas vāca tikai līdz 20 gadu vecumam. Kamēr 1930. gadā 20 gadu
vecumā 12,7 % gāja augstākās skolās, 1935. gadā šis procents ir tikai 5,1.

Daudzi, kam obligātās karaklausības dēļ bija jāpārtrauc augstākā izglī-

tība, pēc karadienesta to neatjaunoja. To veicināja aģitācija pret augstāko

izglītību, bet kultūrālā plāksnē tas bija zaudējums.

Sevišķi raksturīga sabiedriska parādība neatkarīgajā Latvijā, pirms no-

dibinājās autoritārais režīms, bija lielais biedrību skaits. Kultūras un citas

biedrības reģistrēja apgabaltiesa, polītiskās partijas reģistrēja iekšlietu

ministrija, akciju sabiedrībām bija vajadzīga finanču ministrijas koncesi-

ja, daža tipa lauksaimniecības biedrības (piemēram, meliorācijas bied-

rības) reģistrēja zemkopības ministrija. Pastāvēja biedrošanās brīvība, un,

piesakot biedrību reģistrācijai, bija jāiesniedz statūti un ziņas par pār-

valdes personālu, līdzekļiem v. c. ziņas. Latvijā darbojās divējāda tipa

biedrības: peļņas un bezpeļņas. Pirmajā grupā ietilpa kooperātīvi, akciju
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sabiedrības un paju sabiedrības. To mērķis bija rūpēties par savu biedru

materiālo labklājību. Otrā grupā ietilpa biedrības, kas rūpējās par savu

biedru kultūrālām, reliģiskām un arodnieciskām interesēm. 1928. gadā

bija reģistrētas 63 polītiskās partijas un 8035 biedrības. Pēdējo skaitā ie-

tilpa 2905 kultūras biedrības, 2730 kooperātīvi, 590 palīdzības biedrī-

bas, 342 sporta biedrības, 512 arodbiedrības, 129 ugunsdzēsēju biedrības

un 106 reliģiskas biedrības. 132 Biedrībām bija savas savienības. Zviedru

avīze Dagens Nyheter (1934. g. 26. maijā) rakstīja, ka Latvijā ir 12 000

biedrību.

Pēc apvērsuma tūlīt apturēja polītisko partiju darbību. 133 Šai ziņā tad

Ulmaņa režīms atšķīrās no Eiropas lielajām diktātūrām — fašistiskās Itā-

lijas, nacionālsociālistiskās Vācijas un komūnistiskās Padomju Savienības,

kas balstījās uz vienas, autokratiski vadītās partijas. Ulmaņa režīms lite-

rātūrā tādēļ ir salīdzināts ar Rumānijas maršala Antonesku diktātūru,

kas arī nebalstījās uz politiskām partijām.134 No otras puses, sociāldemo-

krāts Voldemārs Bastjānis raksta, ka Ulmaņa paša partijas — zemnieku

savienības — slēgšana bijusi tikai acu apmānīšanai. Faktiski zemnieku

savienība turpinājusi darboties tādā veidā, ka visos amatos bija zemniek-

savienībnieki: „Pa visu zemi skanēja tikai ulmaniešu balsis, jo visiem ci-

tiem mutes bija cieti."135 Tā kā zemnieksavienībnieks Jānis Lejiņš, kā re-

dzējām, saka to pašu, tikai citiem vārdiem, tad teiktais pareizi vien būs.

Tūlīt pēc pašvaldību pārkārtošanas, ieviešot tajās „vadonības princi-

pu", Ulmanis ķērās pie biedrību reorganizācijas, lai arī tur iedzīvinātu

šo principu. Viņš nebija aizmirsis savas domstarpības ar kooperātoriem,

kas atklātībā nāca zināmas desmit gadu pirms apvērsuma. Jau divas ne-

dēļas pēc apvērsuma, 1934. g. 29. maijā valdība izdeva «Noteikumus par

kooperātīvo sabiedrību un viņu savienību darbības ierobežošanu". Saska-

ņā ar šiem noteikumiem tieslietu ministram bija tiesības atcelt kooperā-

tīvu un to savienību vēlētās amatpersonas — valdes, padomes un revīzi-

jas komisijas locekļus — un iecelt viņu vietā citus no attiecīgā kooperātī-

va biedru vidus. Tieslietu ministram bija arī tiesības iecelt kooperātīvam

pilnvarnieku, kam nevajadzēja būt attiecīgā kooperātīva biedram. Šīs tie-

sības Ulmanis izlietoja, lai kooperātīvu pārvaldē nāktu režīmam patīka-

mas personas. Izdotie noteikumi bija domāti kā pagaidu līdzeklis, kamēr

izstrādā jaunu likumu par kooperātīviem. Šādu likumu ministru kabinets

izdeva 1937. g. 18. jūnijā. Jaunajā likumā bija vairāki simti pantu, un tas

radikāli grozīja ne vien kooperātīvu dzīvi, bet arī to raksturu. Dažos jau-

tājumos kooperātīvi vairs neatšķīrās no paju, resp. akciju sabiedrībām —

jau agrāk redzējām, ka šo peļņas sabiedrību formu Ulmanis bija iecienī-

jis, bet kooperātīvi (tīri personisku iemeslu dēļ) viņam nepatika. 136 Vēl

vairāk — ar jauno likumu kooperātīvi no pašpalīdzības organizācijām

pārvērtās ne vien par labdarības organizācijām (tā raksta Aizsilnieks),

bet arī par koncesionētiem, aizbildnībā nonākušiem autoritārās valdības

rīkojumu izpildītājiem. Pašdarbības un pašiniciātīvas vietā bija stājusies
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paklausība un pavēļu izpildīšana. Šādā gaisotnē varēja sagaidīt, ka koope-
rātīvi darbosies ar lielākiem zaudējumiem, nekā reizēm gadījās agrāk.

Tādēļ valdība nodibināja fondus šo zaudējumu segšanai.
Statistisko datu spogulī kooperātīvu reorganizācija vispirms izpaudās

tā, ka kooperātīvu skaits samazinājās. Tas gan nebija nekas jauns, jo kopš
valsts dibināšanas kooperātīvu skaits bija gan audzis, bet, sasniedzis kul-

mināciju 1930. gadā, to kopskaits bija sācis mazināties. Tomēr pirms ap-

vērsuma kooperātīvu skaita samazinājumam bija saimnieciski iemesli, pēc

apvērsuma samazinājumu izdarīja administrācija, kooperātīvus apvieno-

jot vai slēdzot. īpatnēja parādība, ko tagad grūti izskaidrot, vēl bija kā-

da cita starpība stāvoklī pirms un pēc apvērsuma. Pirms apvērsuma brīv-

prātīguma principa dēļ kooperātīvajās savienībās bija mazāk biedru nekā

vispār bija attiecīgā tipa kooperātīvu, kas nozīmē, ka visi kooperātīvi

nebija savā savienībā iestājušies. Pēc jaunā likuma iedzīvināšanas katram

kooperātīvam bija obligāti jāiestājas savā savienībā, un Latvijas statisti-

kas gada grāmatā redzams, ka attiecīgajā savienībā bija vairāk kooperā-

tīvu nekā to bija pavisam.l37

"Ulmaņa krustdēli"

Pēc Anglijas sūtniecības darbinieku vērojumiem, Ulmaņa diktātūras lai-

kā viņa rīcībā nav bijis vērojams nepotisms. Pārskatot personu sarakstu,

ko iecēla amatos un ko no amatiem atcēla, tiešām nevar konstatēt nepo-

tismu, bet gan partejiskumu un Ulmaņa personisko ienaidu pret atcelto

amatpersonu. Ulmaņa radi un ieprecētie radi nenokļuva augstos amatos.

Augstajos amatos gan nokļuva zemnieku savienības partijas biedri, izņe-

mot tos, pret kuriem Ulmanim bija antipātija.
Bez radiem un ieprecētajiem radiem Ulmanim bija ari pieci krustdēli.

Par viņiem viens no šiem krustdēliem autoram raksta sekojošo:

„Rīgā dažkārt dzirdēja pasauku ar ne visai glaimīgu pieskaņu — Ul-

maņa krustdēls. Ar to laikam bija domāts cilvēks, kas dzīvē tiek uz priek-
šu bez paša spējām, bet ar labiem sakariem 'kaut kur augšā. Kā visām

leģendām, tā arī šai maz sakara ar patiesību. Ulmanim bija pieci krust-

dēli, taču neviens no tiem netika 'uz priekšu' tādēļ, ka tam slavens krust-

tēvs.

Ulmaņa krustdēli bija: 1920. gadā dzimušais toreizējā ārlietu ministra

Zigfrīda Meierovica dēls Gunārs; 1921. gadā dzimušais valsts kancele-

jas vadītāja Dāvida Rudzīša dēls Dainis; 1921. gadā dzimušais agronoma

Kārļa Saliņa dēls Kārlis; 1921. gadā dzimušais redaktora un skolotāja

Roberta Dēliņa dēls Emīls un 1937. gadā dzimušais akciju sabiedrības

Rotas direktora Friča Ansona dēls Aldis.

Ulmaņa attieksmes ar krustdēliem pec piedalīšanas kristības un tradi-

cionālo sudraba galda piederumu uzdāvināšanas bija tīri formālas. Tās
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aprobežojās ar retu ielūgumu uz kafiju un, zēniem pieaugot, ar grāmatu

veltēm divreiz gadā — Ziemsvētkos un krustdēla dzimšanas dienā. Šīs vel-

tes, īpaši pēc Draudzīgā aicinājuma 1935. gadā, kļuva īsti prāvas —pa

s—B5 —8 grāmatām attiecīgajās gadskārtās katram saņēmējam. Katrā grā-

matā pie tam bija vai nu Ulmaņa pašrocīgs veltījums un paraksts, vai vi-

ņa grāmatzīme (Niklāva Strunkes zīmējums). Dāvāto grāmatu starpā bija

vairāki Valtera un Rapas greznie izdevumi (Pumpura Lāčplēsis ādas vā-

kos, Virzas Karalis Nameitis, Unamuno Par varoņiem, varoņu godināšanu

un varonību vēsturē, kā arī Ulmaņa iemīļotā angļu rakstnieka Hjū Vol-

pola jaunatnes romānutriloģija par Džeremiju).
1937. vai 1938. gadā Ulmanis visiem krustdēliem uzdāvināja vienādus,

pie Jurisona Kaļķu ielā pirktus rokaspulksteņus. Rīgā dzīvojošie krust-

dēli cits citu pazina, bet neviens no tiem iepriekš nebija saticis alojieti
Kārli Saliņu, ar kuru pirmoreiz iepazinos 1940. gada rudenī, sākot stu-

dijas Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā. leraudzījis man uz rokas 'sla-

veno' pulksteni, Kārlis Saliņš nobālēja un aizbēga. Vēlāk iepazīstoties viņš
man atzinās, ka noturējis mani par laupītāju. Viņam ne prātā nebija nācis,

ka divi Ulmaņa krustdēli varētu satikties vienā augstskolas kursā.
. .

Saliņš krita Latviešu leģiona atkāpšanās kaujās pie Volchovas 1944.

gada janvārī. Meierovics un Rudzītis dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs,

Dēliņš un Ansons Austrālijā."

Sociāldemokrātu tiesāšana

Ļoti svarīgs notikums „pirmajā gadā" bija prokurātūras prāvas iztie-

sāšana pret sociāldemokrātiem. 138 Tā sākās 1934. g. 26. novembrī kara-

tiesā Rīgā, Alberta ielā. Galvenais šai apsūdzībā bija, ka četri apcietinā-
tie glabājuši ieročus (150 pistoles!), zinādami, ka šie ieroči nodomāti sma-

gu noziegumu izdarīšanai, lai sadarbībā ar komūnistiem sagrābtu savās

rokās valsts un pašvaldības iestādes. Apsūdzētie bija Brūno Kalniņš, Dr.

Pauls Kalniņš, Jūlijs Celms un Pēteris Ulpe. Prāva notika aiz slēgtām dur-

vīm un ilga trīs dienas. Prāvā bija uzaicināti apmēram 60 liecinieki. No

tiem bijušais valsts prezidents Gustavs Zemgals, bijušais ministru prezi-
dents Pēteris Juraševskis, saeimas prezidenta vietnieks bīskaps Jāzeps Ran-

cāns un citi ar zvērestu apliecināja, ka sociāldemokrāti nekad Latvijas pa-

stāvēšanas laikā nav sadarbojušies ar komūnistiem, tieši otrādi. Pēc zvē-

rinātā advokāta V. Zāmuela domām, uz apsūdzēto sola par valsts apvēr-

suma izdarīšanu vajadzētu atrasties pavisam citām personām — par šādu

pārdrošību viņš izpelnījās tiesas priekšsēža rājienu. Prāvas iznākumā Dr.

P. Kalniņu attaisnoja, P. Ulpem piesprieda 6 mēnešus cietuma un J. Cel-

mam 4 mēnešus cietuma, par nopelniem Latvijas brīvības cīņās sodu sa-

mazinot uz vienu mēnesi. Brūno Kalniņam piesprieda 4 gadus pārmācī-

bas namā, par nopelniem brīvības cīņās sodu samazinot uz trim gadiem.
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Sodu viņam atlaida sešus mēnešus pirms termiņa, t. i., pec divi ar pus gada.
Lielu interesi par prāvu izrādīja sociālistiskā internacionāle un demok-

rātiskās valdības. Ministru prezidentam Ulmanim pienāca telegrammas

no ievērojamiem Rietumeiropas valstsvīriem, prasot, lai prāvā pielaistu

presi. Zviedrijas laikrakstos parādījās raksti, ka prāva esot komēdija, kas

nav civilizētas valsts cienīga. Protestēja dāņu, čechoslovaku v.c. valdību

locekļi. Prāva izvērtās par starptautisku blamāžu, bet Latvijā tā, tāpat
arī sociāldemokrātu turēšana koncentrācijas nometnē Ulmaņa režīmam

sagādāja nesamierināmus ienaidniekus. Akcija pret sociāldemokrātiem

bija viena no lielākajām Ulmaņa kļūdām „pirmajā gadā".

Kameras un Latvijas kreditbanka

~Pirmā gada" ietvaros Ulmanis nodibināja divi iestādes, ko nosauca

par kamerām. 1934. g. 24. decembrī nodibināja tirdzniecības un rūpniecī-
bas kameru, kas sāka darboties 1935. g. 2. februārī. Kā otru 1935. g. 1.

aprīlī nodibināja lauksaimniecības kameru. ~Otrā gadā" tām sekoja 1935.

g. 31. decembrī dibinātā amatniecības kamera un „trešajā gadā" 1936. g.

15. maijā dibinātā darba kamera. „Piektajā gadā" 1938. g. 5. maijā di-

bināja divas kameras — rakstu un mākslas kameru un profesiju kameru.

Dibinot pirmās kameras, Ulmanis neatklāja to nolūku, un tikai rets vē-

rotājs to varēja uzminēt. Nolūks pamazām atklājās 1936. gadā, kad no

pirmajām četrām kamerām izveidoja valsts saimniecības padomi. Divi ga-

dus vēlāk, pēc rakstu un mākslas kameras un profesiju kameras nodibi-

nāšanas Ulmanis izveidoja valsts kultūras padomi. Pirms šo divu pēdējo

kameru dibināšanas Ulmanis teica savā runā 1938. g. 11. janvārī: „Tik-

līdz būs nostiprināti jaunā vienības garā liktie pamati mūsu nacionālai

dzīvei, tad likumdošanā darbosies tieša tautas pārstāvība, bet tā vairs ne-

būs polītisku partiju kopsapulce." 139

Ar kameru un divu valsts padomju dibināšanu Ulmanis bija nodomājis

izpildīt savu apvērsuma laikā doto un vēlāk vairākkārt atkārtoto solī-

jumu izdarīt satversmes reformu. Viņa projektētā reforma gan bija pavi-

sam cita, nekā to sagaidīja, tādēļ kameru dibināšanu neuztvēra tā, ka būtu

sākusies solītā satversmes reforma. Kameru dibināšanas nolūks Latvijā

palika apslēpts tādēļ, ka tikai retais zināja, pēc kāda parauga tās dibinā-

tas. Pat vēl tagad literātūrā var atrast nepareizus spriedumus, ka kame-

ras dibinātas pēc Itālijas parauga. Fašistiskajā Itālijā un nacionālsociālis-

tiskajā Vācijā gan bija nodibināta t. s. korporātīvā valsts iekārta, un šo

terminu lietoja arī Latvijā, apzīmējot Ulmaņa nodibināto režīmu. Tomēr

Itālijas un Vācijas iekārtu Ulmanis neņēma par paraugu saviem dibinā-

jumiem. Viņa paraugs bija 1934. gada janvārī Dr. Endera izstrādātā kon-

stitūcija, par kuras spēkā stāšanos jau tai pašā 1934. gadā Austrijā rūpē-

jās Dr. Dolfuss (Dollfuss).



364

Šai Austrijas jaunajā konstitūcijā, kas stājās parlamentārās iekārtas vie-

tā, bija paredzēts, ka tirdzniecība, amatniecība, lauksaimniecība un pro-

fesijas organizējas korporācijās. No saimnieciska rakstura korporācijām

bija paredzēts ievēlēt 70 līdz 80 locekļu valsts saimniecības padomē (Bun-

deswirtschaftsrat). Garīdznieki, zinātnieki un mākslinieki no savām kor-

porācijām savukārt ievēlētu 30 līdz 40 locekļu kultūras padomē (Bundes-

kulturrat). Atskaitot faktu, ka Latvijā locekļus iecēla un ka garīdznieki
kamerā nebija pārstāvēti, tiktāl Ulmaņa nodibinātā iekārta saskanēja ar

Austrijas paraugu. Austrijas satversmē tomēr bija paredzēts vēl vairāk,

un, tā kā Ulmanis savu satversmes reformu nedabūja pabeigt un savus no-

domus nemēdza iepriekš izklāstīt, tad nevar zināt, vai viņš Austrijas pa-

raugam būtu sekojis arī tālāk. Austrijas Dolfusa satversmē bija paredzē-
tas pavisam četras padomes — bez minētajām vēl provinču padome

(Lānderrat), kurā bija paredzēti atoņi Austrijas provinču gubernātori un

Vīnes birģermeistars, kā arī deviņi locekļi — finanču lietpratēji, un kā

ceturtā valsts padome (Staatsrat) ar 40—50 prominentiem pilsoņiem,
kurus ieceltu valsts prezidents ar kanclera (ministru prezidenta) akceptu.
No šīm četrām padomēm bija paredzēts izraudzīt pārstāvjus, kuri būtu

tas pats, kas agrākais parlaments (Bundestag). Salīdzinot ar agrāko parla-

mentu, tomēr bija lielas atšķirības. Bija paredzēts, ka likumus ierosinās

tikai valdība. Likumus vispirms apspriestu attiecīgā padome, bet padomes

papildinājumus valdība pēc sava ieskata varēja vai nu ņemt vērā, vai ig-

norēt. Pēc tam likumprojekts ietu uz jauno parlamentu (Bundestag), kas

to varēja pieņemt vai noraidīt. Budžeta un citu finanču likumu, kā arī lī-

gumu apspriešana vispirms notiktu šai parlamentā. Ja šī iestāde kādu liku-

mu noraidītu, tad bija paredzēts, ka to pieņems vai noraidīs tautas nobal-

sošanā. Valdība varēja likumus nodot tautas nobalsošanā arī tieši, bez

parlamenta starpniecības. Bez minētās iestādes vēl bija paredzēta pārstāv-

ju sanāksme (Bundesversammlung), piedaloties visiem četru padomju lo-

cekļiem. Bija paredzēts, ka šī sanāksme ievēlētu valsts prezidentu, paslu-
dinātu karu un veiktu dažas citas svarīgas funkcijas. 140

Ja nu Ulmanis būtu arī tālāk sekojis Austrijas paraugam, arī viņš, kaut

ar dažām grūtībām, varēja nodibināt „provinču padomi" ar Rīgas liel-

vecāko, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales pārstāvjiem un Kre-

dītbankas un pārējo valsts banku direktoriem. Mazākas grūtības Ulmanim

būtu sagādājusi valsts padomes dibināšana, bet kopējas sanāksmes ar ka-

meru pārstāvjiem viņš jau sāka rīkot, gan izvairoties no saeimas vārda,

kas labi atbilstu Austrijas terminiem „Bundestag" un „Bundesversamm-

lung". Vai Ulmaņa nodomos bija arī atdarināt aprakstītajā veidā Aus-

trijas paraugu, to laikam nekad neuzzinās, jo jāšaubās, vai Ulmanis sa-

vus satversmes reorganizācijas plānus jebkad fiksēja rakstos. Šeit izteikto

konjektūru gan varētu apstiprināt, ja Ulmaņa archīvā (ja tas nav iznī-

cināts) izdotos atrast Austrijas Dolfusa konstitūcijas eksemplāru.

Ir zināma līdzība, bet ari atšķirības starp to, kā korporatīva iekārta
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stājās spēkā Austrijā un Latvijā, un arī, kā tā izbeidzās. Latvijā parla-
ments bija padzīts, bet Austrijā suspendēts. Kad pēc 13 mēnešiem Austrijā
sanāca vecais parlaments, gan bez starplaikā likvidētās sociāldemokrātu

partijas, tas pieņēma visus starplaikā valdības izdotos dekrētus, nolēma

akceptēt valdības proponēto korporātīvo iekārtu un pats likvidēties. Lat-

vijā Ulmanis nevienam neprasīja sankcionēt valdības dekrētus un korpo-
rātīvo iekārtu nodibināja ar dekrētu. Kā Latvijā, tā Austrijā padomju lo-

cekļus iecēla. Austrijā gan bija paredzēts, ka saimniecības kameras un kul-

tūras kameras locekļus ievēlēs, bet, tā kā pamatorganizācijas („korporā-

cijas"), kas šos locekļus vēlētu, vēl nebija noorganizētas, tad 1934. g. 31.

oktobrī Austrijā vispirms nodibināja tās padomes, kuru locekļus bija pa-

redzēts iecelt — provinču un valsts padomi.

Austrijā korporātīvā iekārta specifiski austriskajā formā izbeidzās, kad

atentātā nogalināja Dr. Dolfusu un Austriju pievienoja Vācijai (Austrijā
nodibinot Vācijā esošo nacionālsociālistisko iekārtu). Latvijā specifiski
latviskās formas korporātīvā iekārta izbeidzās, kad Latviju okupēja Pa-

domju Savienība un Latvijā nodibināja komūnistisko iekārtu. Dr. Ulmani

deportēja uz Krieviju, kur viņš nomira. Kā Dr. Dolfuss, tā Dr. Ulmanis

mira priekšlaicīgi, varmācīgā nāvē, un arī šīs traģēdijas izceļ šo Austrijas
un Latvijas vēstures posmu līdzību.

Latvijas kameras bija domātas kā attiecīgo biedrību virsbūve, līdzīgi
kā Austrijā. Tā, tirdzniecības un rūpniecības kamerai pakļāva tirgotāju
un rūpnieku biedrības, lauksaimniecības kamerai — lauksaimniecības

biedrības. Agrākās biedrības attiecīgā kamera vai nu slēdza, vai pārorga-

nizēja. Jaundibināmām biedrībām vajadzēja kameras atļauju, lai tās va-

rētu reģistrēties apgabaltiesā. Ārpus kameras neviena profesionālā bied-

rība nevarēja darboties.

Likums par tirdzniecības un rūpniecības kameru paredzēja, ka triju mē-

nešu laikā jālikvidējas visām pastāvošām bezpeļņas tirgotāju un rūpnieku
biedrībām. Pavisam bija jāizbeidz darboties 90 agrākām tirgotāju un rūp-

nieku biedrībām. Šo organizāciju mantu par 1,25 miljoniem latu jeb, at-

skaitot parādus, par neto 0,96 miljoniem latu bez atlīdzības pārņēma

kamera un pašvaldības. Septiņām organizācijām bija nekustama manta,

ko novērtēja par 1,03 milj. latu un arī konfiscēja. To skaitā bija Rīgas

Lielās ģildes vērtīgais vēsturiskais nams. Likvidēto biedrību vietā nodibi-

nāja kamerai pakļautās 26 tirgotāju un rūpnieku biedrības (pa vienai kat-

rā no 19 apriņķiem, piecas lielākajās pilsētās, Rīgā vienu biedrību tirgo-

tājiem, otru rūpniekiem). 141 Kamerai pakļāva arī 28 namīpašnieku bied-

rības.

Kad nodibināja lauksaimniecības kameru, attiecīgais likums noteica, ka

visām agronomiskās palīdzības biedrībām un to savienībām ir jālikvidē-

jas triju mēnešu laikā. Sakarā ar šo likumu likvidēja kopš 1906. gada pa-

stāvošo Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrību (kas apvienoja 422 bied-

rības), tāpat arī 1906. gadā dibinātās Jelgavas lauksaimniecības biedrības
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pēcteci, kas kopš 1924. gada saucās par Latvijas lopkopības centrālo sa-

vienību (tā apvienoja 308 biedrības); likvidēja arī Latvijas biškopības
centrālbiedrību (apvienoja 130 biedrību), Kurzemes lauksaimniecības

biedrību savienību, Kurzemes ekonomisko biedrību, Zemgales lauksaim-

niecības centrālbiedrību un citas, pavisam 13 šādas centrālās organizāci-

jas. To mantu par 1,9-milj. latu, atskaitot 0,4 milj. latu parādu, pārņēma
lauksaimniecības kamera. 142

Katrā pagastā bija paredzēts pa vienai lauksaimniecības biedrībai, pa-

kļaujot tās lauksaimniecības kamerai. Kā sekcijas tajās iekļāva agrākās

speciālizētās lauksaimniecības biedrības — lopkopības pārraudzības bied-

rības, dārzkopības, biškopības un mājturības biedrības un, kā to atzīmē

A. Aizsilnieks, pat lauku izglītības biedrības, bibliotēku biedrības un arī

dziedāšanas biedrības! 143 Pēc reformas, 1939. g. 1. janvārī uz laukiem dar-

bojās 518 pagastos pa vienai lauksaimniecības biedrībai, no kurām 242

bija noorganizētas no jauna.

Amatniecības kameru nodibinot, bija paredzēts likvidēt 72 amatnieku

biedrības un citas organizācijas un to vietā nodibināt 40 jaunas amatnieku

biedrības. Likvidēto amatnieku organizāciju mantu pārņēma amatniecības

kamera bez atlīdzības. To skaitā bija vēsturiskais Rīgas Mazās ģildes
nams.

144 Par abu Rīgas ģilžu namu pārņemšanu ļoti uztraucās Vācijas

prese.

Darba kameru dibinot, 512 agrāko arodbiedrību vieta nodibināja 43

arodbiedrības. 1938. gadā to skaits bija pieaudzis līdz 49. 145

Biedrības bija pakļautas kamerām, un kameras savukārt bija pakļau-

tas attiecīgajam ministram. Šis ministrs iecēla kameras 90—120 locekļus.

Viņam bija arī tiesības tos atcelt. Tikai 1940. gadā noteikumi paredzēja,
ka noteiktu daļu kameras locekļu ievēlē attiecīgās biedrības. Kameru vadī-

ja priekšsēdis, ko formāli uz vienu gadu iecēla ministrs, bet faktiski to ie-

cēla Kārlis Ulmanis uz ilgāku laiku. Tirdzniecības un rūpniecības kame-

ras priekšsēdis bija Andrejs Bērziņš, kas šo amatu apvienoja ar Latvijas
kreditbankas priekšsēža amatu. Lauksaimniecības kameras priekšsēdis bija

Rūdolfs Dzērve, amatniecības kameras priekšsēdis sākumā E. Rozīte, pēc

tam J. Lukševics. Darba kameras priekšsēdis bija K. Egle. Kameras gal-
venā darbība bija vadīt savu nozari, piemēram, lauksaimniecības kamera

vadīja agronomisko palīdzību, tirdzniecības un rūpniecības kamera ar

zvērinātiem revidentiem uzraudzīja uzņēmumus. Turpretim likumdošanā

kameru līdzdalība bija ļoti ierobežota. Pēc Austrijas kameru parauga gan

bija paredzēts, ka resori pieprasīs atsauksmi no kamerām par likumiem,

tomēr tas notika reti, jo visa likumdošanas iniciātīva bija Ulmaņa rokās.

No otras puses, Ulmanis ar pašrocīgi rakstītām zīmītēm deva norādīju-

mus kameru priekšsēžiem. Šie norādījumi nebija sistēmatiski, bet radās

spontāni, kad Ulmanim kaut kas ienāca prātā vai kad viņš kaut ko bija

lasījis ārzemju žurnālos. Saņemot šādu vadoņa zīmīti, kameras priekš-
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sēdis to uz pedam centas izpildīt, kaut citi kārtējie darbi butu tadeļ jā-
atliek.

Ir svarīgi atzīmēt, ka kameru darbība neatspoguļojas Latvijas statisti-

kas gada grāmatā, kuras mērķis bija dot pilnīgu pārskatu par visām gal-

venajām Latvijas dzīves nozarēm un kur datus par kameru darbību varē-

tu sagaidīt. Pašas kameras gan izdeva pārskatus par savu darbību un arī

citas publikācijas, to skaitā arī žurnālus (piemēram, lauksaimniecības ka-

mera) un laikrakstus (piemēram, Darba kameras ziņas).

„Pirmajā gadā" drīz pēc kameru nodibināšanas valdība nodibināja

Latvijas kreditbanku (1935. g. 11. aprīlī). Juridiski šai bankai bija pri-
vātas akciju bankas forma, bet faktiski tā bija valsts banka. Par bankas

direktoru formāli ministru kabinets, bet faktiski Kārlis Ulmanis iecēla vie-

nu no saviem nedaudzajiem draugiem — Andreju Bērziņu, kam bija jau
tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēža amats. Andrejs Bērziņš

bija bankas direktors un rīkotājs, un saskaņā ar vadonības principu, tā kā

bankai valdes nebija, viņš izpildīja arī parasto banku valdes funkcijas.

Jautājumus, ko komercbankās parasti izlēma bankas padome un akcionāru

sapulce, attieksmē uz Latvijas kreditbanku izlēma formāli finanču mi-

nistrs, faktiski Kārlis Ulmanis. Bankas darbības revidēšanai finanču mi-

nistrs (īstenībā Kārlis Ulmanis) iecēla trīs finanču ministrijas ierēdņus.
Valsts kontrolei, kas revidēja pārējos valsts uzņēmumus, līdz ar to nebija

tiesības šo banku revidēt.

Pirmo bankas kapitālu 10 milj. latu apmērā sagādāja šādi: pusi — 5

milj. latu — kapitāla deva finanču ministrija, nododot bankai Latvijas

hipotēku bankas un Valsts zemes bankas ķīluzīmes par šo summu. Otru

pusi — 5 milj. latu — deva Pasta krājkase skaidrā naudā. Finanču minis-

trija garantēja, ka Latvijas kreditbankas akcijas, ko Pasta krājkase par

šo summu bija iegādājusies, kreditbanka vēlāk no tās atpirks. Citiem vār-

diem, Pasta krājkase bija Kreditbankai tikai naudu aizdevusi. 1935. gada

oktobrī valdība nolēma Latvijas kreditbankas kapitālu paaugstināt līdz

15 milj. latu, lai dotu tai iespēju iegādāties Latvijas zemnieku kreditban-

kas akcijas par 7,5 milj. latu. Par šo īpatnējo otro Ulmaņa banku sk. tā-

lāk. Pēc tam vairākkārt notika bankas kapitāla paaugstinājumi gan ar

Hipotēku bankas un Zemes bankas ķīluzīmēm, ko bankai nodeva finanču

ministrija, gan par skaidru naudu, akcijas pērkot Pasta krājkasei aizde-

vuma veidā. 146

Saskaņā ar informāciju, kas sniegta Latvijas kreditbankas darbības pār-

skatā: „Latvijas Kreditbanka pēc savas uzbūves ir privāta komercbanka;

tās galvenie uzdevumi kreditsaimniecības atveseļošanā ir sekojoši: 1. īs-

termiņa kredita sniegšana tām aprindām, kuras reprezentē Tirdzniecības-

rūpniecības kamera; 2. maksāšanas grūtībās nonākušo kredītiestāžu lik-

vidēšana." 147 Latvju enciklopēdijā, aprakstot bankas darbību (sk. šķirkli

„Latvijas kreditbanka"), teikts, ka, pēc statūtiem, bankai bijuši šie divi
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uzdevumi, bet ta uzņēmusies ari statūtos neminēto trešo uzdevumu — di-

bināt jaunus uzņēmumus.
Par to, kādas iestādes ir likvidējamas, lēma ministru kabinets. Likvi-

dējamās iestādes mantu un saistības pārņēma Latvijas kreditbanka saska-

ņā ar īpašas, valdības ieceltas komisijas novērtējumu. Par apmēram pusi

no novērtētās tirguscenas mantas paturēja Latvijas kreditbanka, un, ne-

pārsniedzot šo novērtējumu, kārtoja likvidētās iestādes saistības, gan ne

skaidrā naudā, bet, izsniedzot 2 % ķīluzīmes. Tik ģeniālas kredītoperā-

cijas bija iespējamas tikai autoritārās valdības spaidu dēļ. Tā 1936. gadā

likvidēja septiņas akciju komercbankas, deviņas savstarpējās kredītsabied-

rības un divus tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumus. Šādu polītiku

turpināja arī nākošos gados un bez tam sāka uzpirkt uzņēmumus.

Valdība nolēma, ka maksāšanas grūtībās nonākušas šādas septiņas ko-

mercbankas un uzdeva Latvijas kreditbankai tās likvidēt: Rīgas tirgo-

tāju banka ar pamatkapitālu 1,5 milj. latu, Lauksaimnieku centrālbanka

ar 1,0 milj. latu pamatkapitāla, Rīgas kreditbanka (1,5 milj. latu), Lat-

vijas privātbanka (2,0 milj. latu), Latgales akciju banka Rēzeknē (0,5

milj. latu), Rīgas komercbanka (4,0 milj. latu) un Latvijas tirdzniecības

un rūpniecības banka (1,5 milj. latu). Bez tam brīvprātīgi likvidēties no-

lēma Rīgas tirdzniecības banka (0,5 milj. latu), Rīgas ārējās tirdzniecī-

bas banka (1,0 milj. latu) un Padomju Savienības Kooperātīvā tranzit-

banka (ar 3,0 milj. latu pamatkapitāla). 148 Līdz ar to no agrākajām pri-

vātām bankām Latvijā palika tikai septiņas, salīdzinot ar 20 bankām

1928. gadā. 149

Kā redzējām jau iepriekš, grūtībās bija nonākusi un visu laiku ar grū-

tībām cīnījās banka, kurā Ulmanis bija direktors — Latvijas zemnieku

banka. Šī banka bija norakstījusi zaudējumos gandrīz visu savu akciju

kapitālu (no 500 000 latu bija norakstīts 490 000 latu), un turklāt banka

bija lielas summas parādā valdībai (sk. iepriekš 238. lpp.). Šo banku to-

mēr valdība nenodeva likvidēšanai Latvijas kreditbankai. Tai vietā Lat-

vijas kreditbanka iemaksāja Latvijas zemnieku bankā jaunu kapitālu, pa-

lielinot tās pamatkapitālu sākumā līdz 1 milj. latu, tad 7,5 milj. latu, un

1937. gadā šīs bankas kapitāls bija palielināts līdz 10 milj. latu, no kā

Latvijas kreditbanka bija iemaksājusi 9 980 000 latu.150 Banku 1935. gadā

pārdēvēja par Latvijas zemnieku kreditbanku, un tā speciālizējās lauku

pašvaldību financēšanā. Pašvaldības par bankas aizdevumiem maksāja

1 % gadā, bet finanču ministrija saskaņā ar ministru kabineta 1935. g.

4. jūlija lēmumu no valsts līdzekļiem par šiem aizdevumiem piemaksāja

Latvijas zemnieku kreditbankai 4 °/o.151

Pavisam citādi Ulmanis izturējās pret kooperātīvo Latvijas tautas ban-

ku, kas arī darbojās kā privāta akciju komercbanka, bet kas plauka un

nebija nonākusi grūtībās. Kad 1938. gadā izdeva noteikumus, ka akciju

bankas pamatkapitālam jābūt minimāli 3 milj. latu, Tautas banka, kas

bija vienīgā, kura nespēja akciju kapitālu paredzētā termiņā palielināt,
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bija spiesta likvidēties (1939. g. 30. aprīlī). Zīmīgā kārtā Rīgas Jūrmalas

pilsētas bankai bija vēl mazāks kapitāls nekā Tautas bankai un arī mazā-

ka bilance, bet to nepiespieda likvidēties. Formālais iemesls bija, ka tā ir

komūnāla, ne privāta banka. Tautas bankas funkcijas kooperātīvu kre-

ditēšanā pārņēma 1938. gadā dibinātā Vispārējā lauksaimniecības banka.

Arī tā pēc formas bija privāta banka, bet faktiski valsts banka, un tās

pārvalde ar nedaudz atšķirībām bija līdzīga Latvijas kreditbankas pār-

valdei.152 Nolikvidējot Tautas banku, Ulmanis bija nokārtojis savus no-

lēsumus ar viņam nepatīkamajiem kooperātoriem, sevišķi Pēteri Berģi, ne-

laiķi P. Siecenieku un citiem.

Pēc šīs lielās tīrīšanas Latvijā palika sešas komercbankas: trīs valdības

bankas (Latvijas kreditbanka, Latvijas zemnieku kreditbanka un Vispārē-

jā lauksaimniecības banka) un trīs agrākās privātbankas. Pēdējās bija —

Liepājas banka, kas darbojās ar Vācijas kapitālu, Latviešu akciju ban-

ka, kas darbojās ar Anglijas kapitālu, un Ziemeļu banka, kas piederēja

Latvijas žīdiem. Tīrīšanas rezultātā vairs nebija palikusi neviena latviešu

privātbanka,ls3 bet tikai trīs valdības bankas, kas darbojās ar privātban-
ku izkārtni.

Arnolds Aizsilnieks ir analizējis Latvijas kreditbankas financiālo stā-

vokli154
un atzinis, ka bankas stāvoklis bija visai vājš. „Bet, neraugoties uz

savu šeit parādīto financiālo vājumu un likviditātes trūkumu, Latvijas
Kreditbankai tomēr bija jābūt par to Atlantu, uz kura pleciem balstījās

jaunradītie valsts (t. s. nacionālie) uzņēmumi, kas bija reģistrēti kā akciju
sabiedrības ar lieliem akciju kapitāliem." Šīs jaundibinātās akciju sabiedrī-

bas pieder pie Ulmaņa nākošā darbības posma, un tās apskatīsim vēlāk

(391. lpp.).

Kultūras polītika

Kamēr Kārļa Ulmaņa autoritārā laikmeta saimniecisko polītiku liet-

pratēji vērtē negātīvi, tikmēr daži jauninājumi viņa kultūras polītikā ir

novērtēti atzinīgi.155 Sk., piemēram, autora rakstu grāmatā Deviņvīru

spēks, 265. lpp. Sevišķu cildinājumu ir izpelnījies Ulmaņa 1935. g. 28. jan-

vāra «draudzīgais aicinājums". Lai šo aicinājumu izprastu, jāpaskaidro,
ka Latvijā mēdza svinēt ne vien kādas personas dzimšanas dienu, bet arī

t. s. vārda dienu. Protestantiskajā Latvijas daļā tas bija mantojums no ka-

toļu laikiem, kad ļaudis kristīja kāda svētā vārdā. Kad Latvijā sāka pub-
licēt kalendārus, ieviesās paraža pret katru dienu kalendārā atzīmēt vie-

nu vai vairākus kristāmvārdus. Vecāki, bērnus kristījot, ņēma kristām-

vārdus no šiem kalendāriem un, turpinot katoļu tradiciju, šai sekulārajā

pārveidojumā svinēja vārda dienas, kas vairs nebija svēto piemiņas die-

nas. Saskaņā ar kalendāriem Kārļi bija 28. janvārī, un tā uz šo dienu Kār-
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lis Ulmanis 1935. gadā publicēja uzsaukumu, ko viņš nosauca par drau-

dzīgo aicinājumu. Ulmanis aicināja atcerēties katram savu pirmo skolu,

sevišķi laukos, tāpat arī atcerēties sava pagasta biedrību un baznīcu. Ai-

cinājuma teksts bija šāds:

„Tauta ir modusies uz jaunu, jauku dzīvi. Atmoda aptver saimniecisko

un garīgo dzīvi. Modušās ir pilsētas, modušies ir lauki. Bet vēl arvienu

gaisma gaišāki plūst pilsētās. Tomēr lauki prasa savu tiesu, prasa neatvai-

rāmi. Savu dziņu pēc gaismas, pēc gara un prāta izkopšanas lauki rāda

un arī pierāda darbos: dibinās mazpulki, biedrības atjaunojas, apvienojas,
skolas atver savus logus, skolotājs atkal iesoļo sava pagasta sabiedriskajā
dzīvē.

Grāmata, cilvēka vissirsnīgākais un uzticamākais palīgs, atgūst veco

cieņu, atgūst savu vietu; vairojas teātra izrādes, koncerti; iesāktās sabied-

riskās ēkas steidz uzcelt, uzceltās un gatavās grib pušķot un greznot; nāk

prasījumi pēc mūsu mākslinieku darbiem, gleznām v. c, bet visvairāk

prasa pēc grāmatām, jaunākajām, vērtīgākām. Mūsu lauku bibliotēkas

skolās, biedrībās, pagastu namos ilgāku laiku nav papildinātas. Bibliotēku

pārzinātāji bez grāmatu lasītāju, bez kaimiņu, bez plašākas sabiedrības

palīdzības nevar grāmatas atjaunot, bibliotēkas papildināt.
lesim viņiem talkā!

Atminēsimies, ka bibliotēka ir mums katram savā pagastā, un ja ne sa-

vā, tad vismaz katram sava tēva pagastā. Patukši ir arī grāmatu skapji

pagasta skolā, kurā mēs kādreiz esam gājuši. Kaut arī tālu projām dzīvo-

dami, atminēsim savu pagastu, savu tēvu pagastu, kaut domās atgriezīsi-
mies uz savu veco skolu.

lesim viņiem talkā!

Sniegsim viņiem daļu no tā gaišuma, kas mums tomēr vieglāk sasnie-

dzams. Dāvināsim viņiem grāmatas, gleznas, mākslas darbus, palīdzēsim

katrs savai vecajai skolai tikt pie laba mūzikas instrumenta. Daudzas sko-

las, daudzi biedrību nami ir vēl vienmēr bez sava radio. Mūsu baznīcu

sienas ir kailas un aukstas, lauku baznīcu zvani savām vecā laika skaņām

visai grūti spēj sirdis sasildīt un tās kopā aicināt. Tādēļ arī tik reti dzir-

dam tos skandinām. Kam mājās daudz grāmatu, daudz gleznu vai citu

skaistu mākslas darbu, ziedosim, dāvināsim daļu no tiem katrs sava pagas-

ta biedrībai, katrs sava pagasta skolai.

Sazināsimies, sarunāsimies viena pagasta piederīgie, kas dzīvo vel dzim-

tā pagastā un kurus dzīve aizsaukusi prom no dzimtenes.

Nebūs mums tautskolas, kas nebūtu pirmo gaišumu dzīves ceļā līdzi de-

vusi simtiem un atkal simtiem skolnieku. Simts, divi un trīs simti, tagad

dzīvē savās vietās nostājušies, droši vien būs spējīgi daļu sniegtās gaismas

dot atkal atpakaļ savai vecajai skolai, lai spēcinātu šo stiprāko mūsu tau-

tas gaismas avotu, lai spožāk gaisma atspīdētu tiem, kas tagad mērī ceļu uz

šīm skolām.
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Savu atsaucību šim aicinājumam katrs, kas to vēlas, var izrādīt, tieši

sazinādamies ar savas pagasta skolas skolotājiem, biedrībām, pagasta

vecāko.

Ir arī otrs ceļš un otra iespēja — var ņemt palīgā šajā gaismas neša-

nas darbā mūsu Kultūras fonda darbvedi. Kultūras fonds labprāt saņems

pretim ziedojumus naudā, grāmatās un arī citās mantās, nosūtīdams tās

uz norādītām vietām. Par ziedoto naudu, saskaņā ar norādījumu, Kultū-

ras fonds iegādāsies uzdoto. Ja lielākiem mērķiem būtu uzkrājamas lie-

lākas summas, Kultūras fonds labprāt uzņemsies šo summu uzglabāšanu
līdz to izlietošanai nospraustam uzdevumam.

Tāpēc atkrīt vajadzība dibināt komitejas atsevišķām skolām, biedrī-

bām, pagastiem. Tai vietā stāsimies tūliņ pie darba un vēl šo pavasari, bet

katrā ziņā pirms 15. maija, atminēsimies katrs savu pagastu, savu jaunī-
bas dienu biedrību, savas bērnības skolu.

Ta rīkodamies mes īsa laika brīnumus izdarīsim kultūras celšanas darba.

1935. g. 28. janvārī. K. Ulmanis, Ministru prezidents." 156

Aicinājums, kas atkārtojās gadu no gada, ieguva lielu populāritāti ne

vien režīmam draudzīgi noskaņotajos, bet arī citos — gan tādēļ, ka ai-

cinājumu mērķis — apgādāt skolu bibliotēkas ar grāmatām — bija tiešām

labs un vajadzīgs, gan arī tādēļ, ka ar to saistītā reklāma daudziem li-

kās noderīga, lai izkļūtu no atstumto katēgorijas.
Alfrēds Bērziņš ir publicējis datus, ka līdz 1939. g. 1. martam, sekojot

draudzīgajam aicinājumam, bija saziedots: naudā 966 881 lats, 1 677 167

grāmatas, 4300 gleznu un gleznu reprodukciju un lielāks skaits mācīblī-

dzekļu, mūzikas instrumentu un radiouztvērēju. 157 Tie ir iespaidīgi skaitļi

un pelnī uzslavu kā ziedotājiem, tā arī šīs ziedojumu straumes ierosinā-

tājam. Tomēr arī šai saulei ir savi plankumi, kas līdz šim nav pamanīti.

Pēc Latvijas statistikas gada grāmatā publicētiem datiem, grāmatu

skaits tautskolu bibliotēkās bija nevis palielinājies, bet, sākot ar apvērsu-

mu, līdz pat 1935. gadam (ieskaitot) samazinājies! 1933. g. 1. decembrī

tautskolu bibliotēkās bija 1 983 511 sējumi, nākošajā gadā 1 962 339 sē-

jumi un 1935. g. 1. decembrī 1 881 979 sējumi. Pēc šī gada sējumu skaits

sāka pieaugt, un 1938. g. 1. decembrī sasniedza 2 103 086 sējumus.
Vidusskolu un arodskolu bibliotēkās 1935. gadā bija 417 291 sējums,

nākošā gadā 501 082 sējumi, bet 1937. gadā tikai 485 134 sējumi. 1938.

gadā sējumu skaits atkal pieauga līdz 500 958.

Par to, kapec sējumu skaits samazinājās, dod ieskatu pārmaiņas publis-

kajās bibliotēkās, kur grāmatu kustības statistika specificēta sīkāk.

Ja salīdzinām grāmatu skaitu starp 1935. un 1938. gadu tautskolu, vi-

dusskolu un publiskajās bibliotēkās, tad kopskaitā 1935. gadā dabūjam
4 692 433 sējumus, bet 1938. gada beigās 5 099 226 sējumus. Tātad pie-

augums ir 406 793 sējumi. Ar draudzīgo aicinājumu, pēc Bērziņa datiem,

saņemti pavisam līdz 1939. g. 1. martam 1 677 167 sējumi. Tas nozīmē,
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Grāmatu kustība publiskajās bibliotēkas

Sējumi gada Saņemts par Izņemts no Sējumu skaits

Gads sākumā Pirkts brīvu apgrozības gada beigās

1935 2 321 635 68 135 27 498 24 105 2 393 163

1936 2 393 163 112 896 118 165 88 497 2 535 727

1937 2 535 727 66 425 119 725 76 319 2 645 558

1938 2 645 558 68 325 164 439 97 718 2 780 604

1939 2 780 604 61 313 73 666 420 301 2 495 282

ka 1 270 374 sējumi ir «izņemti no apgrozības". Kā redzējām, publiska-

jās bibliotēkās vien 1938. un 1939. gadā kopā ir izņemts no apgrozības
vairāk nekā pusmiljona sējumu. Reizē ar šo parādību sāka samazināties

lasītāju skaits publiskajās bibliotēkās. Kamēr 1935. gadā bija 164422 la-

sītāji, kas lasīja 3 533 853 grāmatas, tikmēr 1939. gadā lasītāju skaits bija

samazinājies uz 139 422, kas bija lasījuši 3 328 754 grāmatas.
158

Kā citu autoritāro režīmu, tā arī Ulmaņa laikā „no apgrozības izņem-

tās" grāmatas bija vairumā tās, ko režīms uzskatīja par nepiemērotām
tautai. Latvijā starp grāmatām, kas bija atzītas par «nepiemērotām", bija
Andrieva Niedras un Jāņa Poruka raksti, un skolām atzina par nederīgu

pat tādu latviešu klasiskās literātūras darbu, kāds bija un ir brāļu Kau-

dzīšu Mērnieku laiki. 159 Saprotams, starp grāmatām, ko izņēma no apgro-

zības, bija arī zināms skaits bibliotēkās nolietoto grāmatu. Tomēr šis

skaits bija neliels, un, tā kā lasītāju skaits visu laiku samazinājās (kā tau-

tas klusais protests pret to, ka no grāmatu krātuvēm izņēma grāmatas, kas

lasītājus interesēja), tad arī nolietošanās tiesa kļuva mazāka.

Mums nav pietiekami datu, lai spriestu un salīdzinātu no apgrozības

izņemto un draudzīgā aicinājuma rezultātā dāvināto grāmatu kvalitāti,

bet, zinot, ka mākslā un arī rakstniecībā Ulmanis aizstāvēja līdzīgu vir-

zienu tam, ko viņpus austrumu robežas sauca par «sociālistisko reālismu",

var apmēram nojaust, kādā virzienā mainījās bibliotēku lasāmviela kvali-

tātīvā aspektā. Šie tad nu ir plankumi draudzīgā aicinājuma saulē.

Nākošais nozīmīgais Ulmaņa darbs kultūras polītikas laukā bija Lat-

vijas vēstures institūta nodibināšana 1936. g. 14. janvārī. Par institūta

direktoru iecēla profesoru Augustu Tenteli, par vicedirektoru profesoru

Franci Balodi. Laimīgas izvēles dēļ par institūta ģenerālsekretāru ieceļot

Marģeru Stepermani, institūts spēja attīstīt rosīgu darbību. Kopš 1937.

gada institūts izdeva Latvijas vēstures institūta žurnālu. Par tā redak-

toru skaitīja profesoru Tenteli, bet faktiskais žurnāla vadītājs bija Steper-

manis. Tai pašā 1937. gadā no 15. līdz 20. augustam vēstures institūts

sarīkoja Baltijas zemju vēsturnieku konferenci Rīgā ar ļoti plašu prog-

rammu.
160 Konferences zinātniskais līmenis bija augsts, bet ieskatu par

Latvijas vēstures zinātniskajiem sasniegumiem sabojāja Latvijas vēstu-

res izstāde pilsētas mākslas mūzējā, kur starp vēsturiskajām gleznām, kas

raksturo Latvijas vēsturi, bija izstādīti arī Lūdolfa Liberta gleznotie senie

Latvijas valdnieki — gleznotāja fantāzijas attēli!
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Ārpolītika

Pēdējā Latvijas parlamentārajā valdībā Kārlis Ulmanis ar 1934. gada
17. martu uzņēmās arī ārlietu ministra amatu, paturot to ari pēc 1934. g.

15. maija apvērsuma. Formāli šo amatu Ulmanis nodeva Ludvigam Ēķim
1936. g. 11. aprīlī un Vilhelmam Munteram 1936. g. 14. jūlijā, bet faktis-

ki noteica Latvijas ārpolitiku arī pēc tam līdz savas valdīšanas beigām.

Ādolfs Klīve savā grāmatā Latvijas neatkarības gadi ir veltījis daudz

lappušu Ulmaņa ārpolitikai (nodaļa no 364. līdz 458. lappusei tieši sau-

cas „Ulmaņa laika ārpolitika", bet šis temats apcerēts arī citās nodaļās).

Ir pareizs Klīves vispārinājums, ka Ulmanis lielā mērā sašaurinājis Lat-

vijas sūtņu kompetenci, diplomātiskā darba smagumu pārceļot uz Rīgu

tiešās sarunās starp Latvijas ārlietu ministrijas ierēdņiem un ārzemju sūt-

niecībām Rīgā. Varbūt ir pareizs arī Klīves aprakstā teiktais, ka Ulmanis

esot izstrādājis konkrētu plānu turpmākiem trim līdz četriem un pat pie-
ciem līdz sešiem gadiem par to, kas Latvijai katrā valstī jāpanāk. Tomēr,

kritiski izlasot, ko Klīve raksta par šī plāna iedzīvināšanu, rodas šaubas,

vai Ulmanis nebija uzņēmies vilkt vezumu, kas bija pāri viņa spēkam un

arī prasmei.

Piemēram, runājot par attieksmju pārkārtošanu ar Zviedriju, Ulmanis

bija domājis ne vien par saimniecisko tuvināšanos, paverot durvis zviedru

kapitālam (aizmirstot pieredzi ar Zviedrijas sērkociņu trestu), bet arī kul-

tūrālo tuvināšanos. Projektu, ka Latvijas universitātei jādod vietas kādiem

desmit zviedru profesoriem, būtu bijis grūti reālizēt, bet pilnīga neizpratne

izpaužas Ulmaņa domās (ja vien tās ir autentiskas), kā panākt, lai kādu

latvieti apbalvotu ar Nobela prēmiju. Šīs prēmijas piešķiršanu toreiz ietei-

ca Nobela prēmijas pārvaldes aicinātie referenti, un nekādi latviešu lite-

ratūras darbu tulkojumi zviedru valodā šeit nebūtu varējuši līdzēt.

Pavisam neveiksmīgs bija Ulmaņa mēģinājums nodibināt ciešākas saim-

nieciskās saites ar Angliju. Šai nolūkā viņš bija iecerējis sūtīt uz Angliju

saimniecisku delegāciju un par delegācijas vadītāju uzaicinājis Ādolfu Klī-

vi kā Latvijas bankas padomes priekšsēdi (sk. Klīves grāmatas 436. lpp.).
Klīve tomēr ļoti sapratīgi no šī goda atteicās, bet tai vietā ieteica aicināt

vai
nu Rīgas biržas komitejas priekšsēdi profesoru Birkhānu, vai Latvijas

kreditbankas direktoru Andreju Bērziņu. Ulmanis izraudzījās Bērziņu.

Ne viens, ne otrs no Klīves ieteiktajiem kandidātiem šai misijai tomēr ne-

bija piemērots, jo neviens no viņiem neprata angliski. Nav tādēļ pārstei-

gums, ka delegācija, kas uzturējās Anglijā divi nedēļas, neko nepanāca.
Klīve gan raksta, ka delegācijas „radītais saviļņojums" panācis kopīgas

angļu un latviešu tirdzniecības firmas nodibināšanu un tas sevišķi nācis

par labu Latvijas sviesta eksportam. Acīm redzot, Klīve domā 1935. ga-

dā dibināto sabiedrību „Anglo-Baltic Produce Co. Ltd.". Tās nodibinā-

šanā Andrejam Bērziņam gan nebija nekādu nopelnu, totiesu tādi bija mi-
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nistra Birznieka brālim, kas ar uzvārdu Nelsons bija ieguvis Anglijas pa-

valstniecību.

To, ka Ulmanis ārpolitikas vadībā arvien mazāk vērības veltīja Lat-

vijas sūtņu ziņojumiem, bet tai vietā uzklausīja savus ad hoc izraudzītos

padomniekus, nekādi nevar uzskatīt par pozitīvu parādību, kā to, liekas,

domā Klīve. Kāds gan padomnieks ārpolitikas jautājumos varēja būt, pie-

mēram, Andrejs Bērziņš vai arī gudrais žīds Morduchs Dubins (sk.: Lat-

vijas neatkarības gadi, 461. lpp.)? Vēl kļūmīgāk bija, ka Ulmanis savu in-

formāciju par notikumiem smēlās no amerikāņu illustrētajiem žurnāliem.

Kāds gan padomnieks ārpolitikas jautājumos varēja būt pats Ādolfs Klī-

ve, kas šad tad pāršķirstīja šos pašus žurnālus, lai aplūkotu tur iespiestos
attēlus (sk.: ibid., 460. lpp.)? Klīve gan savās atmiņās daudz vietās kriti-

zē Ulmaņa rīcību ārpolitikā, bet visumā to atzīst, reizēm to attaisnojot ar

teicienu, ka neko citu dotajos apstākļos nevarēja darīt. Klīves atmiņu la-

sītājiem, kurās ir visplašākais līdz šim publicētais Ulmaņa ārpolitikas

apskats, tomēr paliek iespaids, ka Ulmaņa soļi ārpolitikā bija diletantiski.

Ulmaņa pirmajā diktātūras gadā daudzmaz nozīmīgs notikums ārpoli-

tikā bija 1934. g. 12. septembrī nolīgtais un Ženēvā parakstītais Baltijas
valstu sadarbības līgums starp Latviju, Igauniju un Lietuvu. 161

Līguma pirmajā pantā lasāms: „Lai saskaņotu savus miera centienus, vi-

sas trīs valdības apņemas saprasties tajos ārpolitikas jautājumos, kuriem

kopēja nozīme, un savstarpēji sniegt politisku un diplomātisku palīdzību

starptautiskajos sakaros."

Par līgumu ministru prezidents un ārlietu ministrs K. Ulmanis sniedza

presei šādu interviju: „Mēs ar dziļu gandarījumu saņēmām ziņu par lī-

guma parakstīšanu. Panākumiem vaiņagojies tas, ko Latvija ilgus gadus
centusies panākt. Baltijas valstu saprašanās un ciešākā sadarbība bija visu

laiku viena no Latvijas ārpolitikas pamatdomām, kuru pauda un mēģinā-

ja jau reālizēt mūsu pirmais ārlietu ministrs nelaiķis Zigfrīds Meierovics.

Visu laiku esam turpinājuši un gājuši pa viņa ievadīto ceļu, kurā sastapām

daudz un dažādus šķēršļus. Pēdējā laikā radās tādi apstākļi, kas sekmēja

mūsu pūles — panākt triju Baltijas valstu saprašanos un kopdarbības ide-

jas reālizēšanu.

Atzīmējams, ka šis līgums parakstīts Ženēvā, Tautu Savienības pilnsa-

pulces laikā. Parakstītā līgumā teikts, ka triju Baltijas valstu sadarbī-

bas nolūks ir veicināt miera uzturēšanu un ka tās apņēmušās saskaņot savu

ārpolitiku Tautu Savienības pakta garā. Bez šaubām, Baltijas valstu vie-

nota uzstāšanas un kopdarbība pacels viņu svaru un nozīmi citu valstu

starpā."

Novērtējot šī līguma rašanos, jāatgādina, ka pirms šī līguma Latvija

un Igaunija 1934. g. 17. februārī ievērojami paplašināja savu 1923. gada

aliansi. 162 Potenciāli šādam līgumam (kaut tas nebija militārs līgums) va-

rēja būt ļoti liela nozīme, ņemot vērā notikumus dažus gadus vēlāk, kad

Latvijas un pārējo Baltijas valstu neatkarība bija apdraudēta. Tomēr tad,
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kad vajadzēja visciešāko sadarbību starp Baltijas valstīm, Padomju Savie-

nība tās paņēma pa vienai kā cāļus no laktas. Nekādas polītiskās sadar-

bības kritiskajās dienās starp Baltijas valstīm nebija. Jau drīz pēc Baltijas
valstu sadarbības līguma nolīgšanas Munters 1935. gada jūnijā Latvijas

sūtņu konferencē, runājot ar Ulmaņa muti, kritizēja šo līgumu: Lietuvai

esot divi smagi territoriāli jautājumi — Klaipēda un Viļņa, tai esot arī

liela nosliece uz Maskavu, bet Igaunijai esot poliski orientēta polītikā, ko

nosakot ģenerālis Laidoners. Ar tādām pretējām tendencēm Latvijai esot

grūti saskaņoties. 163

Šo Baltijas valstu pretišķību dēļ Baltijas valstu alianse palika bez zo-

biem. Drīz pēc tam, kad Lietuva bija pievienojusies aliansei, Rīgu apmek-

lēja Lietuvas štāba priekšnieks ģenerālis Raštiķis. Pēc Anglijas militārā

atašeja Fairbrēsa (Firebrace) ziņojuma, ģenerālis Raštiķis esot ierosinājis
militāru aliansi. Latvijas ģenerālštābs viņa ierosinājumu uzņēmis ļoti vē-

si. Fairbrēss komentē: „Ir ļoti problēmatiski, ka Latvija vēlēsies atbalstīt

Lietuvu ar tās daudzajām un komplicētajām problēmām. Ar Polijas ģe-
nerālštāba ietekmi vien pietiktu, lai šādu aliansi novērstu."164

Komentējot Baltijas valstu aliansi no saimnieciskā viedokļa, Anglijas

pārstāvis Torrs savā 1935. g. 30. janvāra slepenajā ziņojumā ārlietu mi-

nistram Saimonam rakstīja: „Par spīti tam, ka Latvija un Igaunija no-

dibinājušas iepriekš minēto polītiskās sadarbības sistēmu (kam tagad pie-

vienojusies arī Lietuva), saimnieciski viņi turas atsevišķi pat tik tālu, ka,

piemēram, grūti iemainīt latus Tallinā vai Kauņā par kaut ko, kas tuvo-

jas oficiālajam kursam." 165

Jau agrāk redzējām, ka tūlīt pēc apvērsuma Anglijas pārstāvība Rīgā

savā ziņojumā ārlietu ministrijai Londonā izteicās labvēlīgi par apvērsumu

pārliecībā, ka apvērsums nāks par labu Anglijas saimnieciskajām intere-

sēm. Arī 1934. gada pārskatā, ko no Rīgas uz Londonu nosūtīja 1935. g.

30. janvārī un saņēma 21. februārī, labvēlīgais tonis turpinās, bet tajā to-

mēr vērojama kritiska nostāja.

Ziņojuma ievadā vispirms ir apvērsuma komentārs no ārpolitikas vie-

dokļa: „Būtu aplami teikt, ka Baltijas valstis ir pirmās šķiras faktors Ei-

ropā, tomēr pēdējos divpadsmit mēnešos tajās notika divi sekmīgi un viens

nesekmīgs valsts apvērsums, un tās ir bijušas centrs, ap ko vijās ievēro-

jama diplomātiskā aktivitāte." Tālāk ziņojumā apskatīta Latvijas iekš-

politika un saimniecības polītikā. Pēc apvērsuma Ulmanis divās dienās

noorganizējis jaunu kabinetu. Lai izslēgtu sociālistus no pārvaldes, reorga-

nizētas arī pašvaldības.

Jaunās valdības saimnieciskajā polītikā galvenie meti saskaņā ar šo zi-

ņojumu bija — cietas cenas par zemnieku ražojumiem un ārtirdzniecības

kontrole. Lai pēdējo panāktu, importieriem bija jāpērk licence par 1000

latiem, lai pēc iespējas eliminētu žīdus. Citēju ziņojuma turpinājumu:

„Viņš [Ulmanis] apsola zemkopjiem (kas ir tīri latvieši pretstatā pilsētnie-

kiem, kuri bieži vien ir baltvācieši, žīdi vai krievi), ka pirmām kārtām
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ievēros viņu intereses un nodrošinās viņu ietaupījumus. Saimnieciskajiem
darbiniekiem viņš sola, ka piecietis tikai dažus koruptantus, ne daudzus

(He gives the business man the assurance that only a few corrupt bosses

will have to be propitiated rather than
many. . . )." Ziņojumā tālāk teikts:

„Līdzīgi Hitleram, viņš cenšas modināt nacionālās jūtas un iedvesmot lat-

vieti justies kungam pašu zemē. Ar dekrētu noteikta latviešu valodas obli-

gātā lietošana. Ar to savienota tendence pēc nacistu parauga vajāt vācie-

šus, žīdus un 'nansenistus'."166

1935. g. 27. februāra ziņojumā Torrs par Ulmani un viņa valdību dod

šādu atsauksmi: „Man šķiet, ka Ulmaņa kunga valdība visumā financiālu

un ekonomisku iemeslu dēļ bija vajadzīga, un domāju, ka tā visumā ir la-

ba valdība. Viņam [Ulmanim] ir ļoti skaidra doma, un viņš ir sapratīgs

vīrs (a very clear-thinking and level headed man), kas vēlējās varu. At-

ceros, ka, mani pirmo reizi ar viņu iepazīstinot, Nečbula-Hjudžesena

kungs viņam jautāja, vai un kad viņš sarīkos nodomāto puču. Viņš izvai-

rījās no atbildes, bet atklāti atzinās, ka 'vēlas varu. Un, ticis pie varas,

viņš seko Hitlera un Musolini paraugam. Viņu tāpat sauc par 'vadoni.

Reiz viņš man tomēr teica: 'Hitlers mums, ministru prezidentiem, ir mā-

cījis daudz lietu, kas nav jādara.' Starp šīm lietām, kas nav jādara, tomēr

nav tas, ka valdniekam, kas vēl nevar no tukšas cepures izburt sulīgu tru-

si, tā vietā savi atbalstītāji mazliet jāapreibina ar 'patriotisma' tvanu."167

Torrs turpina: ~Nedomāju, ka te noticis kaut kas tiešām slikts. Tomēr

liberālisms un demokrātija, kas toreiz, kad latvieši vēl nebija 'brīvi', bija
sinonimi ar brīvības jēdzienu, tagad ir zuduši.

. .
Valdošā kliķe tagad pa-

virši atzīst (glibly allow), ka patiesībā šī diezgan atpakaļ palikusī tauta, no

kuriem vairums ir zemnieki, nebijusi vēl spējīga pati valdīt. Viņi tomēr

aizmirst, ka ar to viņi noliedz hipotēzi, uz ko vēl tikai pirms dažiem ga-

diem pamatojās viņu pašu neatkarības tiesības.

Augstāko slāņu latvietis tai pašā laikā izvirza zināmu prasību, ka būt

latvietim nozīmē būt aristokrātam, būt vadītājam (to be the boss). Pie-

mēram, ar Ulmaņa kunga akceptu diplomātiskajam korpusam nesen lika

saprast, ka neviens oficiālais latviešu pārstāvis neieradīsies ārzemju sūt-

niecībā, ja tur būs [ = strādās] kāds baltietis. Kā jau teicu, nedomāju, ka

kāds ir mēģinājis izturēties sevišķi ļauni pret šejienes 'vāciešiem. Viņi ir

zaudējuši savu parlamentāro pārstāvību, un viņiem tiešām ir jāmācās lat-

viski, un no ārpuses tas arī ir viss. Daži, kas darbojas saimniecībā, liekas,

ir ļoti labās domās par Ulmaņa kungu. Tomēr ir sajūta, ka gruzd nesa-

skaņas, jo, kamēr vācietis parasti ir krietns (a good fellow) un daudzreiz

arī džentlmenis, latvietis pārāk bieži arī labākā gadījumā ir tikai nedaudz

pārāks par kalpu (churl), kas viņš vienmērbijis." 168

Tāds, lūk, bija oficiālā Lielbritānijas pārstāvja viedoklis par latviešiem

— tās Lielbritānijas, kas Ulmaņa acīs baudīja vislielāko respektu. Tai

pašā ziņojumā seko vēl skarbākas lietas. Iztirzājot Latvijas valdības 1934.

g. 12. jūnija rīkojumu, kas par pirmo svešvalodu skolās noteica angļu va-
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lodu, Anglijas oficiālais pārstāvis raksta: „Noteikt angļu valodu par pir-
mo svešvalodu skolās un tā gūt 'kultūru' no Anglijas. . . ir samākslotas

pūles. Briesmas, kas ar to domātas novērst, neeksistētu, ja nebūtu tā, kā

apgaismotie latvieši paši atzīst, ka Latvijai nav pašai savas kultūras. Ir gan

senie zemnieku tērpi, ko zemnieki paši jau sen atmetuši, bet ko, sevišķi
kopš Ulmaņa kungs nāca pie varas, dāmas reizēm Rīgā uzvelk svinībās.

Ir dažas senas dziesmas un leģendas. Bet apgalvojums, ka latviešu un lie-

tuviešu civilizācija spēj kaut ko sniegt, ko varētu salīdzināt ar vācu ci-

vilizāciju, būtu tas pats kā apgalvojums, ka angļu civilizācija ir Ziem-

svētku budēļi un masku dejas (Christmas mumming and morris dances)."
Torrs pēc tam izsaka savu filozofisko pasaules uzskatu: ~Saprotams,

omletes nevar izcept, nesaplēšot olas, un Ulmaņa kungu, ja vēlas, var uz-

skatīt par mazu Linkolnu vai mazu Bismarku, un, ja tautas konsolidāciju

(nation-building) atzīst par leģitimētu sportu, tad disintegrējošo ietekmju

apspiešana, bez šaubām, nav novēršama. Tai pašā laikā rodas šaubas, vai

simtprocentīgu latviešu vai lietuviešu omleti ir vērts cept." 169

Torra praktiskais secinājums no šīs filozofiskās pieejas ir: „Ja Vācija
šīs valsts tieši anektētu, tas tiešām nebūtu tāds noziegums pret tautu paš-

noteikšanos, kā sentimentālisti to apgalvo. Tā divi kādas pilngadīgas ci-

vilizācijas priekšposteņi tiktu pasargāti, lai tos nepārpludina kāda vēl pri-

mitīvāka rase (cruder race). Turklāt tas pavērtu šo zemju iedzīvotājiem

plašākas iespējas nekā viņiem pieejamas tagad." l7o

Šī ziņojuma autors bija Apvienotās karalistes lietvedis Rīgā, Sirils

Džēmss Venslavs Torrs (Torr), dzimis 1896. g. 22. decembrī. Diplomātis-

kajā dienestā viņš bija pirmais sekretārs Vašingtonā, un uz Rīgu viņu

pārcēla 1934. g. 10. februārī. Šai postenī viņš palika līdz 1936. gadam.
1936. g. 23. februārī viņu atsauca uz ārlietu ministriju, 1937. gadā pār-
cēla uz sūtniecību Vatikānā un 1939. gadā uz Bērni. Kaut Anglijas sūt-

niecībai bija latviešu tulks, vārdā Mucukalns (kas, piemēram, bija sastā-

dījis ziņojumu par 1934. gadu, ko citēju iepriekš), šī 1935. g. 27. februāra

ziņojuma autors ir viņa majestātes valdības oficiālais pārstāvis. Nav šau-

bu, ka Torra viedokli būs daļēji ietekmējuši tie „džentlmeņi", ko viņš

piemin savā rakstā un pret kuriem bija vērsts Ulmaņa mājiens diplomātis-
kām pārstāvībām, ka neviena oficiāla latviešu amatpersona neapmeklēs

tās sūtniecības, kur šie „džentlmeņi" darbosies. No otras puses, tomēr

jāsaka, ka Ulmanis un viņa sekotāji ar savu fanātisko demokrātijas un

parlamentārās iekārtas nonicināšanu un t. s. vadonības iekārtas cildinā-

šanu deva pamatu apgalvojumam, ka latvieši ir vēl politiski nepilngadīgi

un ka viņiem vajadzētu kādu politisku audzinātāju. Loģiskā kļūda šai ar-

gumentācijā gan ir, ka Torrs par latviešu politisko audzinātāju bija izrau-

dzījis valsti, kur arī valdīja vadonības iekārta, turklāt vēl daudz asākā

veidā.

Par Latvijas politisko iekārtu Torrs ziņo ārlietu ministram Idenam

1936. g. 5. februārī, atstāstot savu sarunu ar Itālijas sūtni siņoru Mameli.
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„Šejienes Itālijas ministrs, kas vairākkārt publiski apsveicis latviešu dik-

tatora Ulmaņa kunga 'atjaunoto' Latviju par to, ka tā iestājusies laimīgo
totālitāro valstu saimē, nesen man izteicās, ka viņš tagadējo [Latvijas] ie-

kārtu nemaz neatzīstot par fašistisku. Fašisms, teica Itālijas ministrs siņors

Mameli, ir reliģija un ticība, bet režīms Latvijā ir tikai 'policijas valdība.

Es iebildu, ka režīmam vismaz ir solids vairākums — zemkopji, kas repre-

zentē lielāko daļu no 70 % latviešu tautības iedzīvotājiem. Tomēr siņors

Mameli, kas manuprāt ir ļoti kompetents vērotājs, palika pie savām do-

mām, ka režīma balstos nav patiesas nacionālas vienības."

Pēc šī ievada Torrs iztirzā neapmierinātību Latvijā. Tauta ir neapmie-
rināta ar augstajiem nodokļiem. Baltieši (t. i., vācieši) bijuši par sadarbī-

bu, kad Ulmanis pārņēmis varu, bet Ulmaņa pret minoritātēm vērstā poli-
tika tos esot atsaldējusi. Ar to ir neapmierināts Vācijas sūtnis. Arī Polijas
sūtnis ir neapmierināts ar izturēšanos pret poļu minoritāti. Neapmieri-
nāti arī žīdi. Neapmierinātība aug arī armijā. Pēc puča neuzticamos virs-

niekus pārcēla no Rīgas uz provinci, bet šis solis nav cēlis lojālitāti ar-

mijā. 171

Tālāk Torrs ziņo par polītisko cietumnieku skaitu. Latvijā pavisam esot

694 polītiski cietumnieki. No tiem 617 notiesāti kā komūnisti. Bez tam

39 ir apcietinājumā arī kā komūnisti, pamatojoties uz Kerenska likuma.

1935. g. 9. janvārī viņš ziņojis, ka bijuši 190 polītisko cietumnieku. Pie-

augums [no 190 uz 694] ir liels, un divu miljonu iedzīvotāju lielai tautai

tas ir ievērojams skaitlis. Torrs secina, ka Mameli teiktais — ka Ulmaņa
valdība ir policijas režīms — nav bez pamata.

172

Valsts prezidenta amatā

Desmit gadus, piecus mēnešus un astoņas dienas pēc tam, kad saeima

bija noraidījusi Ulmaņa kandidātūru uz valsts prezidenta amatu, viņš kļu-

va par valsts prezidentu. Šoreiz viņš vairs nebija atkarīgs no saeimas ne-

atkarīgās un brīvās vēlēšanās ievēlēto deputātu balsīm, bet viņu vienbal-

sīgi ~ievēlēja" ministri, ko viņš pats bija ministru amatā iecēlis. Ar to Ul-

manis bija sasniedzis savas godkāres augstāko apmierinājumu — augstāk
nekur vairs nevarēja kāpt, un ir jautājums, vai viņš bija tik kritisks pret

sevi, ka, sasniedzis savu ideālu polītiskajā galotnē, viņš jebkad iedomā-

jās, ka turpmākais dzīves ceļš no sasniegtā augstuma var vest tikai uz leju.
Kaut Latvijas 1922. gada satversme ar apvērsumu bija faktiski suspen-

dēta, tagad bija izdevīgi atcerēties, ka saskaņā ar satversmi valsts prezi-
denta amatā neviena

persona nevarēja būt ilgāk par sešiem gadiem. 1925.

g. 3. novembrī valsts prezidenta vēlēšanās Ulmani uzvarēja Jānis Čakste,

kas nomira 1927. g. 3. martā. Pēc viņa nāves saeima par valsts preziden-

tu ievēlēja notāru Gustavu Zemgaļu, bet pēc viņa amata pilnvaru izbeig-

šanās par valsts prezidentu 1930. g. 9. aprīlī ievēlēja zemnieku savienī-
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bas saeimas deputātu Albertu Kviesi. Pēc trim gadiem saeima 1933. g.

4. aprīlī ievēlēja Kviesi otru reizi par valsts prezidentu, un, ja būtu pa-

likusi spēkā demokrātiskā parlamentārā iekārta, viņa amata pilnvaras
būtu izbeigušās 1936. g. 11. aprīlī.173

Šo datumu Ulmanis bija labi iegaumējis, kamēr viņa ministriem tas ne-

bija visai labā atmiņā. Tā 1936. gada februārī Jānis Lejiņš savā dienas-

grāmatā atzīmējis sarunu ar Jāni Birznieku. Pēdējais teicis, ka maijā (!)

būšot dažas pārgrozības, jo tad Kviesim izbeidzoties pilnvaras. Birznieks

tālāk teicis, ka Kviesi varētu atstāt amatā, bet varētu arī viņa pilnvaras

nodot Ulmanim. Tikai tad Ulmanis nevarētu palikt par ārlietu ministru.

Šai amatā varētu iecelt Vilhelmu Munteru. Tas gan esot vācietis, tomēr

varbūt būtu izdevīgi, ja tad, kad vācieši kliedz, ka viņiem dara pāri (pie-

mēram, ģilžu namu atņemšanas lietā), varētu atbildēt, ka to dara vietējais
vācietis.174

Nākošā atzīme šai jautājumā Lejiņa dienasgrāmatā ir par ģenerāļa Jāņa

Baloža dzimšanas dienas svinībām 20. februārī. Sakarā ar dzimšanas dienu

valdība Balodi ļoti cildināja, arī plašos rakstos presē. Pēc Lejiņa domām,

tas noticis, lai darbotos pretī baumām, ka Ulmaņa un Baloža starpā sā-

kusies nesaticība. Satiekoties ar Lejiņu pie kāršu galda, Balodis stāstījis

par Ulmaņa iebildumiem pret to, ka Balodis spēlē kārtis, un Lejiņš tad aiz-

rādījis, ka valdība viņu ļoti suminājusi dzimšanas dienā. Balodis atbil-

dējis: ~Tas tāpēc, ka tuvojas A. Kvieša pilnvaru izbeigšanās laiks."175

Kaut Lejiņš sīkāk nekomentē šo Baloža piezīmi, ir skaidrs, ka Balodis

domājis, ka viņš pēc Ulmaņa norādījuma sumināts, lai noskaņotu viņu

labvēlīgi Ulmaņa kandidātūrai valsts prezidenta amatā.

Nākošie notikumi risinājās Rīgas pilī. Ar to, ka Ulmanis vēlējās kļūt

par valsts prezidentu un viņa ministri bija ar mieru viņu „vēlēt", nepie-

tika, jo svarīgi bija, ko par to domā amatā esošais valsts prezidents Al-

berts Kviesis. Vācot materiālus savai grāmatai par apvērsumu, Jirgens fon

Hēns starp citu bija griezies arī pie Alfrēda Bērziņa ar virkni jautājumu.

Šie jautājumi un atbildes iespiesti Hēna grāmatas pielikumā.

Sestais Hēna jautājums ir: „Kā notika, ka valsts prezidenta amatu pār-

ņēma Ulmanis? Vai latviešu sabiedrība tam nepretojās? Varēja taču do-

māt par Kvieša amata perioda pagarināšanu, vai arī viņš pats vēlējās

atkāpties tādēļ, ka viņš ne labprāt bija akceptējis apvērsumu?"

Bērziņa atbilde uz šo jautājumu: „Valsts prezidenta amatu Ulmanis

pārņēma tad, kad izbeidzās Kvieša ievēlēšanas periods. Kā zināms, ar 18.

maija deklarāciju saeimas vara pārgāja uz ministru kabinetu. Tā kā sa-

skaņā ar satversmi valsts prezidentu vēlēja saeima, ministru kabinets, pa-

matojoties uz 18. maija deklarāciju, par valsts prezidentu izraudzīja Ul-

mani. Man grūti teikt, vai Kviesis pievienojās apvērsumam labprātīgi,

vai apstākļu spiests. Tomēr viņš nevienā gadījumā neizteica savu neapmie-

rinātību un tādu arī neizrādīja. Kā valsts galva viņš apvērsumu sankcio-

nēja. Kviesis labprāt vēlējās palikt amatā arī pēc viņa ievēlēšanas perioda
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izbeigšanās, bet stāvoklis bija neērts: oficiāli Kviesis bija pirmais pilsonis,
bet tauta faktiski uzskatīja Ulmani par pirmo. Valdībā, armijā un arī vai-

rumā sabiedrības, pēc manām domām, valdīja uzskats, ka Ulmanim vaja-
dzētu būt arī valsts prezidentam."l76

Šai atbildē pasvītrojamas Bērziņa domas, ka Kviesis labprāt vēlējās pa-

likt valsts prezidenta amatā arī pēc viņa pilnvaru izbeigšanās, un tīri cil-

vēcisku motīvu dēļ tas liekas ticami. Tātad Kviesis no valsts prezidenta

amata šķīrās nelabprātīgi. Šāds uzskats valdīja arī toreiz sabiedrībā, un,

kā redzēsim vēlāk, tāda informācija bija nonākusi arī Anglijas sūtniecībā

Rīgā.

Pēc žurnālista Jāņa Porieša atmiņu grāmatas, runāt ar Kviesi par to,

vai viņš būtu ar mieru atkāpties no sava amata, Ulmanis esot uzdevis ģe-
nerālim Balodim. Pirms Kviesis devis solījumu atkāpties, viņš vēlējies zi-

nāt, vai drīzā laikā izdos jaunu satversmi, vai ģenerālis Balodis paliks ka-

ra ministra amatā un vai viņš (Balodis) kļūs par valsts prezidenta vietnie-

ku (Porieša atmiņās šai jautājumā ir redakcionāla kļūda — vai Balodis

paliks kā valsts prezidenta vietnieks), un beidzot, vai par ārlietu ministru

iecels V. Munteru. Uz šiem jautājumiem Balodis pats nav varējis atbildēt,

bet griezies pie Ulmaņa. Ulmanis esot atbildējis, ka jauno satversmi izdos,

ka Balodis paliks kara ministra amatā un būs Ulmaņa vietnieks un ka viņŠ

(Ulmanis) esot pārliecināts, ka Munters nepieņems ārlietu ministra ama-

tu, un tāpēc šis jautājums ir lieks. 177 Kad Balodis pēc tam ar šīm Ulmaņa
atbildēm ieradies pie valsts prezidenta Kvieša, pēdējais piekāpies, un seko-

jis viņa paziņojums, ka viņš atsakās no valsts prezidenta amata un savas

pilnvaras nodod Kārlim Ulmanim un viņa vietniekam Jānim Balodim.

Par to sekojusi oficiāla publikācija.

Jāņa Porieša rakstu daudz plašāk, nekā tas darīts šeit, ir atreferējis Al-

frēds Bērziņš. 178 Pēc Bērziņa domām, Porieša attēlotie notikumi nekad

nav notikuši. Diemžēl, viņa argumenti nepārliecina (piemēram, ka Ulma-

nis valsts prezidenta amatu nav tīkojis). Līdz ar to jautājums par Porieša

tēlojuma pareizumu jāatstāj neatbildēts.

Pēc notikušās amata maiņas Anglijas sūtniecība ziņoja uz Londonu ār-

lietu ministrijai, ka pārņemšana notikusi, un savā ziņojumā min arī Kvie-

ša reakciju: 179 ~Aizejošais prezidents Kviesis, par kuru ir zināms, ka bei-

dzamā laikā viņš arvien mazāk un mazāk simpatizēja savam pēctecim un

bija pret amata nodošanu, atstāja tomēr savu amatu, ārēji neizrādot pre-

tošanos vai neapmierinātību. Stāsta tomēr, ka viens no viņa dēliem, kam

bija vairāk temperamenta nekā tēvam, pēdējā valsts prezidenta [Kvieša]
amata dienā bijis par iemeslu pāris incidentiem, kas bijuši vērsti pret Dr.

Ulmani un attieksmes starp aizejošo un nākošo prezidentu ļoti saspīlēju-
ši."180

Augšējo citātu autors nosūtīja bijušā valsts prezidenta dēlam Ērikam

Kviesim un lūdza viņa atsauksmi par to, ciktāl ziņojumā teiktais atbilst

patiesībai. Ja teiktais būtu patiesība, autors lūdza norādīt, vai ziņojumā
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minētais attiecās uz Ēriku Kviesi, vai viņa brāli. Ar 1974. g. 10. maija
vēstuli saņemta šāda atbilde: „Nekāda personīga kontakta vai simpātijas
mums nebija, bet nekādu dramatisku norišu arī nebija. Rīgā kādu laiku

baumoja par kādu personīgu sadursmi, pat sašaušanu. Tāds notikums ne-

bija, un šāda baumošana bija nepamatota."

Pirms valsts prezidenta amata maiņas 1936. g. 17. martā Džons Trants

bija ziņojis uz Londonu, ka Skujenieka un Baloža opozicijas dēļ Ulmanis

11. aprīlī valsts prezidenta amatu neuzņemšoties. Valsts prezidenta pos-

tenis palikšot vakants, Ulmanis gan pieņemšot valsts prezidenta vietnieka

(Acting President) titulu līdz jaunai satversmei. Viņa vietnieks savukārt

būšot ģenerālis Balodis. Kviesis aiziešot privātā dzīvē un nekļūšot par

Latvijas sūtni Londonā, kā baumots. Ulmaņa plānus esot izjaucis spie-
diens no armijas puses.

181

Tomēr 1936. g. 17. aprīlī Trants ziņo īdenam, ka Ulmanis valsts pre-

zidenta amatu uzņēmies. Šai ziņojumā ir Londonā izdarīta atzīme: „Ja
mēs nevaram samierināties ar šādu notikumu attīstību (swallow this de-

velopment), mums būs jāatturas dot viņa majestātes atzīšanas rakstu un

jāatsakās pieņemt jaunā prezidenta parakstītos iecelšanas rakstus. Tomēr,

acīm redzot, mēs situāciju akceptēsim. Vispār atzīts, ka parlamentārā

sistēma, kas pastāvēja līdz 1934. gada maijam, bija smaga (cumbersome),
un polītiskās pieredzes trūkuma, kā arī pārmērīgas pērkamības (excessive

venality) dēļ tā nespēja darboties. Parlaments atteicās pieņemt satversmes

reformas, ko iesniedza Ulmaņa kunga valdība, tāpēc arī Ulmaņa kungs

iepriekš minētajā datumā izdarīja valsts apvērsumu. Viņš atcēla parla-

mentu, un kopš tā laika likumdošanas varu ir pārņēmis ministru kabinets,

kura prezidents viņš palika. Praktiski viņš visu laiku bija diktātors." Kā

redzams, mīts, ka parlaments atteicies grozīt satversmi (un tas bijis ap-

vērsuma iemesls), bija nonācis arī ārlietu ministrijā Londonā.

Tālāk ar roku rakstītajā atzīmē ir teikts, ka saskaņā ar satversmes (ko
valdība taisās grozīt, bet ko tagad ir izdevīgi lietot) 12. paragrāfu valsts

prezidents nevar būt amatā ilgāk par sešiem gadiem, un, uz tā pamatojo-

ties, ministru prezidents tagad pārņem amatu.

„Ulmaņa kunga metodes, tāpat kā citu diktātoru, ir patvarīgas. . .
bet

viņa režīmam ir priekšrocība, ka tas stabilāks nekā iepriekšējais parlamen-

tārais režīms. Viņa prezidenta amata pārņemšanu tiešām neapstrīdēja ne-

viena valdība, bet gan apsveica vairāku valstu galvas, ieskaitot Japānas

imperātoru un pāvestu." Atzīmes noslēgumā teikts: „Domāju, ka mums

nevajadzētu vilcināties atzīt tagadējo stāvokli Latvijā." Tālāk ar iniciā-

ļiem „L. C." (L. Collier) parakstīta 7. maijā datēta atzīme: „Pievienojos.

Mēs nevaram akceptēt Hitleru un Musolini un atteikties to darīt ar Ul-

mani."

Kaut gan Latvijas ārlietu ministrijas cirkulārs par nodomāto valsts pre-

zidenta maiņu publicēts tikai 1936. g. 20. martā, ārlietu ministrijas preses

šefs Arnolds Skrēbers bija sniedzis šo informāciju ārzemju žurnālistiem jau
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ap 16. martu.
182 Tā ziņa par gaidāmām maiņām ārzemēs parādījās ātrāk

nekā Latvijas avīzēs. Latvijas laikrakstos ziņa parādījās tikai 19. martā,

kad arī Valdības vēstneša 65. numurā 1936. g. 19. martā bija publicēts
šāds likums:

„Ministru kabinets 1936. g. 12. martā ir pieņēmis un Valsts Prezidents

izsludina šādu likumu. Likums par Valsts Prezidenta amata izpildīšanu.
1. Līdz Ministru kabineta 1934. gada 18. maija deklarācijā (Lik. kr. 1934.

g. 135) paredzētās Satversmes reformas izvešanai Valsts Prezidenta amatu

izpilda Ministru Prezidents Dr. Kārlis Ulmanis. 2. Kad Ministru Prezi-

dents atrodas atvaļinājumā vai citu iemeslu dēļ nevar izpildīt Valsts Pre-

zidenta amatu, pēdējo izpilda kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis. 3. Ar

šo atcelti pastāvošie likumi, ciktāl tajos Valsts Prezidenta amata ieņemša-
nai noteikta citāda kārtība. 4. Šis likums stājas spēkā 1936. gada 11. ap-

rīlī. Valsts Prezidents A. Kviesis. Rīgā 1936. g. 19. martā."

Pārmaiņas sagādāja daudz darba Alfrēdam Bērziņam, jo viņam vaja-

dzēja organizēt tautas apsveikšanu, Ulmanim stājoties jaunajā amatā. Le-

jiņš savā dienasgrāmatā raksta, ka 1936. g. 7. aprīlī nāca zināms plāns

par Ulmaņa apsveikšanas organizēšanu 11. aprīlī. Sasauktajā apspriedē

Bērziņš un Mežaraups ierosinājuši plašu demonstrāciju un māju karogo-
šanu visā valstī. Rīgā bijis paredzēts pulcēties Vienības laukumā (agrā-

kajā Esplanādē), lai dotos gājienā uz pili. Anglijas pārstāvis Latvijā
Trants savā 1936. g. 17. aprīļa ziņojumā Idenam apraksta šo manifestā-

ciju. Kādi 50 000 manifestantu — ierēdņi, strādnieki, studenti, skolnieki

v. c. apsveikuši jauno prezidentu. Demonstrāciju organizējis iekšlietu vi-

ceministrs [Bērziņš], „kas kļuvis par kaut ko līdzīgu propagandas minis-

tram un savus sarīkojumus iecer un reālizē pēc vācu parauga. Piedalīšanās

demonstrācijās atsevišķām grupām praktiski bija obligāta. Vietējie uzņē-

mumi daudzos gadījumos bija spiesti samaksāt saviem strādniekiem, lai

viņi piedalītos demonstrācijā un lai pašus vēlāk nenorātu, ka tie nepietie-
kami reprezentēti."

Ziņojumā tālāk teikts: „Kamēr vietējās avīzes bija pilnas ar aprakstiem

par demonstrāciju un dalībnieku ovācijām, kas piedalījās prezidenta Ul-

maņa amata pārņemšanā, Rīgas iedzīvotāji visumā palika diezgan vienal-

dzīgi un daudz vairāk interesējās par sagatavošanos Lieldienām un par sa-

viem iepirkumiem. No otras puses, ārzemju avīžu korespondenti, un laik-

raksts The Times šai ziņā nebija izņēmums, nemaz nekautrējās piedalīties

propagandas rotaļā. Savam avīzēm viņi nosūtīja daudz spožākus aprak-

stus nekā notikums patiesi pelnīja."

Turpinājumā Trants raksta, ka Ulmanis 16. aprīlī atteicies no ārlietu

ministra pilnvarām un amatā pagaidām iecelts Ludvigs Ēķis. Diplomātis-

kais korpuss aprakstītajos notikumos nav piedalījies, bet 17. aprīlī prezi-

dents Ulmanis pieņēmis ārzemju misiju vadītājus, sakot uzrunu latviešu

valodā, ka miera labā viņš sadarbosies ar visām valdībām. Viņam atbildē-

jis nuncijs.
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Ziņojumā seko apraksts par prezidenta Kvieša atkāpšanās apstākļiem,
ko atreferēju jau iepriekš, un noslēgumā teikts, ka, lai gan Ulmanis tagad

parakstās kā valsts prezidents, viņš paliek tas pats, kas bijis pagājušajos
divi gados — Latvijas diktātors. ~Roze, nosaukta citā vārdā, smaržos

tikpat saldi" — ar šo Šēkspīra frāzi Trants nobeidz savu ziņojumu. 183

Jānis Lejiņš, aprakstot valsts prezidenta amata pārņemšanas manifes-

tāciju, visumā izsaka to pašu viedokli, kas minēts tikko atreferētajā ziņo-

jumā: manifestācija notika Lieldienu sestdienā, kad daudzi ierēdņi, skolo-

tāji un skolnieki gribēja izbraukt uz laukiem. Viņiem tomēr bija jāpaliek

Rīgā, lai piedalītos demonstrācijā, tāpēc dzirdēts daudz sarkastisku pie-

zīmju. 11. aprīlis pagājis pietiekami svinīgi, kaut nav trūcis kritikas un

nožēlas, ka bijis jāatsakās no Lieldienu prieka. 184 Vienu tādu sarkastisku

piezīmi atceras autors: „Kādēļ mums jācieš par to, ka lielais Kārlis pļauj
Kviešus pavasarī?"

Lejiņš domā, ka Ulmanis bijis laimīgs, ka kļuvis par valsts prezidentu.
Tomēr tauta par pārmaiņām bijusi dalītās domās. Valsts prezidenta no-

zīme valsts dzīvē nebijusi necik liela, tomēr divu personu sistēma radī-

jusi ilūziju par zināmu kontroli. Tagad šī ilūzija zudusi, jo likumdošana,

izpildu vara un tiesa koncentrēta vienas personas rokās. Daudzi domājot,
ka līdz jaunās satversmes pieņemšanai šādu koncentrāciju nevajadzēja iz-

darīt.

Līdzīgi kā Lejiņš par Rīgas demonstrāciju izsakās arī Ulmaņa sirsnīgs

piekritējs — Žanis Unāms: demonstrācija esot bijusi noorganizēta, un ļau-
dis kurnējuši, ka tajā jāpiedalās. Tas esot nācis zināms arī Ulmanim, un

viņš uz to reaģējis savā radiorunā. 185

Oficiālo toni presē par notikušo pārmaiņu deva Valdības vēstnesis. Tur

11. aprīlī bija ievietota aizejošā un jaunā valsts prezidenta pavēle armijai

un flotei, kā arī paziņojumi par amata nodošanu un pieņemšanu. Aizejo-
šā valsts prezidenta Alberta Kvieša paziņojumam bija šāds teksts: „Valsts

Prezidenta 370. paziņojums 1936. g. 11. aprīlī. Saskaņā ar š. g. 19. marta

likumu, Valsts Prezidenta amata izpildīšanu šodien nododu Ministru Pre-

zidentam Dr. K. Ulmanim. Valsts Prezidents A. Kviesis."

Jaunā valsts prezidenta paziņojums bija tikpat īss: „Valsts Prezidenta

1. paziņojums 1936. g. 11. aprīlī. Uz š. g. 19. marta likuma pamata šodien

uzņemos Valsts Prezidenta amata izpildīšanu. Valsts un Ministru Prezi-

dents Kārlis Ulmanis."

Pavēlē armijai un flotei Kviesis rakstīja: „Valsts Prezidenta 369. pavēle

armijai un flotei 1936. g. 11. aprīlī. Sešus gadus atrodoties savā amatā,

allaž esmu bijis tiešās attiecībās ar mūsu karavīru saimi. Mana pilnīga pa-

ļāvība tai arvien pamatojas uz viņas patiesīgo uzticību savai valdībai un

aizrautību darba pienākumu pildīšanā. . .

" Pavēlē nav neviena vārda par

jauno valsts prezidentu, kam Kviesis amatu nodod.

Kārlis Ulmanis savā pavēlē armijai un flotei atgādina, ka viņš stāvē-

jis pie nacionālās armijas šūpuļa. Ar dziļu prieku viņš vērojis, ka tad, kad



draudējusi zust ticība Latvijas nākotnei naidošanās un savstarpējās apka-
rošanās dēļ, karavīri turējuši svētus brīvības cīņu dienu ideālus. Piecpad-
smitā maija pārvērtības deva gandarījumu šai ticībai. Ulmanis karavīriem
novēl arī turpmāk staigāt vienprātības ceļu. „Dosim solījumu arī turp-

māk stāvēt Latvijas sargu vietās. Dievs, svētī Latviju. Valsts prezidents
Kārlis Ulmanis."

Valdības vēstneša 1936. g. 15. aprīļa numurā ir plašs raksts „Kā no-

ritēja 11. aprīļa svinības". Šo Latvijas telegrāfa aģentūras rakstu šeit da-

ļēji atstāstu, daļēji citēju. Pulksten 10.45 notikusi svinīga ministru kabine-

ta sēde pilī. Darba kārtībā tikai viens punkts — paziņojums par noti-

kušo prezidentu maiņu. Valsts un ministru prezidents Dr. K. Ulmanis

lūdz valsts kancelejas direktoru D. Rudzīti to paziņot. Valsts kancelejas
direktors ziņo: ~Saskaņā ar 7. aprīlī pieņemto likumu, kuru izsludinās

šodien, tiklīdz Valsts un Ministru Prezidents būs to parakstījis, Valsts

Prezidenta pienākumus, sākot ar šo dienu, uzņemas Ministru Prezidents

Dr. K. Ulmanis. Šī pārņemšana ir tikko notikusi." Ulmanis pēc tam uz-

runāja kabineta locekļus: „Republikas vadība ir cieņas un goda pilns pie-

nākums, un es uzdrošinos par mums visiem apliecināt, ka mēs šai valdī-

bai esam piederējuši ne varas kāres dzīti, ne arī savu spēju pārākuma ie-

domas apmākti, bet ka mūs ir vadījusi apziņa par mūsu pienākumiem un

atbildību, ko esam pēc labākās saprašanas pārvērtuši darbos.
. .

Šodien

esam pulcējušies, lai atzīmētu svarīgu pārmaiņu valsts pārvaldes kārtībā,

pārmaiņu, kas ārēji ievada arī pēdējo posmu uz satversmes reformu, ko

esam ierakstījuši un solījuši pirmajā likumdošanas aktā pēc 15. maija, pro-

ti — 18. maija deklarācijā. . .

"

Kad Ulmanis bija beidzis savu uzrunu, viņam kabineta locekļu vārdā

atbildēja M. Skujenieks:
„ . . . Jūs, ļoti godātais Prezidenta kungs, savieno-

dami mūsu valsts divi augstākos amatus, iegūstat valsts varas pilnību, tādu

varu, kāda valstīs atsevišķam cilvēkam parasti nav, jo Jūs neierobežo ne

partiju organizācijas, nedz arī sastingušas normas. .." Tālākā uzrunā Sku-

jenieks atgādina, ka 1918. gadā Ulmanim nav trūcis drosmes nostāties

tautas priekšgalā. Kad jauno valsti sāka ārdīt netīri un savtīgi spēki, vi-

sos tautas slāņos radies nemiers ar toreizējo satversmi. Tad Ulmanis da-

rījis galu briesmām un atjaunojis pārliecību, ka katrs var būt drošs par

sava darba augļiem. Daudz veikts, bet daudz stāv priekšā. „Pie lielākiem

veicamiem uzdevumiem pieder nepieciešamība mūsu dzīves jauno garu

iemiesot tiesiskās formās." Runu noslēdzot, Skujenieks piemin ģenerāli Ba-

lodi un novēl valsts vadībai sekmes savā un kabineta vārdā.

Pēc svinīgās sēdes tās dalībnieki devās uz Brāļu kapiem un uz dievkal-

pojumu Archibīskapa katedrālē. Pēc tam Ulmanis pilī pieņēma apsveicē-

jus. Rīgas ielās notika manifestācijas. Manifestantu vārdā apsveica Lat-

vijas universitātes rektors Jūlijs Auškāps un citi. Auškāps savā uzrunā

starp citu teica:
„ . . .

ticam Jūsu vadoņa misijai. . .

Un mēs nākam pie

Jums ar lūgumu: dodiet, vadoni, Latvijai Jūsu smagās cīņās gūto dzīves
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gudrību, Jūsu lielo organizatora mākslu, lai mūsu valsts iekārta top tāda,

ka tauta vienota un tāpēc neuzvarama un radīt spējīga paliek uz laiku

laikiem, kamēr tecēs Daugava un debesīs spīdēs saule.
. .

"

Savā atbildes runā Ulmanis atsaucās uz Romas sakāmvārdu, ka saldi

un skaisti ir mirt tēvuzemei, bet šai brīdī jāsaka, ka prieks ir par tēvu-

zemi dzīvot un strādāt. ~Man palīdzēs arī mana priekšgājēja rādītais la-

bais piemērs smagā pienākuma pildīšanā, un arī šinī vietā es izsaku ag-

rākajam Valsts Prezidentam Albertam Kviesim savu sirsnīgāko pateicību

. . .
šodien es gribu liecināt, ka redzu drīzumā pienākam laiku, kad man

uzticēto uzdevumu es varēšu uzskatīt par veiktu un nodot atpakaļ tautas

uzticamās un spēcīgās rokās pilnvaras, kas man piešķirtas, lai pavērtu

ceļu gaišai atbildībai, bet arī prieka pilnai nākotnei.
. .

"

Solījumu nodot tautai atpakaļ tiesības noteikt savu likteni Ulmanis ne-

izpildīja. Tautas nākotne nebija nedz gaiša, nedz prieka pilna. Agrākie
valsts prezidenti, stājoties amatā, deva svinīgu solījumu. Ne tā Ulmanis.

Viņš taču nevarēja solīt turēt svētu Latvijas valsts satversmi, ko pats bija
atcēlis.

Interesanti konstatēt, ka Anglijas sūtniecība Rīgā tikai pēc tam, kad Ul-

manis bija kļuvis valsts prezidents, bija pacentušies uzzināt viņa dzimša-

nas gadu un minēja to savā ikgadējā slepenajā ziņojumā par Latvijas po-

litiķiem. Vēl 1936. g. 10. februāra ziņojumā teikts, ka Ulmanis dzimis

ap 1880. gadu. Turpretim 1938. g. 26. februāra ziņojumā minēts precī-

zais gads — 1877. Šai ziņojumā ir arī vairāk biogrāfisku detaļu par Ulma-

ņa izglītību un darbību pēc atgriešanās no trimdas 1913. gadā v. c. Ziņo-

juma noslēgumā teikts: „Proklamēja pats sevi par republikas prezidentu
1936. g. 11. aprīlī, sekojot amatā Kvieša kungam, un paturēja arī ministru

prezidenta titulu. Čakls (hard working) un enerģisks darbinieks. lespaidīgs

runātājs un veikls (shrewd) polītiķis, kas pazīst savu tautu. Ir stingrs na-

cionālists. Runā ļoti labi angliski."186

Pārmaiņas ministru kabinetā

Pēc tam, kad Ulmanis blakus ministru prezidenta amatam pārņēma

vēl arī valsts prezidenta funkcijas, viņš, protams, vairs nevarēja palikt
ārlietu resora vadītāja amatā, lai nebojātu valsts prezidenta prestižu. Pa-

gaidām par Latvijas ārlietu ministru kļuva finanču ministrs L. Ēķis, bet

bija skaidrs, ka šai amatā agri vai vēlu nāks ārlietu ministrijas ģenerāl-

sekretārs Vilhelms Munters. 1936. g. 14. jūlijā viņu iecēla šai amatā.187

Alfrēds Bērziņš par šo iecelšanu raksta, ka dažās aprindās Rīgā tā ra-

dījusi nemieru un nepatiku tādēļ, ka Munters esot vācietis. Lai atvainotu

Ulmani par šo iecelšanu, Bērziņš raksta, ka Munters iestājies ārlietu mi-

nistrijas dienestā jau Meierovica laikā un Bļodnieks 1933. gadā viņu ie-

cēlis atbildīgajā ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra amatā.188 Anglijas ār-
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lietu ministrijas nodaļas vadītājs L. Koljērs (Collier) ieteica sēram R. Van-

sitardam Munteru apsveikt, jo viņš to personiski pazīstot. Vansitarda at-

zīme dokumentā ir: „To es varētu, jo Muntera kungu labi ieredzu, kaut

man jāsaka, ka necik augstu viņu nevērtēju."189

Katru gadu Anglijas pārstāvība Rīgā sūtīja konfidenciālu ziņojumu

Anglijas ārlietu ministrijai par apmēram 50 redzamākiem latviešu poli-

tiķiem un sabiedriskajiem darbiniekiem. Torra ziņojumā īdenam 1936.

g. 19. februārī Munters ir raksturots šādi: „Muntera kungs ir uzlēcoša

zvaigzne, kopš Ulmanis nāca pie varas. Saka, ka viņš ir viens no spēcīgā-

kajiem valdības kliķē." 190

Savā ziņojumā no Rīgas Anglijas sūtnis sērs Monsons ziņo ārlietu mi-

nistram īdenam 1937. g. 5. aprīlī: 191
„. . .

šeit runā, ka tagadējais ārlietu

ministrs nepatīk armijai un ka viņa iecelšanai pretojās ģenerālis Balodis."

1938. g. 26. februāra Skarleta plašajā ziņojumā lordam Halifaksam par

Munteru minēts, ka viņš dzimis Rīgā 1898. gadā un ir daļēji vācietis, da-

ļēji igaunis. Baltijas brīvības kara laikā 1918—1919. gadā viņš cīnījies

vācu pusē, un igauņi viņu sagūstījuši. Saka, ka igauņi viņu notiesājuši ar

nāvi, bet vēlāk piedevuši, vai arī viņam izdevies izbēgt uz Latviju. Viņš

sekojis Albatam Latvijas ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra postenī, un,

kopš Dr. Ulmanis ieguvis varu, viņa ietekme strauji augusi. Ulmanis viņu

iecēlis par ārlietu ministru 1936. gada jūlijā. „Viņš ir ļoti šarmants, ar

labām manierēm, runā lieliski angliski un ir ļoti draudzīgs, bet uz viņu

nevar pilnīgi paļauties. Ļoti spējīgs un inteliģents, bet personiskās god-

kāres dēļ viņa makšķerei ir ļoti garš kāts. Viņš nekādā ziņā nav ieredzēts,

un latviešu aprindas viņam neuzticas viņa izcelsmes un kara laika pie-

dzīvojumu dēļ. Viņš tomēr ir Dr. Ulmaņa favorīts, kuru tas protežē." 192

Sakarā ar to, ka ģenerālis Balodis bija iecelts par valsts prezidenta viet-

nieku, Ulmanis mēģināja izdibināt, vai Balodis neapmierinātos ar šo aug-

sto amatu vien, atsakoties no kara ministra amata. Jānis Lejiņš savā die-

nasgrāmatā atzīmējis ģenerāļa vārdus (laikam kāršu partijas laikā):

~[1936. g.] 15. oktobrī ģenerālis teica, ka daži puikas gribētu viņam pie-

šķirt maršala zizli, dot algu, auto un šoferi, lai viņš atteiktos no ministra

amata un paliktu par prezidenta vietnieku. Neviens cits brīvības cīņu

laikā nav bijis tik grūtā stāvoklī kā viņš — Liepājā, frontē un Rīgā, kad

pa laikam faktiskas valdības nav bijis, un viņam vienam pašam par visu

vajadzējis izšķirties un atbildēt."193

Lejiņš neraksta, ka taustīšanās, lai uzzinātu Baloža domas, notikusi pēc

Ulmaņa norādījuma, bet grūti iedomāties, ka „puikas" to būtu darījuši

uz savu galvu. Sasniedzis kalna galotni, Ulmanis būs sācis apsvērt, ka de-

rētu atbrīvoties no otra spīdekļa, kas viņu varētu aizēnot. Balodis bija

viens no nedaudzajiem latviešu politiķiem, kas Anglijas sūtniecības ik-

gadējos slepenajos ziņojumos ārlietu ministrijai izpelnījās labas atsauksmes.

Piemēram, Skarleta ziņojumā Halifaksam 1938. g. 26. februārī teikts: „J.
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Balodis, ģenerālis. . . palīdzēja Dr. Ulmanim izdarīt puču 1934. gada mai-

jā un atkal kļuva par kara ministru.
. .

Spējīgs vīrs un labs karavīrs,

stingrs un mērķtiecīgs, ļoti praktisks. Kluss, rūpīgs apsvērējs un uzma-

nīgs, bet ar drosmi un iniciātīvu. Plaši pazīstams un bauda latviešu vis-

pārēju uzticību. Liekas draudzīgs britiem. īsts latviešu patriots, bet ap-

gaismots un nav šovinists. Runā krieviski un saprot mazliet vāciski un

franciski. Labās reputācijas dēļ viņa prestižs šai zemē ir augsts. Ir jautā-

jums, cik liela ir viņa polītiskā ietekme, bet viņa morālais atbalsts valdī-

bai ir, bez šaubām, ļoti vērtīgs."
194

Nākošās nozīmīgās pārmaiņas pēc Muntera iecelšanas ārlietu ministra

amatā bija sabiedrisko lietu ministrijas nodibināšana. Šādu ministriju Ul-

manis nolēma dibināt 1937. gada marta sākumā, un ministru kabineta sē-

dē to izlēma 1937. g. 11. martā. Ministrijas dibināšanu savās atmiņās grā-

matā Labie gadi aprakstījis par sabiedrisko lietu ministru ieceltais Alfrēds

Bērziņš. 195 Jaunajā ministrijā iekļāva no tautas labklājības ministrijas dar-

ba aizsardzības departamentu, no satiksmes ministrijas radiofonu, no iekš-

lietu ministrijas preses, biedrību un tūrisma lietas, arī aizsargus, no izglī-
tības ministrijas — teātrus. Par Bērziņa iecelšanu sabiedrisko lietu minis-

tra amatā Jānis Lejiņš raksta: „A. Bērziņš bija enerģisks un arvien izda-

rīgs. Pēdējos gados K. U. 'delikāto' lietu kārtošanu lielā mērā uzticēja

viņam, tāpēc iecelšana bija saprotama."196

Gluži tādās pašās domās bija Anglijas sūtniecības darbinieki Rīgā, kas

1937. gada pārskatā rakstīja, ka neesot pārsteigums, ka par ministru ie-

celts „šis sparīgais jaunais cilvēks" (that forceful young man).197 Divi ga-

dus iepriekš — 1935. g. 22. februārī gan Anglijas kara atašejs, pulkvedis

Fairbrēss (Firebrace) savā ziņojumā minēja par konfliktu starp kara minis-

tru Balodi un iekšlietu ministru (sic! Minister for Home Affairs) Bērziņu

aizsargu jautājumā. Balodis esot vēlējies iegūt noteikšanu pār aizsargiem,
kā tas esot Igaunijā. Tam stingri pretojies Bērziņš, „kas pēc Ulmaņa kun-

ga laikam ir spēcīgākais Latvijas polītikā". 198 Zināmu apstiprinājumu ne-

saskaņām starp Bērziņu un Balodi (kā arī Skujenieku) sniedz Jānis Lejiņš

pēc Mežaraupa informācijas savas dienasgrāmatas 1936. g. 18. februāra ie-

rakstā. 199 Tā kā Bērziņš savās atmiņās par konfliktu ar Balodi klusē, šīs

grāmatas autors apjautājās Alfrēdam Bērziņam par angļu ziņojumā mi-

nēto konfliktu starp ģenerāli Balodi un viņu. Saņemtajā atbildē (1974. g.

18. maija vēstulē) Alfrēds Bērziņš raksta: „Mazāk Balodis, bet [gan] viņa

'padomnieki' vēlējās panākt aizsargu pakļaušanu kara ministrijai. Tam ne-

piekritu nevien es, bet arī Ulmanis. Tad izmēģināja otru ceļu, ieteicot par

aizsargu pr[iekšnie]ku iecelt Balodim uzticamo ģen. Dankeru. Arī šī ide-

ja nedabūja piekrišanu. Tik tālu angļa informācija ir pareiza."

Anglijas ārlietu ministrija par Alfrēdu Bērziņu saņēma plašāku infor-

māciju 1938. g. 26. februāra ziņojumā, kurā viņš bija raksturots reizē ar

vēl 52 latviešu polītiskajiem darbiniekiem. Ziņas no Rīgas nosūtīja Skar-

lets, un tas bija savācis Frobelijs (Froebelius).
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„Alfrēds Bērziņš, sabiedrisko lietu ministrs, dzimis 1899. Aizsargu vadī-

tājs un darba kameras pārzinis kopš tās dibināšanas 1936. Viens no Dr.

Ulmaņa valdošās grupas locekļiem, kam sevišķi liela ietekme. Bērziņa

kungu iecēla par kabineta locekli 1935. gadā, kad viņš vēl bija tikai iekš-

lietu viceministrs. Vīrs ar nepievilcīgu, bet enerģisku raksturu un veikls ru-

nātājs (a man of unprepossesing but forceful personality and a voluble

orator). Ļoti aktīvs, un vietējā prese viņu ārkārtīgi daudzina, gandrīz

tikpat kā pašu diktātoru.

1937. gada aprīlī nodibināja sabiedrisko lietu ministriju, kas starp citu

pārzinātu aizsargus, propagandas biroju, preses un biedrību kontroli un

filmu cenzūru. Par sabiedrisko lietu ministru iecēla Bērziņa kungu. Viņš

rēgulāri uzņemas ārlietu ministrijas vadību, kad Muntera kunga nav Rīgā.
Svešvalodās viņš labprāt nerunā, bet prot krieviski, un viņa vācu valoda

vēl ir saprotama. 1938. gada februārī Bērziņa kunga darbības lauks vēl

vairāk paplašinājās, jo viņu iecēla par fiziskās audzināšanas komitejas

priekšsēdi." 2oo

Par Alfrēdam Bērziņam pakļauto Latvijas presi Anglijas sūtniecība Rī-

gā rakstīja: ~Ņemot vērā, ka visa prese pakļauta striktai valdības kontro-

lei, avīzes slavē katru valdības rīcību un ziņo tikai par tādiem faktiem,

kas valdībai ir labvēlīgi."201

Teikto apstiprina arī Ādolfs Klīve savā atmiņu grāmatā Latvijas neat-

karības gadi. Aprakstot Lietuvas un Polijas konfliktu 1938. gadā, kad Po-

lija ultimātīvi pieprasīja, lai Lietuva atjauno kopš 1920. gada Viļņas dēļ

pārtrauktās diplomātiskās attieksmes un pārtrauc auksto karu, Klīve rak-

sta (450. lpp.): „Prezidents, sekojot savai devīzei neuztraukt iedzīvotājus,

presei nekādu informāciju par šī konflikta tuvākiem apstākļiem nedeva."

Tātad avīzes pašas neuzdrošinājās neko rakstīt, par ko zināja, ka Ulmanis

un viņam padevīgie darbinieki nevēlas, lai tauta uzzinātu.

Kāds, pēc ziņotāja paša novērojumiem, ir patiesais noskaņojums, sērs

Monsons ziņoja Koljēram 1937. g. 20. aprīlī, atsaucoties uz sarunu ar Itā-

lijas sūtni: „Ir daudz neapmierinātības, ne vien armijā, bet arī aizsargos.
Pat lauksaimnieki sāk izrādīt neapmierinātību ar Ulmaņa kunga valdību

. . .
lauksaimnieki vairs nesaņem lielās eksporta piemaksas. . . nedz atvieglo-

jumus nodokļos utt., pie kā viņi bija pieraduši. īstās briesmas, pēc viņa

[Itālijas sūtņa] domām, tomēr draud no veikli izplatītās komūnistu pro-

pagandas armijā. Pēc Foskini kunga domām, Latvijas valdība nopietni kļū-

dās, atstumjot (alienating) žīdus un tomēr viņus iesaucot karadienestā, kur

tie veic ļoti veiklu un labi organizētu komūnistu propagandu. . .

"202

1937. g. 26. jūnijā nomira tautas labklājības ministrs V. Rubulis. Jānis

Lejiņš viņu raksturo kā klusu un taisnīgu cilvēku, ko cienījušas visas ap-

rindas. Rubuli apbedīja Rēzeknē, un bērēs bīskaps Sloskāns izteicis vēlēša-

nos, lai Rubuļa vietā ieceltu katoli, ko lai pasakot Ulmanim. Ulmanis at-

bildēja ar to, ka tautas labklājības ministra pienākumus pagaidām uzti-
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cēja tieslietu ministram H. Apsītim. Tikai 14. decembrī nāca zināms, ka

par tautas labklājības ministru iecelts Daugavpils pilsētas galva J. Vo-

lonts, tātad tomēr katolis. 203 Viņš stājās amatā 1938. g. 1. janvārī.

Satversmes reforma

Sakarā ar Ulmaņa deklarāciju, uzņemoties valsts prezidenta amatu, pir-

majā vietā ir jāapcer jautājums par satversmes reformu. Amata pārņem-
šanas dienā uzrunājot kabinetu, Ulmanis teica, ka viņa amata uzņemšanās
ir ievadījums satversmes reformai, „ko esam ierakstījuši un solījuši pirma-

jā likumdošanas aktā pēc 15. maija, proti — 18. maija deklarācijā". At-

kārtotais solījums ieinteresēja ārvalstu pārstāvjus. Sūtnis sērs E. Mon-

sons no Rīgas raksta īdenam 1936. g. 14. decembrī:

„Pāris gadījumos esmu mēģinājis sarunās ar kabineta locekļiem iemi-

nēties par šo jautājumu [satversmes reformu]. Vienīgais panākums bija,
ka [viņi] smiedamies atzinās, ka Latvijai patlaban nav iekšpolitikas, lai

valdībai būtu brīvas rokas koncentrēties uz tautsaimniecības jautājumiem
— lauksaimniecības un rūpniecības attīstību, kas prezidenta sirdij tik tuva

un tautai vispār ļoti svarīga. Tādēļ par galīgiem nodomiem neko vairāk

nezinu, bet nesaredzu neko, kas liecinātu par atteikšanos tuvākā nākotnē

no tagadējās efektīvās policijas valdības sistēmas. Man pat liekas, ka ta-

gadējos nedrošajos Eiropas apstākļos ir gudri to paturēt."204

Pavisam citādas bija ziņas, ko Jānis Lejiņš ierakstīja savā dienasgrā-

matā pēc sarunas ar ministru J. Birznieku apmēram ap to pašu laiku, kad

Anglijas sūtnis rakstīja augšējo ziņojumu. Lejiņš raksta, ka 1936. g. 19.

decembrī Birznieks viņam optimistiski apgalvojis, ka Ulmanis izstrādājot

satversmi, un varbūt 1937. gadā, bet vēlākais 1938. gadā atkal būšot sa-

eima. Publicējot savu dienasgrāmatu, Lejiņš piezīmē: „No tā var spriest,

cik vāji bija informēti par K. U. nodomiem pat ministri, bet var arī būt,

ka tie tika apzināti maldināti, tāpat kā tauta."205 Anglijas sūtniecībā bija

uzskats, ka Jānim Birzniekam ir diezgan liels svars Ulmaņa valdībā. 206

Savā gada pārskatā, ko Skarlets kopā ar Hobsonu sniedza par polītis-
ko stāvokli Latvijā 1938. g. 11. janvārī, viņš burtiski atkārtoja iepriekšējā

(1937.) gadā par 1936. gadu sniegto secinājumu: „Satversme vēl joprojām

suspendēta. Liekas, ka valdībai ir ērtāk aizmirst daļējo solījumu, ko tā de-

va 1934. gadā, un nav nekādas izteiktas opozicijas, kas par to atgādinā-
tu. Dr. Ulmanis ir solījis, ka viņa mērķis ir aiz sevis apvienot visus iedzī-

votājus. Polītiskā policija, strikta cenzūra un labi organizēta 'aplaudētāju

grupa', kad prezidents parādās atklātībā, panāk iespaidu par vienprātī-
bu. Opozicijā noteikti eksistē, bet tās pakāpi ir grūti novērtēt, jo režīms

necieš nekādu kritiku.

. .
.Pirms gada rakstītais iepriekšējais posms vel joprojām pareizi attē-

lo iekšējo polītisko stāvokli." 207
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Jau agrāk šai grāmatā aizrādīju, ka Ulmaņa plāni par satversmes re-

formu bija pavisam citi, nekā ļaudis gaidīja. Tā ministra Jāņa Birznieka

teiciens, ka varbūt 1937., bet vēlākais 1938. gadā atkal būšot saeima, būs

radies, pārprotot kādu Ulmaņa izteicienu. Ulmanis bija sācis reālizēt sa-

tversmes reformu pēc Austrijas Dolfusa valdības parauga, bet tā kā viņš

savus nodomus sīkāk nepaskaidroja, sabiedrība kameru dibināšanu ne-

uzskatīja par satversmes reformas sākumu. Jānis Birznieks, 1938. gada

septembrī kopā ar Lejiņu braucot uz Ļaudonas lauksaimniecības biedrī-

bas sarīkojumu, atkal bija Lejiņam stāstījis, ka nākošgad būšot kāds par-

laments, un par mūža prezidentu vajadzētu ievēlēt Ulmani, kaut arī viņš

pretošoties. 2oB Zemkopības ministrs Jānis Birznieks tātad vēl 1938. gada

septembrī nebija aptvēris, kāda nozīme Ulmaņa nodomos bija 1936. ga-

dā dibinātajai, bet tikai 1938. g. 11. janvārī pirmajā sesijā sasauktajai
valsts saimniecības padomei. Šai padomē bija 76 locekļi — no tirdzniecī-

bas un rūpniecības kameras 19, no lauksaimniecības kameras 22, no amat-

niecības kameras 17 un no darba kameras 18. Pirmajā sesijā apsprieda
tikai divus likumprojektus — par kooperāciju un par iekšējo aizņēmumu

Ķeguma hidroelektriskās spēkstacijas būvei.

Saimniecības padomes atklāšanas runas beigās Ulmanis aizrādīja, ka

valsts saimniecības padome tagad ir vienīgais organs, kas aicināts piedalī-
ties likumdošanas darbā. Retoriski jautājot: „Kas būs tālāk?", Ulmanis

teica, ka viņš atbildēšot, cik pašreizējā stāvoklī iespējams. Ja pienākšot

brīdis, kad varēs atzīt, ka tā kārtība un pārkārtojumi saimniecībā, kultū-

rā un polītikā, ko solīja polītiskās partijas, bet ko tās nespēja reālizēt tā-

dēļ, ka bija iegrimušas strīdos par varu, ir nodibināta — kad jaunā vie-

nības garā būs nostiprināti mūsu nacionālās dzīves pamati — tad likum-

došanā strādās tiešā tautas pārstāvība. Tomēr šī jaunā tautas pārstāvība
vairs nebūs kopēja partiju sanāksme, jo nevaram pieļaut veco stāvokli, ka

— cik partiju, tik Latviju. 2o9

Ļoti iespējams, ka Ulmaņa mīklainais teiciens saimniecības padomes sē-

dē, ka likumdošanā kādreiz nākotnē strādās tieša tautas pārstāvība, deva

iemeslu Jāņa Birznieka cerībām, ka Latvijā būs parlaments, un arī Alfrē-

da Bērziņa spriedumam, ka Ulmanis neesot domājis ar kamerām aizstāt

tautas tieši vēlētu parlamentu.210 Ja pazīstam Dolfusa iecerēto parlamen-
tu" Austrijai, tad kļūst skaidrs, ka Ulmanis tomēr bija domājis, ka kame-

ras kā vairāku valsts padomju sastāvdaļa būs „tiešā tautas pārstāvība".

Pareizāk nekā ministri Ulmaņa nodomu bija izpratis dzejnieks Virza,

kad viņš par tirdzniecības un rūpniecības kameru rakstīja: „Šajā likumā

varam atrast visus mūsu nākošās sabiedriskās jaunuzbūves elementus." 211

Tūlīt pēc valsts padomes sesijas Anglijas sūtniecība nosūtīja par to zi-

ņojumu ārlietu ministram īdenam 1938. g. 13. janvārī. Par Ulmaņa runu

sūtņa vietnieks Skarlets raksta: ~Visumā tajā bija jau zināmas lietas, bet,

runu beidzot, .
. .

tika izteikts solījums par eventuālu atgriešanos pie kādas

tautas pārstāvības formas. Tomēr šoreiz man atkal jāatzīmē, ka aplausi
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pēc šī ziņojuma bija tikai pienākuma dēļ, kaut Dr. Ulmanis to paziņoja

pacilātā balsī.
. . Noslēgumā varu tikai teikt, ka no saimniecības padomes

pirmās sesijas man un visiem kollēgām diplomātiem, ar kuriem kopš tā

laika esmu runājis, palika iespaids, ka asambleja bija miegaina un apātiska

(tame to the point of apathy). No tādas var gaidīt ļoti maz konstruk-

tīvas kritikas."212

Anglijas sūtniecības tirdzniecības atašejs savukārt 1938. g. 17. janvāra

ziņojumā raksta lietvedim Skarletam (šo ziņojumu Skarlets nosūtīja uz

Londonu): „Kā varēja sagaidīt, valdībai nebija nekādu grūtību dabūt

saimniecības padomes akceptu likumiem, ko tā iesniedza apspriešanai. Tā

kā padomes locekļi un vairums speciālistu, kas bija pieaicināti diskusijās,
ir valsts ierēdņi un valdības ielikteņi, tad saprotams, ka no viņiem varēja

sagaidīt maz opozicijas vai pat nemaz. Tomēr ir zīmīgi, ka kabinets pa-

plašina atbildības bazi par saimnieciskiem likumiem."213

Dibinājumi un būvniecība

Ļoti ievērojama, bet reizē arī īpatnēja Ulmaņa polītikā pēc tam, kad

viņš bija kļuvis par valsts prezidentu, bija valsts kontrolēto akciju sabied-

rību dibināšana. Šai ziņā galveno melno darbu veica Latvijas kreditban-

ka. Tās dibināšanu un darbību jau raksturoju kādā iepriekšējā nodaļā.

1936. gada oktobrī Kreditbanka nopērk akciju sabiedrības Fēniksa ak-

cijas, pārņemot arī tās parādus. Fēnikss bija 1894. gadā Rīgā dibināta

akciju sabiedrība, kas speciālizējās vagonu būvēšanā. Pirmajā pasaules

karā izpostītā un evakuētā fabrikā 1923. gadā nelielos apmēros atjaunoja

vagonu būvi. Akciju kontrolpaketu bija ieguvusi akciju sabiedrība

~Busch" Baucenē, Vācijā. legūstot akcijas, uz šīs bāzes 1936. g. 15. decem-

brī Latvijas kreditbanka nodibināja akciju sabiedrību Vairogu — vagonu,

kuģu, auto, lidmašīnu un lauksaimniecības un citu mašīnu būvei. 1937.

gadā Vairogam pievieno no cechoslovaku firmas „Sellier & Ballot" no-

pirkto municijas fabriku. Vairogu reģistrē ar 8,5 milj. latu pamatkapitālu,

ko 1939. gadā pavairo līdz 10,5 milj. latu.

Vairogs bija lielākais no jaunajiem valsts uzņēmumiem, ko dibināja Ul-

manis un Andrejs Bērziņš. Nākošais bija saldumrūpniecības uzņēmums

Laima. Tas radās, kad, valdībai pazeminot lata kursu, grūtībās nonāca

T. Rigerta un E. Mežita saldumu fabrika. Tās pārņemot un pievienojot
vēl trešo iegūto saldumfabriku — Laimu, jaunais uzņēmums darbojās

ar pēdējās nosaukumu.

Nākošajā (1937.) gadā Ulmanis turpināja pasākto polītiku. 11. februārī

pārņēma patērētāju biedrību apvienību Konzumu. Kopš 1931. gada šī ko-

operātīvā savienība bija nonākusi grūtībās, un kreditoru uzdevumā to

pārvaldīja administrātors. Pievienojot pārņemto Patērētāju biedrību sa-
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vienību, valdība izveidoja akciju sabiedrību Turību ar pamatkapitālu 7

milj. latu.

Pārņemot A. Ēlricha (Oelrich) naftas pārstrādāšanas uzņēmumu un

Latvijas piensaimniecības centrālās savienības naftas nozari, nodibināja

akciju sabiedrību Degvielu ar 4 milj. latu pamatkapitāla.
1937. gada sākumā Latvijas kreditbanka nopirka Iļģeciema alusdarīta-

vu. Pievienojot vēl divas alusdarītavas — Tanheizeru un Valdšleschenu

(Waldschlosschen) — nodibināja akciju sabiedrību Aldari ar 4 milj. latu

pamatkapitāla. Uz nopirktās tabakas fabrikas „Asimakis" bāzes nodibi-

nāja akciju sabiedrību Tabaku ar 3 milj. latu pamatkapitāla, uz akciju
sabiedrības „J. Sausiņš" bāzes — akciju sabiedrību Linolu. 1937. gadā vēl

nodibināja šādas akciju sabiedrības: Rīgas vilnas rūpnieku, Ķieģelnieku,
Maiznieku un Kaļķi.

Dibināšanas drudzis turpinājās arī 1938. gadā, kad, iegūstot akciju sa-

biedrības:
~B
uffalo" un Latvijas kokvilnas ražojumus, nodibināja akciju

sabiedrību Latvijas kokvilnu. Likvidējot vēsturisko Rīgas pirmo apdro-
šināšanas sabiedrību un pievienojot vēl trīs citas apdrošināšanas sabiedrī-

bas, nodibināja apdrošināšanas akciju sabiedrību Drošību. Liepājā vēl no-

dibināja akciju sabiedrību Apavus, Rīgā akciju sabiedrības: Atomu, Šī-

feri un Dzirnavnieku. Dibināšana turpinājās arī vēlāk līdz pat Latvijas

okupācijai. 1939. gada vidū bija 38 ~nacionālie uzņēmumi".

Pirmajos trijos Ulmaņa valdīšanas gados kā akciju sabiedrību skaits,

tā to kapitāla kopsumma samazinājās. 1934. g. 1. janvārī bija 391 akciju

sabiedrība ar kapitāla kopsummu 178,9 milj. latu. Turpretim 1936. g. 1.

janvārī akciju sabiedrību skaits bija 368 ar 177,5 milj. latu kapitālu. Ak-

ciju sabiedrību skaits turpināja samazināties līdz 1938. gadam, kad tas no-

slīdēja uz 346, turpretim kapitāls sāka pieaugt, sasniedzot 213,9 milj. la-

tu. 1939. g. 1. janvārī Latvijā bija 351 akciju sabiedrība ar 235,9 milj.
latu pamatkapitāla. Visu laiku bija mazinājusies ārzemju kapitāla līdz-

dalība. 1934. g. 1. janvārī Latvijas akciju sabiedrībās bija ieguldīts

50,4 °/o ārzemju kapitāla, bet 1939. g. tikai 25,4 °/o. Šos Valsts statistiskās

pārvaldes biļetenos publicētos datus par ārzemju kapitāla relātīvo sama-

zinājumu vienmēr no jauna ar lepnumu atgādināja Ulmanis un viņa val-

dības locekļi. Akciju sabiedrības — lielākie Latvijas uzņēmumi bija pār-

gājuši latviešu rokās. Ar lepnumu aizrādīja, ka tās ir valdības polītikas

sekas un Latvijas kreditbankas nopelns. 1938. gadā no 346 akciju sabied-

rībām 24 piederēja valstij, un tām bija 103,6 milj. latu pamatkapitāla

(kopējais akciju sabiedrību pamatkapitāls bija 213,9 milj. latu). Tātad

lielākās akciju sabiedrības ar gandrīz pusi pamatkapitāla bija pārgājušas
valdības rokās. Saprotams, tie nebija valsts uzņēmumi, pat ne autonomi

valsts uzņēmumi, bet „privātas" akciju sabiedrības! Citiem vārdiem,

Valsts kontrolei par šīm valstij piederīgām akciju sabiedrībām nebija ne-

kādas daļas. Ar šo konstatējumu ir izteikta svarīga jaunveidojuma kritika.

Otra ne mazāk svarīga kritika izteikta, analizējot šo jauno sabiedrību
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kapitāla sagādāšanas veidu. Šo lielo darbu ir paveicis Arnolds Aizsilnieks.

īsi izsakoties, kapitāls bija sagādāts ar paņēmienu, ko vāciski sauc „Ver-

schachtelung" un kas daudzu valstu likumos aizliegts. Aizsilnieks šo pa-

ņēmienu ilustrē ar drastisku piemēru. Ja nodibinās divas akciju sabiedrī-

bas, kurām katrai paredzēts viens miljons latu pamatkapitāla, bet nav

ne santima naudas, tad, ja šīs akciju sabiedrības „nopērk" viena otras ak-

cijas, vienkārši tās apmainot, tad iznāk, ka abām akciju sabiedrībām ko-

pā pieder divi miljoni latu. Tāda bija metode, kā jaunajiem uzņēmumiem

bija sagādāta liela daļa pamatkapitāla. Arī pati jauno sabiedrību vecmāte

— Latvijas kreditbanka — bija nodibināta ar ļoti vāju kapitāla struktūru

—ar aizņemtu naudu un, pārņemot ķīluzīmes un aizdevumus pašvaldī-
bām tuvu pie divi trešdaļām no pamatkapitāla.

Acīm redzot, lai nostiprinātu jauno akciju sabiedrību financiālo pama-

tu, valdība 1938. gadā sāka piedāvāt publikai pirkšanai jauno uzņēmumu

priekšrocību akcijas. No 14 akciju sabiedrībām ar 30,9 milj. latu pamat-

kapitāla priekšrocību akcijas piedāvāja par 6,5 milj. latu. Par priekšrocī-

bu akcijām solītās dividendes bija augstākas, nekā bankas maksāja par no-

guldījumiem. Tomēr šīs akcijas ne labprāt pirka, jo bankā noguldīto nau-

du varēja katrā laikā atprasīt, kamēr pirktās priekšrocību akcijas nevarē-

ja pārdot. Valdība tad ķērās pie spaidu līdzekļiem, piemēram, no gaļas-

lopu pārdevējiem atvelkot pa latam par katru nodoto lopu, lai uzkrātu

līdzekļus priekšrocību akciju iegādei.214

Par jaunajiem uzņēmumiem izrādīja lielu interesi ārzemju prese un ār-

zemju pārstāvības. Vācijas oficiozs Volkischer Beobachter 1938. g. 10.

maija numurā Latvijas saimniecisko polītiku nosauca par „Latvijas eko-

nomisko boļševismu". Tas bija laikā, kad boļševisms Vācijā vēl bija lamu-

vārds, jo vācieši vēl neapjauta, ka pienāks laiks, kad boļševisms kļūs par

nacionālsociālisma sabiedroto.

Anglijas sūtniecība uzmanīgi vēroja jaundibinātās sabiedrības, un tirdz-

niecības atašejs Hobsons ik gadus uz Londonu sūtāmiem gada pārskatiem

pievienoja jaundibināto valsts akciju sabiedrību sarakstu, minot to pamat-

kapitālu. Ziņojumos ir arī sūtniecības ekspertu un citu diplomātu sprie-

dumi par šīm sabiedrībām.

Tā sūtnis sērs Monsons savā 1937. g. 20. aprīļa ziņojumā Koljēram citē

Lietuvas sūtņa Vileiša sarunas ar Frobeliju: „[Valdības] polītikā pirkt

privātus rūpniecības uzņēmumus tik lielā mērogā ir ļoti bīstama. Viņš

[Vileišis] teica, ka nemākuļus valsts ierēdņus ieceļ par fabriku vadītājiem

pieredzējušo direktoru un vadītāju vietā. Daudzi no šiem ierēdņiem ir di-

rektori vairākos uzņēmumos un saņem to agrāko direktoru kopējās algas.

Viņš man apgalvoja, ka daži ierēdņi saņem līdz 5000 angļu mārciņu gadā.

Tādā izdevīgā atmosfairā kukuļošana un korupcija ik dienas pieaug, un no

koruptīvās birokrātijas izaug jauna 'nouveaux riches' šķira."

Uz šī ziņojuma ir Koljēra atzīme: „Memoranda pēdējo paragrāfu,

diemžēl, apstiprina tas, ko esmu dzirdējis no citiem avotiem — sevišķi no



394

Britu aizjūfas bankas (British Overseas Bank) pārstāvjiem, kas nesen biju-
ši Rīgā un apgalvo, ka visa Ulmaņa režīma saimnieciskā polītikā ir ra-

dikāli nevesela, un, ja to nemainīs, radīsies nopietni sarežģījumi."215

Kārtējā 1937. gada pārskatā Skarlets un Hobsons 1938. g. 11. janvārī

ziņo par panamu Vairoga vadībā, kas nupat nākusi gaismā. Daži sakot, ka

tā esot sagādājusi lielu triecienu prezidentam. Ziņojuma iepriekšējā para-

grāfā aizrādīts uz lieliem valsts izdevumiem būvniecībai. 216

Ar reprezentātīvo būvniecību ir izcēlušies visi diktātori, un Ulmanis šai

ziņā sekoja labiem paraugiem. Jau pirms viņš uzņēmās valsts prezidenta

amatu, ministru kabinets bija nolēmis Rīgā celt Tiesu pili. Pamatakmeni

celtnei lika 1936. g. 4. decembrī, un, kad divus gadus vēlāk ēku atklāja,
tā bija izmaksājusi 2,5 milj. latu. Nākošā grandiozā celtne bija finanču

ministrijas nams Rīgā. Pamatakmeni tai lika 1937. g. 8. maijā. Līdz oku-

pācijai celtne vēl nebija nobeigta, bet daļējai lietošanai to nodeva 1940. g.

9. februārī. Galīgā izmaksa bija aplēsta 10 milj. latu.

Šīs divas ēkas bija tikai sākums monumentālo celtņu virknē. Vēl var

minēt Kara mūzeju, Rīgas pils ceturtā stāva un Triju zvaigžņu torņa iz-

būvi, Jelgavas pils spārna būvi, Vienības namu Daugavpilī, Aizsargu

namu Madonā, Valsts zemes bankas namu Daugavpilī, Rūjienas pilsētas
valdes namu, nemaz nerunājot par lielāku skaitu skolu un citu sabiedris-

ko ēku. Saprotams, ka pārāk niecīgi izrādījās ministru kabineta 1935. g.

28. martā nodibinātā monumentālās celtniecības fonda līdzekļi ar pare-

dzēto ikgadējo 100 000 latu iemaksu no valsts budžeta un 200 000 latu

Kultūras fonda iemaksu. Līdzekļi bija jāparedz valsts budžetā, un tie kār-

tējā budžetā pieauga no 19,6 milj. latu 1935/36. gadā jau līdz 29,5 milj.

latu nākošā gadā. Liela daļa līdzekļu, ko tomēr nevar konkrēti sasummēt,

nāca no valsts ārkārtējā budžeta un ziedojumiem. Par ziedojumiem Aiz-

silnieks raksta: ~No šādiem ziedojumiem tikai retam bija iespēja izvairī-

ties."217

Interesantā kārtā Alfrēds Bērziņš samērā sīki ir aprakstījis Kārļa Ul-

maņa vienkāršo un pieticīgo privāto dzīvokli Rīgā, Tērbatas ielā 38, ra-

dot iespaidu, ka Ulmanis tur dzīvoja arī pēc 15. maija apvērsuma.
218

Spriežot pēc Valsts statistiskās pārvaldes izdotā Valsts adrešu kalendāra,

Kārlis Ulmanis dzīvoja Tērbatas ielā 38, sākot ar 1928. vai 1929. gadu.219

Pēc drošiem avotiem zināms, ka Ulmanis tur dzīvoja tikai līdz 1934. ga-

dam.220

Bērziņš gluži neko neraksta savā grāmatā par valsts prezidenta Kārļa

Ulmaņa vajadzībām iekārtoto mītni pie Sarkandaugavas, ko no „Wald-
schlosschen" pārdēvēja par Dauderiem ap 1937. gadu, kad Latvijas kredit-

banka pārņēma trīs Latvijas alusdarītavas — Iļģeciemu, Tanheizeru un

Valdšleschenu un nodibināja Aldari. Šo īpašumu aprakstījis un ēkas attēlu

ievietojis savā grāmatā Jānis Lejiņš, un, pēc viņa informācijas, pārbūve

izmaksājusi pāri par vienu miljonu latu.221 Pēc Ērika Žagara informācijas

komūnistu izdevumā Dzimtenes balsī, pārbūve un uzturēšana izmaksājusi
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1 129 346 latus, un šai summā viņš ietilpina šosejas izbūvi no Meža pros-

pekta par 459 300 latu.222 Alfrēds Bērziņš vairākās autoram rakstītās vēs-

tulēs apstrīd šo summu. Bērziņš sarakstījies ar toreizējo finanču ministri-

jas rūpniecības direktoru B. Pavasaru un bijušo Rīgas lielvecāko Liepiņu.
Pēc Pavasara vērtējuma, Dauderu izbūve nav maksājusi vairāk par

200 000 latu, bet, pēc Liepiņa vēstules, šosēšanas darbi iecerēti vēl pirms
Dauderu izbūves valsts prezidenta vajadzībām.223 Neatkarīgi no tā, vai

Dauderu izbūve izmaksāja miljonu, vai tikai divi simti tūkstoši latu,

fakts, ka Bērziņa grāmatā gan aprakstīts pieticīgais dzīvoklis Tērbatas

ielā, bet gluži nekas nav teikts par neapšaubāmi greznāko dzīvokli Dau-

deros, zīmīgi apgaismo Bērziņa tendenciozo pieeju. Turklāt šoreiz ten-

dence ir pretēja viņa vispārējam nolūkam cildināt Ulmani. Vai tiešām

Latvijas valsts prezidentam nebūtu bijušas tiesības uz viņa stāvoklim pie-
mērotu dzīvokli?

Rakstot par celtnēm, jāpiemin dažas projektētās, bet vēsturisko notiku-

mu dēļ nereālizētās celtnes. Tāds bija grandiozais Uzvaras laukuma iz-

būves plāns Rīgā, Pārdaugavā, ko pa jauno Daugavas tiltu varētu sasniegt

no Kaļķu ielas gala, pēdējo paplašinot, lai no Uzvaras laukuma būtu

redzams Brīvības piemineklis. Tāda bija projektētā Trīspadsmitā janvāra
ielas izbūve, ko pārdēvēja par Kārļa ielu — izbūves projektā bija pare-

dzēts „piemineklis kādam valsts vīram", un viegli bija uzminēt, kas ar to

domāts. Pie nereālizētajām celtnēm pieder arī Bērzmuižas sešklasīgās pa-

matskolas celtne. Par to architekts Alfrēds Birkhāns žurnālā Sējējā rakstī-

ja: „Tautas vadonis Dr. Kārlis Ulmanis izgājušā gadā lūdza nesvinēt viņa
sešdesmito dzimšanas dienu, bet draudzīgi aicināja dāvināt fondam, no

kura līdzekļiem varētu uzcelt jaunu sešklasīgu pamatskolu Bērzmuižā.

Šie dāvinājumi ienāca tik bagātīgi, ka Tautas Vadonis jau savā sešdesmit

gadu atceres dienā Bērzmuižā varēja ziņot par būves nodrošināšanu. Ta-

gad ir jau izstrādāts Bērzmuižas 6 kl. pamatskolas jaunbūves projekts un

varēs stāties pie būves reālizēšanas." 224

Tomēr ir dabas likums, ka koki nevar ieaugt debesīs, tādēļ 1939. gada

jūnijā Kārlis Ulmanis teica šādus zīmīgus vārdus: „Piecos gados mums

vajadzēja radīt kaut ko sevišķi dižu un lielisku [celtniecībā], lai būtu

redzamāka pāreja no veciem uz jaunajiem laikiem. Tagad mēs būsim prak-

tiskāki un ekonomiskāki." 225

Kultūras polītikas jauninājumi

Kultūras polītikā Ulmanis katru gadu nāca ar kādu jaunu ierosināju-

mu: 1935. gadā Draudzīgais aicinājums, 1936. gadā Vēstures institūts —

kurus apskatījām jau iepriekš — bet 1937. gadā ar 12. maija likumu no-

dibināja Tēvzemes balvu. Ik gadus bija paredzēts piešķirt ne vairāk par

sešām balvām un ne mazāk par 3000 latu katru, bet maksimālā kopsum-



396

ma bija 50 000 latu. Līdzekļus šai balvai sagādāja, apliekot ar nodevu

grāmata izdevējus un importierus, periodisko izdevumu apgādus un im-

portierus, skaņuplašu tirgotājus un sludinājumus radiofona žurnālā. Tā-

pat ar nodevu aplika ēku jaunceltnes, ja to izmaksa pārsniedza 50 000

latu. Līdzekļus pārvaldīja un balvu piešķīra Tēvzemes balvas fonda do-

me. Tās priekšsēdis bija Kārlis Ulmanis un viņa izraudzīts vietnieks, lo-

cekļi: izglītības un sabiedrisko lietu ministrs un universitātes, konservāto-

rijas un mākslas akadēmijas rektors. Balvu piešķīra ik gadus 15. maijā.
Laureāti balvas piešķiršanas laikā bija: Jānis Akurāters, Aspazija, Bebru

Juris, Andrejs Bērziņš, Milda Brechmane-Štengele, Jānis Daliņš, Jānis
Endzelīns, Hermanis Enzeliņš, Ādolfs Kaktiņš, Alfrēds Kalniņš, Ludvigs

Kundziņš, Eižens Laube, Jānis Mazvērsītis, Aleksis Mierlauks, Vilis Plū-

donis, Vilhelms Purvītis, Jūlija Skaidrīte, Pēteris Šmits, Augusts Tentelis,

Edvarts Virza, Jāzeps Vītols, Kārlis Zāle un Valerija Zeile. Kā redzams,

vairums Tēvzemes balvas saņēmēju ir
personas, kam tiešām ir ievērojami

nopelni. Tomēr kritiskais lasītājs šai sarakstā atradīs arī personas, kam

grūti saskatīt lielākās latviešu godalgas vērtus nopelnus.

Ārlietas

Vēsturnieks Edgars Andersons, rakstot recenziju par Alfrēda Bērziņa

grāmatu Kārlis Ulmanis, ir pasvītrojis, ka Ulmanis ir veltījis maz vērības

ārpolitikai. 226 Kaut Ulmanis savā karjērā vairākas reizes bija ārlietu mi-

nistrs un arī pēc apvērsuma bija šai postenī, līdz viņš sevi iecēla par valsts

prezidentu, tomēr viņa interesi par ārpolītiku aizēnoja viņa iekšpolitiskā
darbība. Latvijas ārpolitika kļuva aktīvāka un beidzot kļūmīgi aktīva,

kad par ārlietu ministru nāca Vilhelms Munters.

Mūsu historiogrāfijā ir iesakņojies uzskats, ka tas, ka Latvija ieguva
vietu Tautu savienības padomē, esot bijis Vilhelma Muntera nopelns, un

pat, ka tas bijis iemesls, kādēļ Ulmanis viņu iecēlis par ārlietu ministru.227

Pavisam citādi šo jautājumu apgaismojis Ādolfs Klīve. Pēc 1935. gada

Latvijas sūtņu konferences, t. i., pēc 3. jūlija, Latvijas sūtnis pie Tautu

savienības Jūlijs Feldmanis apmeklējis Ādolfu Klīvi un stāstījis, ka viņš

(Feldmanis) esot noskaņojis lielu skaitu Tautu savienības delegātu par labu

Latvijas ievēlēšanai Tautu savienības padomē. Klīve bijis skeptisks par

Latvijas izredzēm, bet Feldmanis viņu pārliecinājis, turklāt izstāstot, ka

galvenais šķērslis ievēlēšanai esot Latvijas ārlietu resora faktiskā vadī-

tāja Muntera nostāja. Klīve tad apņēmies runāt ar Ulmani. Klīve apzinā-

jies, ka tas nebūs patīkami, jo Ulmaņa viedoklis bijis, ka viņš visu pats

zina labāk un no ārpuses viņam nekādi padomi nav vajadzīgi. Saticis Ul-

mani, Klīve teicis, ka viņš iepriekšējo svētdienu pavadījis kopā ar Feld-

mani. Citēju tālāk Klīves rakstu: ~'Ko tad Feldmans no jums grib?' —

vaicāja prezidents. Uz to sekoja mana atbilde: 'Nekā, Feldmans priecīgs,
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ka vieta T. S. Padomē, par ko viņš uz savu roku cīnījies, Latviju neinte-

resē un ka uz priekšu viņam šinī virzienā nav jāstrādā.' Ulmanis pār-

laboja: 'Nevis neinteresē, bet to nevar iegūt', un tūlīt piebilda: 'arī igauņi
ir tādās pašās domās.' Sākās pārrunas, kuras pakāpeniski sasniedza stipri
asu pakāpi, līdz nāca gaidītais oficiālais jautājums: 'Kas Latvijas Bankai

par darīšanu ar visu šo lietu?' [Ādolfs Klīve bija Latvijas bankas pado-

mes priekšsēdis.] — 'Ļoti liela,' es strauji atbildēju. . .

"
Pēc tam Klīve

esot paskaidrojis, ka Latvijas bankas stāvoklis pēc 15. maija pārmaiņām

ievērojami uzlabojies, un Latvijas uzņemšanai par Tautu savienības pado-

mes locekli būšot labvēlīgas sekas sāktajā virzienā. Tad viņš aizrādījis,
ka Feldmani kā vecu atbildīgu darbinieku derētu uzklausīt, kaut arī jau-
nākam atbildīgam darbiniekam — Munteram ir pretējs viedoklis. Uz to

Ulmanis esot atbildējis: ~Tā, pēc šīs veco laiku Saeimas parauga runas,

tagad pāriesim pie Jūsu tālākiem ziņojumiem." Tomēr šķiroties Ulmanis

teicis, ka viņš Klīves un Feldmaņa vēlēšanos ievēros un uzdos Munteram

sazināties ar igauņiem un lietuviešiem, „kā tas mums tagad parasts". Vē-

lāk Munters sarunā ar Feldmani pēdējam pārmetis, ka viņš gājis aplinku

ceļus. Munters arī izteicis šaubas, vai būs kādi panākumi.228

Pēc dažām nedēļām, kad Klīve atkal ieradies pie Ulmaņa, pēdējais vi-

ņam nolasījis tulkojumā igauņu atbildi, kas, gan ironiskā tonī, tomēr pa-

skaidrojuši, ka viņiem principā nav iebildumu, ka Latvija iesēžas Tautu sa-

vienības tukšajā krēslā. Ulmanis bija saņēmis arī Lietuvas atbildi, ka tā

pievienosies Latvijas centieniem pēc kopīga sēdekļa Tautu savienības pa-

domē un novēl Latvijai to iegūt. Valdība tad nolēmusi, ka Latvija preten-

dē uz vietu Tautu savienības padomē, un Munters kā ārlietu ministrijas
sekretārs rakstījis visām Latvijas ārzemju pārstāvībām, lai tās rūpējas par

attiecīgo valdību labvēlīgu nostāju. Klīve raksta, ka sakarā ar sagaidāmo

Latvijas ievēlēšanu Tautu savienības padomē Ulmanis 1936. g. 16. jū-

lijā iecēlis Munteru par ārlietu ministru.229 Tā 1936. g. 8. oktobrī Latvija

resp. Munters ievēlēts Tautu savienības padomē.

Klīves stāsts ir formāli jākorriģē ļoti svarīgā ziņā. Tautu savienības pa-

dome 1936. g. 2. oktobrī pieņēma rezolūciju, ko apstiprināja asambleja

3. oktobrī, ka nolemts radīt padomē divus nepastāvīgus pagaidu posteņus

uz trim gadiem. Tātad nevar būt runa par Tautu savienības posteni, uz

ko Latvija varētu pretendēt, bet tikai par nepastāvīgu pagaidu posteni.

Vēlēšanas notika 1936. g. 8. oktobrī, un šajos no jauna radītajos padomes

locekļu divos pagaidu posteņos ievēlēja Ķīnu ar 51 balsi un Latviju ar

49 balsīm.230

Kā padomes locekļu pastāvīgajos posteņos, tā arī pagaidu postenī ne-

vēlēja personas, bet gan valstis. Latvijas delegāti 1936. g. 8. oktobra Tau-

tu savienības asamblejas sēdē bija: ārlietu ministrs Vilhelms Munters, fi-

nanču ministrs L. Ēķis, sūtnis J. Feldmanis, sūtnis Dr. O. Grosvalds, ju-

ridiskais padomnieks A. Kampe un pirmais sekretārs K. Kalniņš.231

Latvijas historiogrāfijā liela vērība ir veltīta faktam, ka no 1938. g. 9.
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līdz 14. maijam simtu pirmajā Tautu savienības padomes sesijā par priekš-
sēdi ievēlēja Latvijas pārstāvi V. Munteru. Te jāpasvītro, ka Munteru ie-

vēlēja par padomes sesijas, ne asamblejas priekšsēdi. Pirms viņa 100. se-

sijas priekšsēdis bija Irānas delegāts, bet pēc viņa 102. sesijā Jaunzēlandes

delegāts. Pastāvīgie padomes locekļi, kā arī pastāvīgie un nepastāvīgie

pagaidu padomes locekļi, bija vēl šādas valstis: Beļģija, Bolīvija, Apvieno-
tā karaliste, Ķīna, Ekvadora, Francija, Irāna, Itālija, Jaunzēlande, Peru,

Polija, Rumānija, Zviedrija un Padomju Savienība. Bija ieviesusies paraža

par padomes sesiju priekšsēžiem vēlēt mazo valstu pārstāvjus, bet asam-

blejas vadīja lielo valstu delegāti. Simtu pirmajā padomes sesijā apsprieda

jautājumu par Ķīnas un Japānas konfliktu, par Šveices neitrālitāti, par

ekspertu komitejas atzinumu verdzības jautājumā, Etiopijas jautājumu,
Lokarno 1925. gada līgumu v. c. Ādolfs Klīve kļūdās rakstot, ka Munters

1938. gadā ievēlēts par Tautu savienības pilnsapulces prezidentu.232 To-

tiesu ir pareizs Švābes spriedums, ka Latvijas ievēlēšana Tautu savienības

padomē (kļūda gan te ir, ka trūkst norādījuma, ka tas bijis tikai nepastā-

vīgs pagaidu postenis) no vienas puses nozīmēja, ka Latvijas ārlietu mi-

nistram bija jāatrodas ilgstošos ārzemju ceļojumos un jānodarbojas ar lie-

tām, kam nebija tieša sakara ar Latvijas ārpolītiku, un no otras puses tas

radīja zināmu lielummāniju, ka ~'mūsu rokās ir situācijas atslēga' nevien

Baltijas antantē, bet visā A[ustrumu] Eiropā". Šīs nostājas tiešās sekas

bija, ka pasliktinājās attieksmes ar Igauniju.233 Pret šādu, gan citā sakarā

izteiktu, viedokli ir iebildis Edgars Krieviņš.234 Šo pretējo viedokļu dēļ

nākotnes vēsturniekam būtu svarīgi izsekot, vai un cik liela loma bija Lat-

vijas „panākumiem" un rosībai Tautu savienībā, ja liktenīgajās dienās,

kad vajadzēja pierādīties Latvijas un Igaunijas militārās savienības nozī-

mei, tā izrādījās līdzīga nullei.

Pāri pusceļam

1938. gada 18. novembrī pagāja divdesmit gadu, kopš Ulmanis nodibi-

nāja Latviju. Četrus gadus viņš tur bija valdījis kā diktātors, bet viņš ne-

zināja, ka liktenis viņam atļaus valdīt tikai vēl īsu laiku un ka pusceļš
ir pārsniegts.

Ar 1938. g. 1. janvāri stājās spēkā 1937. g. 28. janvārī ministru kabine-

ta pieņemtais jaunais Latvijas civīllikums. Tas bija ļoti ievērojams noti-

kums Latvijas vēsturē, tādēļ šo notikumu saistīja ar Kārļa Ulmaņa vārdu,

nosaucot civīllikumu par „Prezidenta Kārļa Ulmaņa civillikumu". Ka Ul-

manis šo pagodinājumu pieņēma, nav nekāds pārsteigums, pazīstot viņa

godkāri. Turpretim pilnīgi neattaisnojams ir mēģinājums radīt mītu, ka

Kārlis Ulmanis būtu šī jaunā civillikuma ierosinātājs un ka viņam tajā

būtu kāda „līdzdalība", kā to viņa biogrāfijā raksta Alfrēds Bērziņš.235

Jauna civillikuma izstrādāšanu tieslietu ministrija iesaka 1924. gadā
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ministru prezidenta, izcilā jurista Voldemāra Zāmuela laikā. Zāmuela ka-

binetā nepiedalījās neviens zemnieku savienības ministrs, un Ulmanim ne-

bija nedz tiešas, nedz netiešas iespējas ierosināt civīllikuma izstrādāšanu.

Ulmanim nebija arī nekādu juridisku zināšanu, un ir pilnīgi aplami viņam

piedēvēt līdzdalību civīllikuma kodeka izstrādāšanā. Bērziņš raksta: pie-

ņemot 1935/36. gada darbības plānu, uzdeva tieslietu ministrijai iespējami
ātrāk izstrādāt Civīllikumu kodeku ar vienveidīgām tiesību normām visā

valstī." 236 1935/36. gadā civīllikuma izstrādāšana jau bija faktiski pa-

beigta, un atlika tikai rediģēšanas darbs. Būtu pasaules brīnums, ja gada
vai dažu gadu laikā no 1935/36. gada līdz 1937. g. 28. janvārim būtu

bijis iespējams izstrādāt Latvijas civīllikumu, un to apgalvot var tikai ne-

zinātājs.

Pilnīgi nevietā Ulmaņa vārds piekabināts šim lielajam darbam, ko div-

padsmit gados bija veikuši Latvijas izcilākie juristi. Pilnīgi nevietā apolo-

ģētiskās pūles un mēģinājumi Ulmaņa godkāres izpaudumam, ļaujot ko-

deku nosaukt savā vārdā, rast fiktīvu attaisnojumu. Par Ulmaņa izpratni

juridiskajos jautājumos pareizu atsauksmi devis jurists un diplomāts Jū-

lijs Feldmanis: „Bet Ulmanis nebija jurists, viņš nejuta lielu cieņu pret

jurisprudenci. Juristu reizēm pārāk uzmanīgie formulējumi viņam allaž

izlikās veltīga matu skaldīšana un nevajadzīga teorizēšana." 237

Ulmaņa izpratni par tiesībām nerāda viņa vārdā neatbilstošā kārtā no-

sauktais Latvijas jaunais civīllikumu kodeks, bet gan viņa likums par pub-
lisko kārtību, ko publicēja 1938. g. 11. februārī.238

Sākot ar 15. maija apvērsumu, Ulmanis ik pusgadu atjaunoja valstī ka-

rastāvokli. 1938. g. 15. maijā varēja atkal gaidīt, ka karastāvokli paga-

rinās devīto reizi. Tomēr tai vietā 1938. g. 11. februārī ministru kabinets

publicēja likumu par publisko kārtību. Tas bija ļoti bargs likums, kas

izņēma no tiesas kompetences pārkāpumus pret t. s. publisko drošību un

nodeva šo pārkāpumu sodīšanu iekšlietu ministram vai viņa pilnvarotam.

Piemēram, par tīšu un netīšu baumu izplatīšanu, kas, pēc iekšlietu minis-

tra uzskata, kaitē valstij, viņš administrātīvā kārtā varēja vainīgo sodīt

ar naudassodu līdz 1000 latiem vai trim mēnešiem cietuma. Palika spēkā

arī nāvessoda piespriešanas iespēja.
Par šo likumu 1938. g. 17. februārī Skarlets rakstīja no Anglijas sūt-

niecības Rīgā savam šefam, ārlietu ministram īdenam: „Patiesībā kara-

stāvoklis kā pagaidu parādība tagad izbeidzies, bet tas ietilpināts ar citu

vārdu [pastāvīgajos] zemes likumos. Viņa majestātes juridiskie padomnie-

ki man stāsta, ka [Latvijas] juristi ir nepatīkami pārsteigti (aghast) par

šo permanento individuālās brīvības ierobežojumu. Viņi ir arī nopietni

norūpējušies par veidu, kā likums sastādīts. Tam nav nekāda pamata nedz

romiešu tiesībās, nedz starptautiskās normās, kādēļ [apsūdzētā] aizstāvja

uzdevums kļuvis pilnīgi neiespējams. Pēc Dr. Magnus izteicieniem, tieši

prezidents pieprasījis, lai šo likumu izdod, un tas galīgi pamudinājis Sku-

jenieka kungu atteikties no kabineta locekļa amata."239
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Lai gūtu iespējami vispusīgu ieskatu Latvijas apstākļos, Anglijas sūt-

niecība cītīgi vāca datus par pretvalstiskiem elementiem, un pēc iepriekš
citētā raksta Skariets 12. aprīlī nosūtīja attiecīgu ziņojumu ārlietu minis-

trijai. Saskaņā ar šo ziņojumu, 1937. gada rudenī tikai Rīgā darbojās se-

šas komūnistu partijas šūniņas ar 80 biedriem. Agrākajiem partijas bied-

riem Jelgavā un Daugavpilī ar centru neesot kontakta. 1938. g. 1. aprīlī

Latvijas komūnistu partijā bijis 100—120 reģistrētu biedru, bet darba

jaunatnei 600 biedru. 1937. gadā polītiskā pārvalde 622 gadījumos izda-

rījusi kratīšanu, un arestētas 457 personas. No tām 46 sodītas un 100 no-

dotas tiesai. Uz Kerenska likuma pamata aizturēta 31 persona. Šie dati,

pēc Anglijas sūtniecības paskaidrojuma, attiecoties ne vien uz komūnis-

tiem, bet uz visām pretvalstiskām organizācijām.240

Šis pārskats rāda, ka pretvalstiskās organizācijas, to skaitā arī komū-

nistu partija, Latvijā bija ļoti vājas. Arī šī iemesla dēļ Ulmaņa likums

par publisko kārtību bija nevajadzīgi bargs. Komūnistu partiju bija novā-

jinājusi ne vien Latvijas polītiskās policijas modrība, bet arī Staļina laika

tīrīšanas Padomju Savienībā. 1936. gadā „personības kulta laikā" bija
likvidēta Latvijas komūnistu partijas centrālkomiteja, un tikai 1939. gadā

ievēlēja jaunu centrālkomiteju.241

Ir interesanti vērot, ka arī tad, kad Ulmanis bija savas varas zenītā,

viņa raksturojumi dažādu personu uztverē bija tikpat pretrunīgi kā ag-

rāk. Šīs pretrunas ir palikušas arī vēl tagad, kad viņa laikmets pieder vēs-

turei. Draugi viņu slavē, bet ienaidnieki peļ. Kā piemērus pretējiem vie-

dokļiem izvēlēsimies kāda vācu rakstnieka slavējumu un franču žurnālista

ironiskās piezīmes. Varētu gan sagaidīt pretējo pēc tam, kad Ulmanis,

kļūdams par diktātoru, bija bargi apgājies ar Latvijas vācu minoritāti, un,

ņemot vērā, ka viņam bija trīs augsti Francijas ordeņi (Croix dc guerre,

Croix dc blesses, Chevalier dc la Legion d'honneur). Tomēr ideoloģija šo-

reiz bija spēcīgāka — no diktātūras nāca slavinātājs, no demokrātiskas

zemes ironizētājs.

Latvijas jubilejas gadā (1938.) iznāca vācu publicista Viktora Cing-
hausa grāmata par Baltijas valstu polītiķiem. Tajā sniegts Kārļa Ulmaņa

raksturojums: „Kad latvietis saka — Ulmanis ir Latvija, tad viņš ar to

domā arī šīs personības ārieni. Ulmanis tiešām reprezentē latviešu tautas

tipu. Uz spēcīga ķermeņa ir izteiksmīga zemnieka galva, no kuras skatās

divas viltīgas un gudras acis. Zemnieka cilvēka pirmatnība skatāma šajos

izteiksmīgajos vaibstos, kas līdzinās dzimtenes dabai. Bet Ulmanī zemnie-

ka tips ir kāpināts garīga un polītiskā vadoņa tēlā. Savādā pretstatā ar šo

ārieni ir valsts prezidenta balss — asa un augsta, bet ar negaidīti mīkstu

skaņu. Tomēr ļaudis ātri nonāk tās varā, un latviešu tauta ir pieradusi

izšķirīgos mirkļos to uzklausīt." Atstāstījis Ulmaņa biogrāfiju, Cinghauss

turpina raksturot Ulmani kā polītiķi. Saeimā „viņa veiklība, viņa attapī-

ba debatēs un viņa kodīgā ironija nebija uzvarama. Ar savu humoru viņš
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jautrības mīļotājus vienmēr ieguva savā pusē. Kad Ulmanis saeimā kāpa

runātāja pultē, pildījās apmeklētāju tribīnes, žurnālisti ausījās un asināja

zīmuļus (spitzten die Ohren und ihre Bleistifte), un viņa izteicieni drīz

vien pārgāja tautas sarunu valodā. Viņa populāritāte auga gadu no gada,

un, kad autoritārā gara ievirze Latvijā, kļūdama arvien stiprāka, radīja

parlamentāro krizi, tad bieži dzirdēja teicienu: 'Parlamenti var nākt un

iet, bet Ulmanis paliek nemainīgs pols parādību plūsmā."242

Pavisam pretēju raksturojumu par Ulmani un viņa vadonības režīmu

tai pašā 1938. gadā iespieda franču laikraksts Le Journal, pasvītrojot Ul-

maņa un viņa režīma lielību:243 Tiranni esot lieli būvētāji, rakstījis šī laik-

raksta līdzstrādnieks pēc tam, kad viņš bijis vadāts gan uz Ķemeriem,

gan citur. ~Man jautāja: Jūs vēl neesat apmeklējuši Ķemeru viesnīcu?

To vajag redzēt, lai saprastu režīma stiprumu, mūsu šefa reālismu un mū-

su vadoņa gribu. — 'Lūk, Ķemeri,' iesaucās mani pavadoņi tādā pat tonī,

kādā Salomons prezentēja savu pili Zābas karalienei. — Tad: 'Redziet

šo tiltu, ko Ulmaņa kungs cēlis pāri Gaujai', 'Redziet šīs skaistās lupīnes,
ko Ulmaņa kungs sējis Siguldas ceļa malās', un 'Šī stacija ir režīma staci-

ja. Bet tā kā režīms un Ulmaņa kungs ir viens un tas pats, tad slavējot

vienu, tiek slavēts otrs. Ķegumā man teica: 'Tā ir vadoņa celtne.' "244

Zināmu ieskatu Ulmaņa patiesajā mentālitātē sniedz viņa saruna 1938.

gadā ar bijušo ASV prezidentu Herbertu Huveru, kā to pēdējais atstāstīja
žurnālā Collier's Magazine un ko 1951. gadā pārspieda Nebraskas avīze

The World Herald. 245 Huvers 1938. gadā apceļoja Eiropu un, īsti ameri-

kāniskā veidā cenšoties pēc rekorda, intervēja 22 prezidentus, karaļus,

ministru prezidentus un 15 ārlietu ministrus. Par savām sarunām ar vai-

rumu no tiem Huvers raksta, ka nevarot vēl izteikties, jo tas viņiem varētu

kaitēt. Turpretim par sarunu ar Ulmani viņš varot rakstīt, jo Ulmani pa-

domju valdība ir likvidējusi". Raksta sākumā Huvers atkārto šīs grāmatas

lasītājiem jau zināmās aplamības par Ulmaņa dzīvi Amerikas Savieno-

tajās Valstīs. Aplams ir arī Huvera stāsts par to, kā Ulmanis izdarījis ap-

vērsumu: „Dažus gadus pēc tam, kad viņš bija prezidents, viņu izbalsoja

parlaments, un viņš atkāpās. Kad pēc tam zemē radās pilnīgs chaoss, viņš

kopā ar armijas komandieri atlaida parlamentu, likvidēja augstāko tiesu

un kopš tā laika valdīja fašistu diktātora stilā."

Par spīti aplamajam ievadam, Huvera atstāstītai sarunai ar Ulmani var

piešķirt zināmu ierobežotu ticamību, jo teiktais daļēji saskan ar to, ko zi-

nām par Ulmaņa valdīšanu. Huvers jautājis Ulmanim, kā lai izskaidro, ka

divpadsmit jaunās Eiropas valstis, kas radušās ar Versaļas mierlīgumu,
ir atteikušās no parlamentārās valdības. Ulmanis esot atbildējis, ka pār-

maiņām bijušas divējādas saknes. Pirmkārt, reta Eiropas tauta (Continen-

tal people) esot piemērota parlamentārai demokrātijai. Lai demokrātija

varētu darboties, vajadzētu būt vienai vairākuma partijai. Ja turpretim
ir pusducis partiju, turklāt galēji labās un galēji kreisās partijas, kas vē-

las demokrātiju iznīcināt, tad parlamentārā iekārta nedarbojas. Ministru
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kabinets tad rodas kompromisa iznākuma un nevar izveidot konstruktīvu,

stipru valdību.

Otra pārmaiņu sakne bijusi, Ulmanis teicis, lēnā dzīves atjaunošana

pēc kara posta. Notikušās pārmaiņas — novēršoties no demokrātijas —

apaugļoja piektās kolonnas krievu komūnisti, urbjoties strādnieku nogru-

pējumos, tāpat intelektuāļi, kas domāja, ka saimniecisko totālitārismu var

apvienot ar personisko brīvību. Vadītā saimniecība ierobežoja un baidīja

uzņēmējus, sekas bija bezdarbs, un pieauga valsts izdevumi. Tā radās cha-

oss.

Ulmanis tad sarunā ar Huveru pārgājis uz savas darbības raksturošanu.

Kad viņš kopā ar armijas vadītāju (sic!) uzņēmies valsts vadību, viņš ce-

rējis, ka varēs saglabāt personisko brīvību tikai ar to vien, ka atjauno

publisko kārtību. Tomēr drīz vien viņš esot konstatējis, ka chaosa pamatā

bijušas bailes — baiļojušies veikalnieki, strādnieki, lauksaimnieki, baiļo-

jušies par valūtu, baiļojušies par valdību, un tas viss paralizējis ekonomis-

ko un morālo dzīvi. Ulmanis turpinājis: ~Vienīgais veids, kā apkarot bai-

les, ir radīt vēl vairāk baiļu. Man bija ļaudīm un grupām jāsaka precīzi,
kas viņiem jādara, un jārada bailes, ka viņus ievietos koncentrācijas no-

metnē, ja tie nedarīs to, ko liku. Noteicu cenas, noteicu algas, liku strād-

niekiem sākt darbu fabrikās un noteicu lauksaimniekiem, ka viņiem ra-

žojumi jāpiegādā tirgum. Izdevu jaunu valūtu un pavēlēju ļaudīm to ņemt

pretī, un ieslodzīju tos, kas to nedarīja. Pamazām šī sistēma sāka darbo-

ties, uzticība atjaunojās, un grūtākais bija pārvarēts."

Šai citātā ir nepārprotami pārspīlējumi. Tas, ka, nosakot karastāvokli

un vēlāk to aizstājot ar odiozo publiskās kārtības likumu, Ulmanim bija

nodoms radīt bailes, ir pilnīgi pareizi. Tomēr koncentrācijas nometnē ie-

vietoja tikai sociāldemokrātus apvērsuma sākumā. Tāpat teiciens par jau-

no valūtu ir vai nu pārpratums, vai Huvera paša piedzejojums — Ulmaņa

laikā Latvijas banka gan palielināja emisiju, un arī valdība palielināja

valsts kases zīmju izlaidumu — tomēr jaunu valūtu neradīja. Saprotams,

arī tēlojums par chaosu pirms apvērsuma ir pārspīlējums, bet nav šaubu,

ka tas ir Ulmaņa paša teiciens, ne Huvera izdomājums.

Sarunas turpinājumā Ulmanis teicis, ka totālitārā saimniecībā perso-

niskā brīvība nevar pastāvēt un ka vadītā saimniecība (managed econ-

omy) neapšaubāmi nobeigsies ar kollektīvizāciju. Pievēršoties atkal Latvi-

jai, Ulmanis teicis Huveram, ka Latvijā nav bezdarba, cenas sedz ražo-

šanas izdevumus un valūta dibinās uz veselīga zelta seguma. Viņš cerot

atjaunot reprezentātīvu valdību un personisko brīvību.

Par Ameriku Ulmanis izteicis drūmus pareģojumus, jo tā ar savu vadī-

to saimniecību esot ceļā uz chaosu. Tā kā arī Ulmanis esot to pārdzīvojis

un no tā izkļuvis, viņš jokojoties piebildis: „Amerikai varbūt vēlāk vaja-

dzēs eksperta padomu, un es tad atgriezīšos mājās — es gribēju teikt —

atgriezīšos atpakaļ [Amerikā] un palīdzēšu." Par šo pārteikšanos — „at-
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griezīšos mājas" Huveram esot bijis vairākas dienas jadoma, jo tas viņam

apliecinājis, ka Amerika spēj iespiesties cilvēku dvēselēs.

Ulmaņa teiciens, ka vadītā tautsaimniecība neapšaubāmi beigsies ar

kollektīvizāciju, saprotams kā tēmēts pret ASV valsts prezidenta Rūz-

velta 1933. gadā sākto saimniecisko polītiku, t. s. „New Deal". Šai poli-
tikai gan sekoja atplaukums, bet 1937. gadā jauna krize. Ulmaņa vārdi

tomēr piepildījās nevis par Amerikas Savienotajām Valstīm, bet gan par

viņa paša vadīto tautsaimniecību, jo, Ulmanim to neapjaužot, tā bija ze-

mes sagatavošana kollektīvizācijai un ievērojami atviegloja Latvijas taut-

saimniecības pārņēmšanu, kad komūnisti okupēja Latviju.
Kad 1938. g. 27. aprīlī jaunieceltais Anglijas sūtnis Rīgā (no 23. aprīļa)

Čārlzs Viljams Ords (Orde) ziņoja ārlietu ministram Halifaksam par savu

pilnvaru iesniegšanu Latvijas republikas prezidentam, viņš, pēdējo rakstu-

rojot, ierobežojās ar teikumu: „Ulmaņa kungs, kas likās lieliskā veselības

stāvoklī un labā noskaņojumā (who seemed in excellent health and spir-

its), mani ļoti sirsnīgi apsveica Latvijā un izteica stipru pārliecību, ka

attieksmes starp abām mūsu valstīm arī turpmāk būs tikpat teicamas kā

līdz šim."246

Sūtnim Ordām viņa darbības laikā Latvijā izveidojās samērā simpā-

tisks uzskats par Ulmani, Latviju un latviešiem, ko nebūt nevar teikt par

pārējiem Anglijas diplomātiskās misijas darbiniekiem. Piemēram, Meki-

lops (Mackillop), kas bija Anglijas lietveža amatā, kad sūtņa Orda nebija

Rīgā, rakstīja uz Angliju ļoti nelabvēlīgas atsauksmes. Mekilops reiz da-

būja maigu aizrādījumu no Anglijas ārlietu ministrijas ziemeļu departa-
menta vadītāja Koljēra. 1938. g. 31. decembra vēstulē Koljērs raksta:

„.. .
Kaut Ulmaņa režīms ir, kā Jūs sakāt, tik totālitārs, ka neviens na-

cists nevarētu vairāk vēlēties, tas tomēr tāds ir latviešu nacionālisma la-

bā un bijis daudz neiecietīgāks pret vācu minoritāti nekā demokrātiskais

režīms pirms tā..
.

"247

Jaunas pārmaiņas ministru kabinetā

Kamēr 1936. gadā lielākais pārrunu temats sabiedrībā attieksmē uz

ministru kabineta personāla maiņām bija Muntera un 1937. gadā Bērziņa

iecelšana, 1938. gadā kabinetā notika skaita ziņā visvairāk pārmaiņu. Lie-

lāko sensāciju radīja Marģera Skujenieka atlūgšanās no ministru prezi-
denta biedra amata 8. februārī. Valdības vēstneša 32. numurā 1938. g. 9.

februārī bija ievietots šāds paziņojums: „Ministru Prezidenta biedris [sic!]
M. Skujenieks lūdzis Valsts un Ministru Prezidentu viņu, neapmierinošā

veselības stāvokļa dēļ, atbrīvot no amata. Valsts un Ministru Prezidents

M. Skujenieka lūgumu ievērojis. LTA"

Alfreds Bērziņš savas atmiņas raksta, ka tad, kad Skujenieks ienācis

valdībā bez sevišķas patikas pēc ģenerāļa Baloža ierosmes, Ulmanis neko
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nepretojies (!). Skujenieks bijis „svešķermenis", un viņam trūcis atbildīga
darba.248 Bērziņam neesot zināms, kādus motīvus Skujenieks minējis pre-

zidentam par savu vēlēšanos aiziet
no valdības, jo Ulmanis valdības sēdē

paziņojis par Skujenieka aiziešanu, neminot iemeslus. Bērziņam būs pie-

mirsies, ka par oficiālo iemeslu aiziešanai Skujenieks minēja savu slimī-

bu, kā redzams paziņojumā Valdības vēstnesī.

Totiesu Jānis Lejiņš zina stāstīt, ka, pēc ģenerāļa Baloža un Skujenieka

znota V. Graudiņa informācijas, kas Lejiņam vairākkārt stāstīta, īstais

Skujenieka aiziešanas iemesls bijis, ka Ulmanis kavējies izpildīt solījumu

par satversmes reformu (Lejiņš raksta: „Skujenieks ir sašutis par izlocīša-

nos Satversmes lietā") un par nedemokrātisko rīcību administrācijā. 240

Arī Unāms domā, ka Skujenieka aiziešanas iemesls bija satversmes jautā-

jums. Unāmam gan mazliet sajukusi chronoloģija, kad viņš raksta, ka pēc

tam, kad Ulmanis uzņēmās valsts prezidenta amatu, Skujenieks savā runā

1936. g. 11. aprīlī esot Ulmanim atgādinājis satversmes jautājumu. Skuje-
nieka kā ministru prezidenta biedra dienas ar to bijušas ātri skaitītas. 250

Pirmkārt, Skujenieks atlūdzās 1938. gada februārī, bet runu viņš teica

1936. gada aprīlī. Otrkārt, Skujenieka runa bija tieša atbilde Ulmanim,

kad tas, stājoties valsts prezidenta amatā, pats pieminēja satversmes iz-

strādāšanu.

Ka satversmes jautājums bija Skujenieka aiziešanas iemesls, domāja

arī vērotāji Anglijas sūtniecībā Rīgā. Tomēr šie vērotāji par aiziešanas

iemeslu vēl min Skujenieka īgnumu par Alfrēda Bērziņa izvirzīšanos ar-

vien redzamākā vietā. Netiešu apstiprinājumu šai versijai var saskatīt Al-

frēda Bērziņa grāmatā, kur viņš par Skujenieku raksta stipri atturīgi, kaut

no tā laika pagājis tik daudz gadu.
No Anglijas sūtniecības Rīgā Skarlets ziņoja ārlietu ministram īdenam

1938. g. 12. februārī: „Doma, ka Skujenieka kungs būtu neveselāks garā

vai miesā, salīdzinot ar viņa kollēgām kabinetā, ir vienkārši smieklīga.

Tādēļ viņa atteikšanās iemesli meklējami citur. Domāju, ka var droši pie-

ņemt, ka atteikšanās ir labprātīga, un [iemesls] varētu būt Alfrēda Bēr-

ziņa kunga meteoriskā izvirzīšanās, kas Skujenieka kungu pamazām no-

stūma no skatuves. Pat sportā, kur ministru prezidenta biedrs nomināli

ir patrons, Bērziņa kungs pēdējā laikā ir fotoattēlu degpunktā kā Latvijas

jaunatnes vadītājs. Tādēļ nebija nekāds pārsteigums, lasot, ka sports tagad

ietilpināts sabiedrisko lietu ministra [Bērziņa] daudzpusīgajos uzdevu-

mos.

Skujenieka kunga atteikšanās ir devusi vielu daudzām neticamām bau-

mām. Tagad atceras, ka 1934. gada kabinetā viņu uzņēma pēc ģenerāļa
Baloža pieprasījuma. Atceras arī ilgstošo sāncensību starp ģenerāli un jau-

nāko paaudzi, sevišķi Muntera kungu un Bērziņa kungu. Skujenieka kun-

ga atstumšana no varas man attēlota kā Muntera un Bērziņa grupas ie-

guvums. Bez šaubām, tas izskaidro ģenerāļa motīvus sekot Skujenieka

kungam viņa amatā, izvirzoties par ministru prezidenta vietnieku blakus
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savam valsts prezidenta vietnieka un kara ministra amatam. Katra ziņa,

viņa jaunais amats tagad ir kaut kas līdzīgs sinekūrai.

Somijas ministrs man vakar teica, ka viņš saticis Muntera kungu pirms
kabineta sēdes, kurā ģenerāli iecēla [ministru prezidenta vietnieka amatā].

Muntera kungs ir, cik spēdams, izcēlis sava kollēgas [Skujenieka] slikto

veselības stāvokli un pēc tam licis noprast, ka Skujenieka kungs ir bijis

vīlies, ka viņam atļauta mazāka dalība jaunās konstitūcijas projektēšanā,

nekā viņam bijis iemesls cerēt. Projektēšanu, pēc Muntera kunga izteicie-

niem, izdarot pats Dr. Ulmanis. Ekselence [Somijas sūtnis] piebilda, ka,

pēc viņa domām, maz ticams, ka ministru prezidenta biedra postenī kādu

vispār iecels, jo tas varētu radīt iespaidu, ka Skujenieka kungs pārmests

pār bortu. No Muntera kunga viedokļa tas, bez šaubām, būtu bijis ideāls

atrisinājums, bet tagad ir skaidrs, ka prezidents [Ulmanis] bija citās do-

mās." 251

Par Skujenieka atteikšanos L. C. (t. i., Koljērs) uz ziņojuma atzīmējis:

„Ministru prezidenta vietnieks bija Skujenieka kungs. Viņu uzskata tikai

par remdenu Ulmaņa režīma atbalstītāju — varbūt tādēļ viņš atteicās.

(Režīms pēdējā laikā kļuvis diktātorisks un 'etatiste', sevišķi ekonomis-

kās lietās.)"

Skujenieks vēl pieminēts Anglijas sūtniecības 1938. g. 26. februāra zi-

ņojumā. Viņš esot kļuvis par ministru prezidenta biedru Ulmaņa valdībā,

par spīti savām agrākajām kreisajām simpātijām. 1938. gada februārī

viņš atlūdzies un atgriezies statistiskā pārvaldē tādēļ, ka centies pēc kon-

stitucionālās valdības atgriešanās.

Šīs grāmatas autors ir pārliecināts, ka acīgie angļi būs uzminējuši īstos

Skujenieka aiziešanas iemeslus. Vienīgais vēl dzīvais tā laika ministrs Al-

frēds Bērziņš šos iemeslus vai nu nezina, vai negrib zināt.

Nākošās pārmaiņas ministru kabineta personālā notika 1938. g. 15. jū-

nijā, kad finanču ministra Ludviga Ēķa vietā nāca Alfrēds Valdmanis.252

Kā iemeslu Ēķa atstādināšanai Alfrēds Bērziņš min, ka Ulmaņa ausīs nā-

kuši dažādi sīkumi, kas pamazām krājušies, kamēr vadzis lūzis. Viņš kā

piemērus min divus tādus „sīkumus": ka Ēķa kundzei kafejnīcā bijis īpašs

galds, kur viņa mīlējusi sēdēt un kur nezināma persona reiz lieliem bur-

tiem bija uzrakstījusi — Valūtas komisija. Otrs no šiem sīkumiem, ko

Bērziņš min, ir, ka reiz Ēķis jautrā brīdī pašrocīgi parakstījis desmit latu

naudaszīmi.253

Citāds apgaismojums par finanču ministra maiņu ir Anglijas sūtnie-

cības ziņojumos uz Londonu. Jau 1937. g. 5. aprīlī, tātad vairāk nekā

gadu pirms finanču ministra Ēķa atstādināšanas, sērs Monsons ziņoja īde-

nam: „Cirkulē noteiktas baumas, ka finanču ministrs ir apdraudēts (is in

trouble). Saka pat, ka viņš piesavinājies ievērojamas summas un ka kabi-

netā sagaidāmas pārmaiņas. Tomēr nav iespējams pārbaudīt šīs baumas,

ko cītīgi izplata, ja ne izgudro, žīdu un vācu elementi. Tie arvien vairāk
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sajūt Dr. Ulmaņa nacionālas politikas spiedienu un valdības noteikšanu

par saimniecību." 254

Pēc tam, kad ministru maiņa bija notikusi, sūtnis Ords 1938. g. 17. jū-

nijā ziņoja ārlietu ministram Halifaksam: „Jau sen dzirdamas baumas par

berzi starp Ēķa kungu un spēcīgo Latvijas kreditbankas direktoru, tirdz-

niecības un rūpniecības departamenta [sic! domāta tirdzniecības un rūp-
niecības kamera] prezidentu Andreju Bērziņa kungu. Man šķiet, ka viņu
domstarpības saasinājās līdz krizei par 1765. gadā dibinātās Rīgas pirmās

apdrošināšanas sabiedrības likvidāciju pagājušā gada martā. . .
un sakarā

ar to Ēķa kungs iesniedza prezidentam savu atlūgumos.

Katrā ziņā, no ticamiem avotiem mani informē, ka finanču ministra

portfelis piedāvāts vairākiem vecākiem ierēdņiem, kas visi pēc kārtas no

piedāvājuma atteicās, baidoties no Bērziņa kunga iejaukšanās. Pat stāsta,

ka Valdmaņa kungs cīnījies par zināmu ministrijas autonomiju, iekāms

viņš beidzot pierunāts pieņemt posteni bez kādiem noteikumiem."

Rakstā tālāk par Valdmani teikts: ~Valdmaņa kunga biogrāfijā nav

nekā, kas liecinātu, ka viņam būtu kādas zināšanas tautsaimniecībā vai

financēs. Viņam ir jurista izglītība, bet viņš vēl nav ieguvis praktizējoša

jurista tiesības. Varu tādēļ tikai secināt, ka Bērziņa kunga noteikšana par

nacionālām financēm turpmāk būs absolūta." 255

Ziņojumā pieminētais bija Andrejs Bērziņš. Par viņu Anglijas sūtnie-

cības ziņojumā 1938. g. 26. februārī 53 personu raksturojumos ir teikts:

„Ir diktātora konfidenciālais financiālais padomnieks un tuvs draugs.

Viņa ietekme finanču polītikā ir ļoti liela (enormous)." Tai pašā ziņoju-
mā par Ēķi bija teikts: „Ir ļoti problēmatiski, cik liela ir Ēķa kunga ie-

tekme, jo sabiedrībā domā, ka ekonomiskos jautājumos Andrejs Bērziņa

kungs ir diktātors. Ēķa kungs liekas kompetents ierēdnis un nešaubīgs

Dr. Ulmaņa sekotājs. Viņš lieliski runā angliski, bet ir iedomīgs un lie-

kulīgs (conceited and insincere)." 256

Alfrēda Bērziņa atmiņās visi viņa kollēgas ir raksturoti pozitīvi, at-

skaitot tikai divus: Alfrēdu Valdmani un Andreju Bērziņu. Alfrēds Vald-

manis raksturots kā egoists, liekulis un lišķis. 257 Pēc sekojošā redzams, ka

Bērziņa spriedums par Valdmani ir pilnīgi pareizs. Valdmanis pats par

sevi vēsturniekiem, bet vēl vairāk psīchologiem, ir atstājis liecību, publi-

cējot savu autobiogrāfiju ar nelaiķa notāra Borisa Zemgaļa vārdu.258 Grā-

matā lasām, ka 1938. gada maija sākumā Ulmanis esot uzaicinājis A.

Valdmani par finanču un arī tirdzniecības un rūpniecības ministru. Ne-

steidzoties ar piedāvājuma pieņemšanu, Valdmanis esot pieprasījis, lai

viņam būtu tiesības rīkoties patstāvīgi, saskaņojoties ar Ulmani tikai gal-

venos vilcienos. Ulmanis neesot bijis paradis tādu valodu dzirdēt un esot

vilcinājies, bet beidzot viņš Valdmaņa noteikumus pieņēmis. To, ka Vald-

manim bijušas kādas prasības attieksmē uz autonomiju, bija dzirdējis arī

Anglijas sūtnis, bet gala iznākums ir pilnīgi pretējs — Anglijas sūtnis
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raksta, ka Valdmanis beidzot amatu pieņēmis bez noteikumiem. Sapro-
tams, ticamāka ir Anglijas sūtņa versija.

Par to, kā viņš ticis Latvijas finanču ministra amatā, Valdmanis pats

pavisam ko citu ir stāstījis Ņufaundlendas ministru prezidentam 1950.

gadā, kad Valdmanis kandidēja amatam Ņufaundlendā. iŅlufaundlendas

ministru prezidents Smolvuds savā autobiogrāfijā raksta:

„Kad pēc Pirmā pasaules kara Latvija kļuva neatkarīga un atdalījās

no Krievijas, lielais patriots, prezidents Ulmanis, cenšoties attīstīt

Latviju, izveidoja kādu valdības plānu. Pēc šīs schēmas, tūkstotim jau-
niešu — vīriešiem un sievietēm, iekārtoja speciālu sagatavošanos, lai turp-

māk kalpotu tautai, un Valdmanis bijis viens no tiem. Lai viņus uzņemtu,

šiem jauniešiem vispirms bijuši jāiztur ļoti stingri pārbaudījumi veselī-

bas ziņā, fiziskajā un garīgajā izturībā, personības un rakstura ziņā un

akadēmiskajās spējās. Nevienam nepiedeva neveiksmi kādā sagatavošanās

daļā: stājā, manierēs, atlētiskajās spējās vai akadēmiskajās studijās. Ja da-

lībnieks kļūdījās tikai vienā nozarē, viņu izslēdza. Tūkstotis saruka līdz

dažiem simtiem, šie simti līdz pāris dučiem, bet Valdmanis vēl palika.

Viņa kursā ietilpa tiesību studijas, un tās vainagojās, kad viņu aicināja
advokātūrā. Viņa studijās ietilpa arī publiskās finances un tautsaimniecī-

ba, kas kulminēja ar to, ka viņš kļuva Latvijas finanču ministrs. Ar šo

portfeli Valdmanis kļuva atbildīgs par rūpniecības un vispārējo tautsaim-

niecības attīstību Latvijā. Autoritātīvā prezidenta K. Ulmaņa vadībā

jaunais Valdmanis vārda pilnā nozīmē kļuva par saimniecības caru savā

zemē. Šo stāstu dzirdēju no Valdmaņa pirmajā satikšanās dienā, un tas li-

kās ticams. Viņa Latvijā publicētā biogrāfija, kuras tulkojumu tiku la-

sījis, likās apstiprinām lielāko daļu no teiktā."259

Saprotams, nekādu tamlīdzīgu schēmu, lai sagatavotu tūkstoš jauniešu
valsts darbam, Ulmanis nekad Latvijā nebija nodibinājis. Lai labāk ietek-

mētu Smolvudu, Valdmanis viņam bija izstāstījis Hitlera schēmu, pēc ku-

ras agrākajās ordeņa pilīs bija sagatavojama un izveidojama SS elite Liel-

vācijas nākošai tūkstošgadīgajai valstij.

Nesenais ASV prezidents Fords jau bija novērojis latviešu tendenci

pašiem sevi cildināt. Bads Vestais Forda biogrāfijā atstāsta kādu viņa

piezīmi: „Ikviens holandietis.
. . [kas ieceļoja ASV] teicās bijis pagrīdes

cīnītāju varonis Otrā pasaules karā, un ikviens latvietis bija bijis galve-

nais ārsts Rīgā, iekāms krievi to pārņēma." 260 Valdmanis tomēr ar savu

autobiogrāfiju un stāstu Smolvudam visus šos latviešus, kas savos stāstos

bijuši lieli vīri Latvijā, ir pārspējis. Šādu darbinieku Ulmanis aicināja par

ministru.

Ko Valdmanis stāstījis Ulmanim, lai tiktu par ministru, mums nav zi-

nāms. 29 gadu vecumā viņš bija jaunākais ministrs kabinetā, un tādēļ vien

konflikts ar pārējiem ministriem bija sagaidāms.

Nākošā 1938. gada maiņa kabinetā bija, kad 21. augustā atkāpās iz-

glītības ministrs profesors Augusts Tentelis un 22. augustā viņa vietā nāca



408

profesors Jūlijs Auškāps. Tentelis palika tikai Latvijas vēstures institūta

direktora amatā. Jābrīnās, ka Auškāps nenāca ministra amatā tūlīt pēc

tam, kad viņš bija teicis savu jūsmīgo apsveikuma runu, Ulmanim nosē-

žoties valsts prezidenta krēslā. Katrā ziņā, pēc šīs runas viņš bija drošā-

kais kandidāts izglītības ministra amatam. Alfrēds Bērziņš Auškāpu rak-

sturo kā inteliģentu, patīkamu, ar lielām darba spējām, mērķtiecīgu, bet

atturīgu un raksta, ka no visām Ulmaņa izdarītajām personāla pārmai-

ņām Auškāpa iecelšana esot devusi vērtīgāko ieguvumu. 26l

Līdz Otrā pasaules kara sākumam pēdējā pārmaiņa kabinetā bija, kad

iekšlietu ministra V. Gulbja vietā Ulmanis izraudzīja cietumu departa-

menta direktoru Kornēliju Veitmani (kas 1940. gadā pārdēvējās par Veid-

nieku). Resora vadītāja maiņa notika 1939. g. 17. janvārī, un V. Gulbis

pārņēma Vispārējās lauksaimniecības bankas vadītāja amatu. Alfrēds

Bērziņš Veitmani raksturo par enerģisku darbinieku, bet piezīmē, ka vi-

ņam trūcis mēra un takta izjūtas, kāda bijusi Gulbim. Tas esot radījis

nevajadzīgas sadursmes un nepatikšanas ne vien attieksmēs ar ministrijas

darbiniekiem, bet arī ar privātpersonām. Ulmanis Veitmani iecēlis, ne ar

vienu nesazinoties, pat ne ar agrāko Veitmaņa tiešo priekšnieku — tieslie-

tu ministru H. Apsīti.262

Nereālizētās un realizētās ieceres

1938. gadu Kārlis Ulmanis savā 8. janvāra runā Rīgas mazpulkiem

bija izsludinājis par „jaunatnes gadu". Savā runā Ulmanis starp citu tei-

ca: „Jaunatnes organizāciju vidū Latvijā visjaunākā un vislielākā orga-

nizācija ir mazpulki, jo tie ir strādājuši ar ļoti lieliem sasniegumiem. Arī

citas jaunatnes organizācijas ir labi darbojušās. Bet tagad mēs esam nonā-

kuši pie jautājuma izšķiršanas — vai tad ir labi, ka mums ir daudz jau-

natnes organizāciju? Vai nebūtu labāk, ja visā valstī būtu viena pati, no

vienas vietas vadīta jaunatnes organizācija, un visas mācības un norādī-

jumi būtu vienoti un saskaņoti? . . .
Un šis gads ir nolemts tam, lai kopā

ar citiem darbiem un uzdevumiem, kas mums šinī gadā jāveic, mēs pa-

beigtu arī jaunatnes apvienošanas darbu un lai jaunatnei dotu vienotu va-

dību, lai vēlāk, kad mēs runāsim par 1938. gadu, tad lai viens no šī gada

apzīmējumiem, kas visilgāk paturētu savu spēku, būtu '1938. gads — jau-

natnes gads."263

Šī runa nepārprotami bija vērsta arī pret vecāko un ļoti aktīvo latviešu

jaunatnes organizāciju — skautiem un gaidām. Mazpulki bija kļuvuši par

vislielāko Latvijas jaunatnes organizāciju tikai tādēļ, ka to balstīja valdība

visādos veidos — gan materiāli, gan morāliski un ar valsts rīcībā esošo

propagandas aparātu. Kad saskaņā ar jaunizdoto likumu bija jāpārreģis-

trējas visām organizācijām, Latvijas skautu centrālai organizācijai tikai

ar lielām pūlēm izdevās paturēt nosaukumā vārdu „centrālā". Turpretim
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Latvijas skautu centrālās organizācijas valdes priekšsēdim neatļāva sauk-

ties par skautu prezidentu (jo Latvijā varēja būt tikai viens prezidents!),
un kopš 1936. gada tas saucās par „organizācijas priekšnieku". Tā kā or-

ganizācijā bija arī vēl amats „skautu priekšnieks", jaunais termins bija
neērts. Nopietnāks par šo sīkumu bija tas, ka ģenerālim Goperam, kas va-

dīja Latvijas skautu organizāciju, neatļāva kandidēt starptautiskās skau-

tu organizācijas komitejā. 1937. gadā starptautiskajā skautu nometnē Ho-

landē skautu darbinieki Teodors Baltpurviņš un pulkvedis Lendiņš bija

sarunājuši atbalstītājus ģenerāļa Gopera ievēlēšanai starptautiskajā skautu

komitejā. Tomēr, kad Goperam vajadzēja braukt uz 1939. gada starptau-

tisko skautu organizāciju konferenci Skotijā, kur vēlēšanas notika, sabied-

risko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš neatļāva iemainīt latus pret braucie-

nam vajadzīgo ārzemju valūtu. Kad šīs grāmatas autors tagad apjau-

tājās Alfrēdam Bērziņam, kādēļ nebija vēlama Gopera ievēlēšana skautu

starptautiskajā komitejā, atbilde bija: „Es pieņemu, ka sarunā būšu vadī-

jies no apsvēruma, ka būtu labāki, ja skautus starptautiskajā skautu komi-

tejā reprezentētu kāds režīmam draudzīgāks cilvēks. Citus iemeslus nevaru

iedomāties." 264 Te nu skaidri redzams, ka toreizējais sabiedrisko lietu mi-

nistrs, kas vairākkārt bija viesojies pie skautiem, gan pieņemot skautu pa-

rādes, gan apmeklējot skautu nometnes, nebija papūlējies iedziļināties
skautu un gaidu darbībā. levēlēšanas kritērijs skautu starptautiskajā ko-

mitejā bija ilggadīga darbība skautu kustībā, un ģenerālim Goperam kā

starptautiski pazīstamam skautu darbiniekam bija labas izredzes tikt ie-

vēlētam, turklāt viņš bija vienīgais latvietis, kam tādas izredzes bija. Ar

viņa neievēlēšanu Latvija daudz zaudēja, jo ievēlēšanas gadījumā Latvijas

vārds būtu kļuvis pazīstams miljoniem jauniešu nekomūnistiskajā pasaulē.

Par nodomiem likvidēt skautu un gaidu organizāciju Alfrēds Bērziņš

jau minētajā vēstulē atbild: „Pēc apvērsuma nebija nodoms likvidēt ne

gaidas, ne skautus. Tās bija labas jauniešu organizācijas, kas galvenā kār-

tā apvienoja pilsētu jauniešus, kālab nebij traucējums ne mazpulkiem,

ne jaunsargiem, kas bija galvenā kārtā lauku jaunatnes organizācijas."

Tomēr Alfrēds Bērziņš ir aizmirsis ne vien Ulmaņa 1938. g. 8. janvāra

runu, bet arī sarunu ar savu skolasbiedru Teodoru Baltpurviņu, kas 1938.

gadā bija skautu priekšnieks. Sakarā ar Ulmaņa runu mazpulkiem 1938.

g. 8. janvārī, kas bija nepārprotams drauds likvidēt skautu un gaidu or-

ganizāciju, skautu organizācijas vadība bija lūgusi skautu starptautiskā

biroja atbalstu draudošās likvidācijas novēršanai. Birojs tad atsūtīja uz

Rīgu ģenerāli Bertu, kam Latvijas brīvības cīņās bija aktīva loma un ie-

vērojami nopelni. Šī viesošanās un ģenerāļa Berta izrādītā interese par

latviešu skautiem tad arī novērsa likvidācijas draudus. Ģenerāli Bertu

kā skautu darbinieku Ulmanis ciemošanās laikā apbalvoja ar Triju zvaig-

žņu ordeni un negribīgi viņam apsolīja skautu organizāciju Latvijā ne-

likvidēt. Alfrēds Bērziņš pēc tam bija izteicis Teodoram Baltpurviņam

pārmetumu, ka „skauti aicinot talkā ārzemniekus pašu latviešu lietas kār-
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tošanā", ar to tieši apstiprinot, ka bijis nodoms skautus un gaidas likvi-

dēt. Padomju vēsturniekiem, saprotams, par ģenerāļa Berta apmeklējumu

Latvijā ir savs iztulkojums. Rakstot, ka ģenerālis A. Berts ieradies Lat-

vijā 1939. g. 20. jūlijā un 25. jūlijā Ulmanis viņu pieņēmis audiencē, A.

Drīzuļa v. c. sarakstītajā grāmatā norādīts, ka Anglija ar to gribējusi no-

stiprināt savas pozicijās Latvijā. 265

Ka mazpulki bija siltumnīcas stāds, kas varēja plaukt tikai Ulmaņa
valdības aizvējā, bet skauti un gaidas bija ziemcieši, to pierādīja šo or-

ganizāciju liktenis trimdā. Rakstot šo grāmatu, nedaudzās vietās trimdā

dibinātie mazpulki ir sen izbeiguši darbību, bet latviešu skauti un gaidas

pastāv un darbojas vēl pēc trīsdesmit trimdas gadiem.
Sakarā ar Ulmaņa izsludināto jaunatnes gadu pastiprinājās arī jau ag-

rāk pastāvošās bažas, ka Ulmanim padomā vienādot arī studentu organi-

zācijas, lai panāktu, ka vienīgā studentu organizācija būtu ~Fraternitas

Rusticana", kurā Ulmanis bija goda filistrs. Apjautājoties par to Bērzi-

ņam, jau pieminētajā vēstulē bija šāda atbilde: „Nekad valdībā nav pa-

stāvējis nodoms likvidēt korporācijas. Par šo jautājumu esmu rakstījis

[grāmatā] „Labie gadi" 230—2. lp." Norādītajā darbā Bērziņš raksta, ka

1934. gadā sabiedriski kultūrālo lietu departamentā (kura vadītājs bija

Bērziņš) jaunatnes nodaļas vadītājs Eisbergs esot radiofonā lasījis referātu,

kurā daļa klausītāju saklausījuši draudus slēgt korporācijas. Pēc tam Bēr-

ziņš ar Ulmaņa akceptu teicis runu Tālavijas korporācijai, Ulmaņa uz-

devumā pasvītrojot, ka valdības plānos neietilpst nodoms nedz korporā-

cijas slēgt, nedz arī ierobežot to darbību. Savā vēstulē autoram Bērziņš

vēl papildina grāmatā teikto, rakstot, ka pirmajā ministru kabinetā pēc

apvērsuma Ulmaņa aicinātie ministri vairumā bijuši korporeļi: „Ja jau

prezidentam Ulmanim būtu bijusi vēlēšanās korporācijas slēgt, viņš nebūtu

valdībā uzaicinājis tik lielā skaitā korporāciju locekļus. Tas jau iznāktu,

ka valdība ar korporeļiem vairākumā būtu pret savām organizācijām.

Arveds Bergs centās darīt iespējamo, lai korporācijās radītu neuzticību

un naidu pret Ulmani, bet sekmes viņam bija mazas. Pēc manas pārlie-

cības korporāciju locekļu vairākums bija apvērsuma laikā lojāli un tādi

palika visu Ulmaņa valdīšanas laiku. Protams, atradās viens otrs kritisks,

varbūt pat neiecietīgs, bet, kā minēju, tie bija mazākumā. Bez Berga kor-

porācijās pretulmanisku noskaņojumu centās radīt pērkonkrustieši, kas

bija diezgan stipri Selonijā. Politiskai pārvaldei bija ziņas, ka pērkonkrus-
tieši izmantoja Selonijas konventa dzīvokli viņu apspriedēm un tur tiekot

glabāta arī slepena literatūra. Par šo jautājumu ministru kabinetā bija

pārrunas. Tā kā divi ministri — Ēķis un Einbergs, bija Selonijas filistri,

viņi uzņēmās šo jautājumu nokārtot bez liekām komplikācijām. Un viņi

to arī izdarīja. Celmiņu uz laiku izslēdza no korporācijas. Varbūt vēl kā-

du citu, ko neatceros. Ar to arī šis gadījums, kurā saskatāms kaut kas

it kā vērsts pret Seloniju, bet ne korporācijām vispārīgi, tika nolikvidēts

bez sāpēm un satraukumiem. Bija pat laiks, kad Ulmanis bija ar mieru
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pieņemt kādas korporācijas krāsas, lai izbeigtos mūžīgā tenkošana it kā

par Ulmaņa naidīgo noskaņu pret korporācijām. Šo nodomu, par nožēlu,

izjauca kāds nedaudzu jauniešu Ulmaņa aizkarošs notikums Letonijā, ku-

rā bija iejaukti A. Berga un māc. Berga dēli."

Uzmanīgs lasītājs redzēs, ka šī atbilde uzdod vairāk jautājumu nekā

atbild uz jautāto. Tāpat kā atbildē par skautiem un gaidām, arī šai atbildē

ir vērojama spēcīga tendence tagad, kad trimdā tik daudz akadēmiski iz-

glītoto latviešu un latviešu studentu ir korporāciju locekļi, radīt pozitīvu
ieskatu par Ulmani šai latviešu sabiedrības daļā. Autoram nav sīkumos

pazīstama korporāciju iekārta, bet viņam ir šaubas, vai Ulmanim tik vien-

kārši būtu bijis iespējams iegūt kādas korporācijas krāsas, kā Bērziņš to

iedomājas. Te liekas parallēle ar centienu ievēlēt skautu starptautiskajā

komitejā „režīmam draudzīgāku cilvēku", centienu, no kura nekas ne-

varēja iznākt.

No pašiem korporāciju locekļiem par Ulmaņa nostāju pret korporāci-

jām materiālus ir vācis Albīns Sietiņsons. Šīs grāmatas autors no Sietiņ-

sona saņēma plašāku rakstu, bet Sietiņsona nāves dēļ, diemžēl, nesaņēma

raksta nobeigumu. Sietiņsons konstatē, ka Ulmanis bijis negātīvi noskaņots

pret korporācijām, jo pēdējās aktīvi un organizēti piedalījušās saeimas vē-

lēšanās, grozāmajos sarakstos izceļot sev patīkamos kandidātus, un Ul-

manis tādēļ cietis. Otrkārt, Ugunskrusta un pēc tā slēgšanas Pērkonkrusta

organizācijas dibinātājos bijuši korporāciju locekļi, un šī organizācija arī

bijusi pret Ulmani. Sietiņsona secinājums pēc viņa plašā materiāla ir, ka

Ulmanim bijis nodoms korporāciju vietā radīt jauna veida studentu or-

ganizācijas.

Katrā ziņā, fakts tomēr ir, ka nedz skautu organizāciju, nedz korpo-

rācijas nelikvidēja. Kad 1938. un 1939. gadā organizācijas pārreģistrēja,

visām studentu organizācijām deva jaunu nosaukumu, pirms vecā nosau-

kuma liekot vārdu „biedrība". Tā radās ne vien nosaukums: LU studentu

biedrība korporācija „Lettonia", bet arī: LU studentu biedrība korporā-

cija „Fraternitas Lataviensis". Korporācijas ar šādu nosaukuma maiņu bija

ļoti neapmierinātas.

lekšpolītikā potenciāli ļoti svarīga bija divu jaunu kameru — pirmkārt,

rakstu un mākslas, otrkārt, profesiju kameras dibināšana 1938. g. 5. mai-

jā. Rakstu un mākslas kamera pārstāvēja rakstniecību, glezniecību, tēlnie-

cību, mūziku, skatuves mākslu un grāmatniecību. Šīm nozarēm bija kat-

rai atļauta viena biedrība Rīgā ar nodaļām provincē. Profesiju kamera

pārstāvēja agronomus, architektus, ārstus, farmaceitus, inženierus, juris-

tus, ķīmiķus, mērniekus, mežkopjus, ekonomistus, techniķus un skolotā-

jus. Garīdznieki un karavīri palika ārpus kamerām.

Par rakstu un mākslas kameras priekšsēdi iecēla žurnālistu, Brīvās ze-

mes redaktoru Jūliju Druvu, bet par profesiju kameras priekšsēdi būvin-

ženieri, profesoru Dr. Edmundu Ziemeli. Par J. Druvu Skarlets no Ang-

lijas sūtniecības Rīgā Anglijas ārlietu ministram Halifaksam reizē ar citu
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polītisko darbinieku raksturojumiem 1938. g. 26. februārī ziņoja seko-

jošo: „Jūlijs Druva. Viņam liela autoritāte Latvijas presē tagadējā režī-

ma laikā. Ir Dr. Ulmaņa personisks draugs."266

Paralleli tam, ka no četrām saimniecības kamerām izveidoja saimniecī-

bas padomi, no abām kultūras kamerām izveidoja kultūras padomi.
Rakstu un mākslas kamera bija pakļauta sabiedrisko lietu ministrijai,

bet profesiju kamera izglītības ministrijai. Par pirmās kameras dīvaino

pakļautību, pareizi attēlojot lielas daļas latviešu sabiedrības noskaņojumu,
Mariss Vētra raksta: „Vēl grūtāk tomēr bija saprast, ka Rakstu un māk-

slas kamera netika pakļauta izglītības ministrijai, kā tas izskatītos loģiski,
bet — sabiedrisko lietu ministram. Raksti un māksla, acīmredzot, vairs

nepiederēja pie izglītības paveidiem. Kultūras polītikā atklāti apliecināja,
ka tās nākotne ir polītiskā kultūrā, ko veido sabiedriskas lietas. Sabiedris-

ko lietu ministrs bija Alfrēds Bērziņš. .
.

Ar mākslu slaidais ministrs bija
saskāries kā Aizsargu štāba organizācijas daļas vadītājs, filmējot mēmo

Lāčplēsi. Māksla viņa producētā filmā neizlēca uz āru, bet palika darba

darītāju sirdīs.
. .

"267 Un tālāk: „Sabiedrisko lietu ministrs vadīja lepni lī-

gojošās zemes kultūras polītiku. Ministram kultūras polītikā nevajadzēja
kameras un viņam nebija nekāda prieka, kad Vadonis par tās priekš-
sēdi rakstos un mākslās iecēla savu draugu Jūliju Druvu. Jūlijs Druva bija

ļoti pašapzinīgs. Ar rakstiem viņš bija saaudzis no bērnu dienām
. . . Māk-

slās kameras priekšsēdis tomēr atpalika no ministra, bet neatzina to. Tas

kaitināja. Ar mākslām Druva bija saticies tikai Zemes bankas ienesīgajos

amatos, Rotas spiestuvē un grāmatu apgādā Zeme, bet nekad nebija pro-

ducējies filmā. Tomēr ministram bija jāsastrādā ar viņu un jāsaprotas. Jū-

lijs Druva bija nopietns un svarīgs draugs Vadonim."268

Šo kameru un kultūras padomes dibināšanas dēļ Latvijai draudēja ār-

politiski sarežģījumi. Radio uzrunā valsts prezidents Ulmanis, paskaidro-

jot attiecīgos likumus, bija teicis, ka Latvijā būs tikai viena — latviešu

kultūra. Vācijas ārlietu ministrija to uztvēra kā jaunu spaidu pieteikumu,
kas būs vērsti pret vācu minoritāti Latvijā, un valsts padomnieks Grund-

hers izstrādāja memorandu nākošām sarunām ar Munteru. Munters jā-

brīdina, ka vēršanās pret vācu izglītības un kultūras iestādēm, kā arī pret

vācu minoritātes saimnieciskajām interesēm tikai pastiprinās Vācijas ne-

patiku pret Latviju, un Vācijai būs jāsper nopietni soļi. Memorandā ap-

svērta iespēja atsaukt Vācijas sūtni Latvijā, to aizstājot ar lietvedi — tas

būšot spēcīgs sitiens latviešu patmīlībai. lespējama arī preses un radio

kampaņa, turpretim ekonomiskas sankcijas nebūtu efektīvas. 269

Kad ceļā uz Ženēvu Munters 1938. g. 18. maijā apstājās Berlīnē, Vā-

cijas ārlietu ministrijas polītiskā departamenta vecākais padomnieks
Grundhers sarunā ar viņu izteica savu neapmierinātību ar Latvijas no-

stāju pret vācu minoritāti vispār un sevišķi ar jaundibinātajām kultūras

kamerām. Munterapretargumentus viņš noraidīja.
Sakara ar Latvijas divdesmit gadu neatkarības svinībām 1938. g. 18.
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novembrī Anglijas sūtnim Ordām radās daži novērojumi par tautas no-

skaņojumu attieksmē uz Ulmaņa režīmu. Savā 21. novembra ziņojumā

viņš rakstīja: „Dažādos gadījumos, kad ekselence republikas prezidents

parādījās publikai, viņu sagaidīja draudzīgi, bet bez sevišķas sajūsmas.
Neesmu vēl spējīgs droši noteikt, vai vaina ir latviešu atturīgajā raksturā,

vai arī iemesls ir, ka trūkst vispārējas personiskās pieķeršanās tautas va-

donim, kāda vai nu tikai ārēji, vai arī patiesi izjusti izpaužas citās auto-

ritārās vai kvaziautoritārās zemēs. Svinību organizācija un izpriecu kvali-

tāte bija gandrīz vienmēr apbrīnojama. īstenībā pēdējā piezīme [t. i., kā-

dēļ Ords raksta ~gandrīz vienmēr"] attiecas vienīgi uz izrādi Nacionālajā

operā, kur neaptēstais simbolisms un pretīgie glaimi (crudity of its symbo-
lism and the fulsomness of its adulation) neļāva sasniegt augstu drāmatis-

ko un māksliniecisko līmeni. Zinu, ka arī latviešu darbinieki par to iz-

teikuši neapmierinātību."270

Sakarā ar Latvijas divdesmit gadu jubileju Brīvā zeme starp citu iespie-
da arī Anglijas ārlietu ministra apsveikumu. Ir interesanti palasīties Ang-

lijas ārlietu ministrijas archīvā, kā šis apsveikums radās.

Aktī vispirms ar 1938. g. 2. novembri ir datēts ziņojums, ka latviešu

žurnālists Gotlībs no Latvijas oficiālā laikraksta Brīvās zemes vēlas inter-

viju ar ārlietu ministru sakarā ar divdesmit gadu neatkarības jubileju.

Ziņojuma lapā aktī ir atzīme: ~Man liekas, ka mūsu kartotēka par Latvi-

jas presi būs novecojusies, jo saskaņā ar to Brīvā zeme ir tikai privāts laik-

raksts, ko lasa lielāko tiesu zemkopji, kamēr Latvijas valdības oficiālā avī-

ze ir Valdības vēstnesis." Šai atzīmei aktī seko L. Koljēra 4. novembra

atzīme, ka Gotlība kungs varbūt ir teicis, ka viņš pārstāv kā oficiālo Lat-

vijas laikrakstu, tā Brīvo zemi. Bez tam Latvijas ministra [Kārļa Zariņa]

rekomendācija garantē lūguma iesniedzēja oficiālo stāvokli. Nākošajā

atzīmē aktī ir teikts, ka ārlietu ministrs lords Plimuts esot sūtījis apsvei-
kumu kādai Igaunijas avīzei — varbūt to pašu varētu dot latviešiem? Uz

šo jautājumu atbild nākošā atzīme aktī, ka igauņiem dotais apsveikums

nebūtu piemērots, jo tas bijis dots sakarā ar Glazgovas izstādi. Ja tas lie-

tuviešus un igauņus neapvainotu, varbūt varētu lūgto apsveikumu lat-

viešiem dot. Lorda Plimuta rezolūcija aktī ir, ka viņš ir ar mieru perso-

nīgi nodot Gotlībam lūgto apsveikumu.
Akti noslēdz atzīme, ka lords personīgi pieņēmis Gotlību un nodevis

viņam apsveikumu. Gotlībs tad jautājis, vai viņš varot teikt, ka viņa vi-

zīte bijusi simboliska ciešajām attieksmēm starp Latvijas un viņa majes-

tātes valdības ārpolītiku. Lords Plimuts tam pievienojies.27l

Kas bija šis mistiskais latviešu laikraksta korespondents Gotlībs? Tas

bija vācu tautības žurnālists Volframs Gotlībs (Wolfram Gottlieb). 1939.

gadā viņš ievietoja angļu žurnālos rakstus par notikumiem Latvijā. 272

Pēc Latvijas neatkarības svētkiem Latvijas ārlietu ministru Munteru

pieņēma audiencē Anglijas karalis Džordžs VI. Lai viņu iepriekš infor-

mētu, Anglijas ārlietu ministrija nosūtīja uz Bekingemas pili šādu memori-
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ālu: „Vilhelms Muntera kungs, Latvijas ārlietu ministrs, ir 39 gadus vecs,

dzimis Latvijā, bet no jauktiem senčiem, kas ir latvieši, krievi, vācieši un

skoti [sic!]. Viņš lieliski runā angliski un ir apprecējis krievu dāmu, kas

šai vizītē viņu tomēr nepavadīs. . . Viņš ir Latvijas prezidenta un īstā dik-

tatora Ulmaņa kunga personiskais draugs. Savu tagadējo stāvokli viņš ie-

guvis vienīgi ar prezidenta atbalstu un savām paša spējām, jo viņam nav

nekādu polītisku sekotāju un patiesībā Rīgas sabiedrībā viņš nav ieredzēts,

gan jāsaka, ka nepelnīti, jo personiski viņš ir godīgs, kaut viņa izteicieni

nav vienmēr precīzi. Oficiālās lietās viņam tomēr var vairāk uzticēties

nekā vairumam viņa tautiešu. Viņš ir patiesi draudzīgs šai zemei [Angli-

jai] un šī iemesla dēļ starp citu nav labvēlīgs Vācijas valdībai, kas jau

kopš kāda laika mēģina panākt viņa gāšanu. Nesen viņu ievēlēja Tautu

savienības padomē, kur viņu uzskata par visu triju Baltijas valstu intere-

šu reprezentantu. Viņa bezpartejiskās un lietišķīgās (businesslike) rīcības

dēļ Ženēvā par viņu radās labs iespaids.

Latvijas republika. . .

ir svarīgākā no trim valstīm, kas radās no Krie-

vijas agrākajām Baltijas provincēm. . . Pēc visādiem pieredzējumiem par-

lamentārā režīmā tās iedzīvotāji, liekas, ir samierinājušies ar Ulmaņa kun-

ga diktātūru. Pēdējais ir zemkopju līderis un spēcīgs raksturs. Viņa valdī-

bas programmā galvenais ir polītisks un saimniecisks nacionālisms. Šī po-

litika viņu novedusi konfliktā ar lokālo vācu minoritāti, kuras vairums

ir agrākie baltvācu lielgruntnieki un Rīgas tirgotāji. Kopš Minchenes no-

līguma gan šī, gan citu vispārēju iemeslu dēļ viņa valdībai, tāpat kā pā-

rējām Baltijas valstīm, ir pamats baidīties no Vācijas polītiskā un ekono-

miskā spiediena. Gan tāpēc, gan arī tādēļ, ka Baltijas valstis vienmēr cen-

tušās ieinteresēt Lielbritāniju savā liktenī, jo viņiem nav uzticības attiek-

smē uz savu triju lielo kaimiņu — Vācijas, Polijas un Padomju Savienības

— nodomiem, Latvijas valdība vēlas izveidot ciešākas saites ar šo zemi

[Angliju]. Kaut gan tagadējos apstākļos viņa majestātes valdība politiski
neko daudz nevar viņu labā darīt, ir iespējas pastiprinātiem tirdzniecības

un kultūras sakariem." 273

Šī ir viena no labvēlīgākām angļu atsauksmēm par Latviju. Latvijas

starptautiskais stāvoklis ir novērtēts reāli, tāpat reāli novērtēta arī Angli-

jas bezspēcība, kaut gan Ulmanis uz tās atbalstu lika lielas cerības.

Kārtējais gājiens kultūras polītikā 1938. gadā bija Ulmaņa ierosinātais

likums par normālas studiju gaitas nodrošināšanu. Par šo 1938. g. 15. no-

vembrī pieņemto likumu Ulmanis 17. novembrī teica uzrunu studējošiem:

„ ...
ar šī likuma spēku būs piepildījies arī tas, kas mani nodarbināja vi-

sus šos gadus: jaunatnei, kas ir spiesta dubultu nastu nest, nav jaunības, un

šis likums atdos mūsu studējošai jaunatnei viņas jaunību. Jaunietis [pēc li-

kuma spēkā stāšanās] pabeigs vidusskolu, pāries uz augstskolu un nobeigs

to 25, 26 gadu vecumā, varbūt vēl jaunāks, un tad [ar] visu jaunības spa-

ru, enerģiju, veselību, vislabākā kārtā sagatavots ies dzīvē un varēs priecā-

ties par dzīvi un darbu. Katram, kura vecāki nespēs segt studiju izdevu-
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mus, būs iespējams saņemt pabalstu [jālasa: aizdevumu] no šī fonda un ar

pietiekoši lielām stipendijām varēs mācīties un studēt."274 Tā, kaut arī Ul-

manim nebija veicies ar nodomātās vienotās jaunatnes organizācijas radī-

šanu, ar šo likumu viņš saglabāja savu prestižu un attaisnoja 1938. gada

pasludināšanu par „jaunatnes gadu".
Likums stājās spēkā 1939. g. 15. janvārī, un saskaņā ar to studenti va-

rēja saņemt aizdevumus studiju nobeigšanai, bet ar noteikumu, ka viņi

nevar strādāt algotu darbu. Pēc Bērziņa informācijas, pirmajā gadā aiz-

devumi piešķirti 2487 universitātes studentiem, 103 mākslas akadēmijas

un 56 konservātorijas studentiem. 275 Latvijā mēdza lepoties, ka, propor-

cionāli iedzīvotāju skaitam, tai esot vislielākais studentu skaits pasaulē.

Pamats būtu bijis lepoties, ja Latvijā būtu vislielākais skaits ar pabeigtu

universitātes izglītību. Lielākais studentu skaits tikai nozīmēja, ka Lat-

vijā ir daudz nesekmīgu studentu. Lielais studentu skaits Latvijā radās tā,

ka studiju ilgums nebija ierobežots, bet studentiem bija jāpaveic ik gadus

tikai minimāli noteiktās prasības semināros vai pārbaudījumos. Šīs mini-

mālās prasības bija ļoti zemas un deva iespēju studentiem studijas vilkt

garumā. Par iemeslu ilgajam studiju laikam uzskatīja to, ka studentiem

iztikas sagādāšanai parasti parallēli studijām ir jāstrādā arī algots darbs.

Šīs grāmatas autors ir publicējis pētījumu par sakaru starp studiju ilgumu

un to, vai studenti strādā algotu darbu.276

1937/38. mācību gadā 3017 Latvijas universitātes studenti jeb 44 %

no kopskaita parallēli studijām strādāja algotu darbu. 934 studenti jeb
14 % daļu līdzekļu iztikai ieguva no piederīgajiem, bet 2829 studenti resp.

42 °/o bija nepatstāvīgi, t. i., viņi līdzekļus iztikai ieguva no piederīga-

jiem. Vislielākais strādājošo studentu skaits bija tautsaimniecības nodaļā,

kur strādājošo studentu procents no 57 % 1932/33. gadā bija pieaudzis

līdz 65 % 1938/39. gadā. Daļēji patstāvīgo studentu skaits tai pašā pe-

riodā bija pieaudzis no 10 °/o uz 13 °/o, bet nepatstāvīgo studentu skaits

samazinājies no 33 °/o uz 22 °/o. Kopējais studentu skaits tautsaimniecības

nodaļā bija samazinājies no 1149 uz 1004. Grupējot pēc studēšanas ilgu-

ma, bija vērojams, ka sistēmatiski mazinās to studentu skaits, kas bija stu-

dējuši īsu laiku (līdz 4 gadiem), kamēr to studentu skaits, kas bija studē-

juši ilgi (11 un vairāk gadu), par spīti tam, ka kopskaits bija samazinā-

jies, bija palicis konstants. Tā 1938/39. mācību gadā no visiem 655 patstā-

vīgajiem studentiem 245 bija studējuši vienpadsmit un vairāk gadu, bet

no nepatstāvīgajiem 216 studentiem tādu bija tikai 12. Izdarot pētījumu,

autors toreiz atzina, ka iemesls tam, ka studijas ievilkās, ir tieši tas, ka

studenti spiesti strādāt (autors pats studiju laikā arī strādāja algotu dar-

bu, bet, par spīti tam, universitāti tomēr beidza minimālā laikā). Tagad

šo lietu pārdomājot, autors vairs nav tik pārliecināts par tik vienkāršu

cēloņsakarību. Varēja būt arī tā, ka tie studenti, kas strādāja algotu darbu,

to sāka uzskatīt par galveno, sevišķi, ja viņi avansējās, un, studijām pie-

vēršot arvien mazāk vērības, radīja Latvijā izplatītā mūžīgā studenta
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tipu, kura galvenā interese no universitātes auditorijām un laborātorijām

pārgāja uz studentu organizāciju mītnēm. Nevar paredzēt, kā jaunais li-

kums par normālas studiju gaitas nodrošināšanu būtu nākotnē ietekmējis

mūžīgās studēšanas parādību, jo likums bija spēkā tikai īsu laiku — tikai

līdz Latvijas neatkarības pārtraukumam 1940. gadā.
Ir kāda zīmīga parādība Latvijas kultūras polītikā, par ko mūsu me-

muāru literātūrā valda zināmas domstarpības. Daļa autoru pārmet, ka Ul-

manis mākslai uzspiedis, ko savā laikā sauca par „pozitīvo ievirzi".

Pēteris Ērmanis savos atmiņu tēlojumos ar izbrīnu un sašutumu raksta,

ka Nacionālajā teātrī izrādīta Zeiboltu Jēkaba luga Trīs soļi uz laimi,

kur lugas centrālais tēls, glumais egoists Sirsins, pārtaisīts par pozitīvu
varoni. Šo remonta darbu bija paveicis Zonbergs. Ērmanis piezīmē: „Ne-

gatīvu jaunu lauksaimnieku pārvēršana pozitīvos varoņos raksturīga šim

zināmajam laikmetam." Un tad tālāk: „Kādam teātrim bija uzdots tēlot

jaunos Indrānus
— pozitīvi, vecos — negātīvi. Ai laiki, ai.

. . pavēles!"277

Ērmanis turpat tālāk piemin arī Ērika Ādamsona pirmās un vienīgās

lugas Mālu Ansa izrādi. Tajā labsirdīgs, bet neizglītots mūrniekmeistars

izmisis grib noskaidrot, kas īsti ir māksla. Pēc izrādes radās baumas, ka

lugā kariķēts Ulmanis. Ērmanis domā, ka tās palaidis atlaistais Zonbergs

un kā pierādījumu minējis, ka, lugas nosaukuma burtus pārkārtojot, dabū

vārdu „Ulmanis". Gluži pareizi tas nav, jo ā un s paliek pāri, bet lugu no

repertuāra svītroja.278

Bez diletantisma Latvijā t. s. vadonības laikmetā uzplauka arī īsta

māksla. Edvarts Virza savā ideoloģiski iekrāsotajā dzejā radīja arī īstus

mākslasdarbus. Tāpat par respektējamu dzejnieku izveidojās Jānis Mede-

nis, kaut viņa „Medeņa metri" izklausās pēc manierisma. Leonīds Breikšs,

Ilze Kalnāre pārliecina ar patiesi izjustu pārdzīvojumu. Šo sarakstu va-

rētu turpināt, bet tas neietilpst mūsu grāmatas tematā.

īpaši jāpiemin Aspazijas dzejoļu krājums Kaisītās rozes. Šī krājuma
rašanās vēsture vēl nav īsti noskaidrota. Rainis savā lētticībā bija kļuvis

par kreisā apgāda „Daile un darbs" līdzīpašnieku. Šī 1920. gadā dibi-

nātā sabiedrība vēl pirms Raiņa nāves nonāca maksāšanas grūtībās, jo
izdeva ne vien Raiņa paša, bet arī Marksa, Engelsa un Ļeņina darbus, ko

tauta nepirka. Pēc Raiņa nāves sabiedrība nobankrotēja, un no Aspazijas
kā Raiņa mantinieces piedzina ap 60 000 latu parādu. Kad pie Aspazijas
ieradās tiesu izpildītājs (tā saucamajā vadonības laikā) un sāka aprakstīt

viņas mantu, Aspazija savā izmisumā zvanīja valsts prezidentam Kviesim.

Ar Kvieša gādību iejaucās ministru prezidents Ulmanis. Parāda piedzīšanu

pagaidām apturēja, un vēlāk to dzēsa. Herberts Balodis (Raiņa un Aspa-

zijas gadagrāmatā 1977. gadam, 75. lpp.) ir izteicis aizdomas, ka šī glāb-
šanas akcija notikusi pirms Kaisīto rožu izdošanas un dzejoļu krājums ir

apliecinājums Aspazijas pateicībai. Ja tā tiešām būtu, tad, glābjot Aspaziju

no posta, Ulmanis būs parādījis cildenu izturēšanos pret savu polītisko

pretinieci. Aspazijas suminājumu viņš tad būs pelnījis. Saprotams, kā
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Aspazijas, ta Ulmaņa raksturošanai izšķirīgais ir, vai rozes Aspazija

kaisīja pirms vai pēc parāda atlaišanas.

Šai nodaļā par reālizētām un nereālizētām iecerēm iederas apskats par

Kārļa Ulmaņa dibinātajiem ordeņiem. Kad Ulmanis uzņēmās valsts pre-

zidenta pienākumus, Latvijā jau pastāvēja 1919. gadā dibinātais Lāčplē-
ša kara ordenis un 1924. gadā dibinātais Triju zvaigžņu ordenis. Lāčplēša

ordeņa piešķiršana bija izbeigusies, bet Triju zvaigžņu ordenis bija nodibi-

nāts ministru prezidenta Meierovica otrā kabineta laikā. Ulmanis vēlējās
nodibināt pats savus ordeņus.

Attiecīgo likumu par ordeņiem ministru kabinets pieņēma 1938. g. 12.

jūlijā (tas izsludināts Valdības vēstnesī 26. jūlijā un uzņemts Likumu un

ministru kabineta noteikumu krājumā 1938. g. 2. augustā). Likuma pirmās

daļas pirmajā pantā teikts, ka Latvijā pastāv šādi nopelnu ordeņi: Lāč-

plēša kara ordenis, Triju zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības

krusts. Piezīmē vēl teikts, ka ar 1939. g. 20. martu izbeidzama Aizsargu

nopelnu krusta un medaļas piešķiršana. Jaundibinātie ordeņi bija divi pē-

dējie: Viestura ordenis un Atzinības krusts.

Par Viestura ordeni teikts, ka tas dibināts „senās patstāvīgās Latvijas
varenības piemiņai". Atzinības krusts turpretim bija 1710. g. 13. maijā
Kurzemes hercoga Frīdricha Vilhelma dibinātā ordeņa „Croix dc la re-

connaissance" atjaunojums. Ideju atjaunot šo ordeni Ulmanis bija guvis

no žurnālā Senatne un māksla I (1937) iespiestā Vernera Tepfera apce-

rējuma „Vecākais Latvijas ordenis". Tiem, kas Latvijas vēsturē bija iedzi-

ļinājušies sīkāk, šī ordeņa atjaunošana varēja izlikties par nākotnē gaidā-

mo likstu pirmo vēstnesi. Hercogs Frīdrichs Vilhelms mazgadības dēļ pa-

tiesībā nemaz Kurzemes hercogistē nevaldīja — viņa vietā valdīja herco-

gistes aizbildņi. Vēl ļaunāk — Krievijas cars Pēteris I piespieda Kurzemes

hercogistes aizbildņus apprecināt Frīdrichu Vilhelmu ar Krievijas princesi
Annu. Kāzas notika jaundibinātajā Pēterpilī, un atceļā no tām hercogs
1711. gadā nomira. Pēc tam krievi sāka saimniekot Kurzemes hercogistē

kā savās mājās. Dažus gadus pēc hercoga Frīdricha Vilhelma nodibinātā

ordeņa atjaunošanas arī Ulmanis zaudēja valsts prezidenta amatu, un krie-

vi sāka saimniekot Latvijā. . .

Kad šī katastrofa bija jau durvju priekšā, 1940. g. 22. februārī ar mi-

nistru kabineta lēmumu (publicēts 27. februārī Valdības vēstneša 47.

numurā) Ulmanis nodibināja vēl vienu ordeni — Raženā darba godazīmi.

Likuma pirmajā pantā bija teikts, ka godazīme nodibināta raženā darba

panākumu izcelšanai valsts saimnieciskās aizsardzības cīņā 1940. kara

blokādes gadā. Šī Ulmaņa iecere palika nereālizēta, jo, cik zināms, šo or-

deni ar tā emblēmām — labības kūli, malkas šķilu un enkuru — nevienam

nepiešķīra.

Par ordeņiem Ulmaņa draugs Miķelis Valters viņam no Briseles 1940.

g. 20. janvārī rakstītās vēstules noslēgumā izsakās ļoti negātīvi, jo laik-

mets esot par nopietnu, lai greznotos ar godazīmēm.
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Ārpolītiski sarežģījumi

Pēc tam, kad Vācijā pie varas nāca Hitlers, pagāja vairāki gadi, viņam

konsolidējot savu varu un pakāpeniski likvidējot pēc pazaudētā Pirmā

pasaules kara Versaļas mierlīgumā Vācijai uzliktos ierobežojumus. 1935.

gadā Vācija atkal atjaunoja ar Versaļas līgumu noliegto obligāto kara-

dienestu. 1936. gadā Vācija okupē demilitārizēto Rūras apgabalu. Pēc tam

Hitlers vērš savus skatus uz kaimiņu zemēm. Savienībā ar Itāliju radītā

t. s. Romas-Berlīnes ass 1937. gadā atbalsta Franko režīmu Spānijas pil-

soņu karā, izmēģinot jaunos vācu ieročus. 1938. gada martā Hitlers pie-
vieno Vācijai Austriju, ko apstiprina tautas nobalsošanā 10. aprīlī. Ar

programmu — šādi radītajā Lielvācijā iekļaut tālākās vācu zemes — sep-

tembrī Hitlers pieprasa no Čechoslovakijas tās vācisko Sudetijas apga-

balu. 29. septembrī apspriedē Minchenē Anglijas, Francijas un Itālijas
valsts vadītāji, lai glābtu mieru, akceptē šo Hitlera prasību, un vācu spēki
1. oktobrī okupē Sudetiju. Pretēji Minchenē dotajam solījumam Hitleram

tomēr ir tālākas prasības Čechoslovakijā, un 1939. g. 13. marta ultimāta

rezultātā tā 15. martā nonāk Vācijas protektorātā. Pēc tam Hitlers vērš

savus skatus uz austrumiem. 22. martā Lietuva spiesta Vācijai atdot Klai-

pēdu (vācu Mēmeli), bet ar Poliju Hitleram ir domstarpības par Dancigu.

Polija nepiekāpjas, uzskatot sevi par lielvalsti un arī balstoties uz Franci-

jas un Anglijas palīdzības solījumu.
Attieksmē uz Latviju Hitlera mērķi bija izteikti kādā neievērotā teiku-

mā 1924. gadā publicētajā grāmatā Mein Kampj: „Ja mēs Eiropā runājam

par jaunas zemes (Grund und Boden) iegūšanu, tad mums pirmām kār-

tām jādomā par Krieviju un tai pakļautām [sic!] nomaļvalstīm. Šķiet,
ka pats liktenis mums te grib dot norādījumus." 279 Konkrēti šie tālākie

plāni tomēr izpaudās vienīgi tā, ka Vācijas ārlietu ministrija uzmetās par

vācu tautības Latvijas pilsoņu aizstāvjiem. Bija daudz iemeslu uzskatam,

ka vācu tautības pilsoņiem Latvijā dara pāri, sevišķi, kad Ulmanis sāka

iedzīvināt savu nacionālās polītikas programmu. Vērojot attīstību Vācijā
un neiegrožoto Hitlera ekspansiju, Ulmanis nolēma mēģināt radušās dom-

starpības personiski kaut kā izlīdzināt. Oficiālais ceļš te nederēja, jo saru-

nas tad būtu ārlietu ministra Muntera ziņā, bet Munteru Vācijas ārlietu

ministrija uzskatīja par renegātu, kas noskaņots pret Latvijas vāciešiem —

Vācijas ārlietu ministrijas Skandināvijas un nomaļvalstu nodaļas vadītājs
Grundhers 1937. gadā sniedza Muntera raksturojumu, kurā ārlietu minis-

trijas darbinieki pirms sarunām vienmēr no jauna ieskatījās: „Munters ir

vācu cilmes, apprecējis krievieti, gudrs, ļoti godkārīgs, ar ietekmi Latvijas
valdībā.

. . Viņa ievirze ir noteikti pret baltiešiem [vāciešiem Latvijā], viņš
atbalsta Tautu savienību un tās ideoloģiju."2Bo Ulmanis šo Vācijas ārlietu

ministrijas Munteram nelabvēlīgo nostāju varēja viegli uzminēt, to neslē-

pa arī Vācijas prese, tādēļ viņš ar kāda starpnieka palīdzību izteica vē-

lēšanos pārrunāt vācu minoritātes stāvokli privāti ar Vācijas sūtni Latvijā
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Hansu Ulrichu fon Koci (Kotze). Pēdējais par to ziņoja Vācu tautības

starpnieku birojā (Volksdeutsche Mittelstelle) Berlīnē 1939. g. 6. februārī.

Apspriedē Berlīnē, kur piedalījās arī sūtnis fon Koce, nolēma, ka no šā-

dām privātām pārrunām ar Ulmani sūtnim nebūtu jāizvairās, bet sūtnim

jāieteic Ulmanim sākt tiešas sarunas ar vācu minoritātes pārstāvjiem, jo
tā varētu celt pēdējo prestižu. Sūtnim jāizvairās izteikt kādas prasības
vai Vācijas vēlēšanos, bet tikai vispārējos vilcienos jānorāda, ka vēlams,
lai Latvija mainītu savu izturēšanos. 281 Diemžēl, nezinām, vai privātā

apspriede starp Ulmani un Vācijas sūtni notika, bet ir gan skaidrs, ka Vā-

cijas neapmierinātība ar Latviju turpinājās.
Vācu ekspansijas apdraudēta jutās arī Rumānija, kas lūdza palīdzību no

Anglijas. Rezultātā pēdējā 17. martā griezās pie Padomju Savienības ar

ierosinājumu sākt sarunas par līdzekļiem, kā apturēt Vācijas ekspansiju.

Padomju Savienība ieteica sasaukt plašu konferenci Bukarestā, bet Anglija

to uzskatīja par priekšlaicīgu un tai vietā ierosināja Anglijas, Francijas,

Padomju Savienības un Polijas konferenci. Polija tomēr atteicās piedalī-
ties konferencē, kurā ņemtu dalību Polijai nedraudzīgā Padomju Savie-

nība.

Tāda ir situācija, kad notikumos iejauc arī Latvijas ārpolītiku. Padomju
Savienības ārlietu komisārs Ļitvinovs 1939. g. 29. martā iesniedz Latvijas
sūtnim Maskavā deklarāciju, ka Padomju Savienība uzskatīs Latvijas

brīvprātīgu vai piespietu neatkarības zaudēšanu par tādu, kas jūtami skar

arī Padomju Savienību, un tā nepaliks tikai neieinteresēta skatītāja lomā.

Latvijas valdība 7. aprīlī atbildēja, ka Latvija pasargās savu neatkarību,

bet, ja jautājums būtu par ārzemju palīdzību Latvijai, tad valdība iz-

šķirsies, ko tādā situācijā darīt.282

Chronoloģiski nākošais svarīgais notikums bija, kad Amerikas Savieno-

to Valstu prezidents miera pasargāšanai 14. aprīlī griezās tieši pie Hitlera,

uzaicinot Vāciju garantēt, ka turpmākajos desmit gados tā neuzbruks ne-

vienai no Rūzvelta minētajām valstīm (kopskaitā 21), to skaitā arī Latvi-

jai. Šis Rūzvelta aicinājums, ko prese bija priekšlaikus publicējusi, Hitleru

apvainoja, un viņš griezās pie Rūzvelta minētajām valstīm ar jautājumu,

vai tās jūtas Vācijas apdraudētas un vai tās pilnvarojušas Rūzveltu prasīt

šādu garantiju.283 Vācijas sūtnis Rīgā Koce atbildēja jau tai pašā dienā, kad

saņēma Ribentropa telegrammu. Latvijas ārlietu ministrs Munters viņu
tūlīt esot pieņēmis un atbildējis uz otro jautājumu, ka Latvija nedz tieši,

nedz netieši nevienu nav pilnvarojusi kaut ko tādu ierosināt. Turpretim

uz pirmo jautājumu Munteram esot grūti atbildēt, kamēr viņš nezinot,

kā Rūzvelts jautājumu formulējis un kā Latvijas atbildi izmantos polī-
tiskās taktikas duelī. Munters izteicis nožēlu, ka viņa agrākais ierosinā-

jums par vācu un latviešu neuzbrukšanas līgumu radījis maz atsaucības.

Pēc Rūzvelta vēstījuma teksta saņemšanas un tā apcerēšanas Latvija dos

noteiktu atbildi uz pirmo jautājumu.284

Vācijas ārlietu ministrijas reakcija uz Muntera atbildi ir redzama Veic-
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zekera 1939. g. 18. aprīļa atzīmē. Veiczekers 18. aprīlī telefonēja sūtnim

fon Kocem, lai pateiktu, ka Muntera atbilde uz Vācijas pieprasījumu nav

saprotama. Citas valdības, pats par sevi saprotams, ir atbildējušas negā-

tīvi, bet Munters no smieklīgās amerikāņu propagandas iztaisījis svarīgu

lietu, par ko viņam jāapspriežas kabinetā. „Ja Munters uz jautājumu ne-

dos skaidru atbildi 'nē', tad mums Latvija būs jāpieskaita pie tām zemēm,

kas kļuvušas par iztapīgiem Rūzvelta kunga palīgu palīgiem (willfahri-

gen Helfershelfer). Pieņemu, ka viens fon Koces vārds būs pietiekams, lai

no Muntera kunga dabūtu pašu par sevi saprotamu atbildi."285

19. aprīlī fon Koce nosūtīja telegrammu Vācijas ārlietu ministrijai, zi-

ņojot, ka Munters devis šādu atbildi: ~Latvijas valdība nevar saprast,

kādā sakarā tai tāda lieta jautāta. Tā [Latvijas valdība] būtu ar mieru

atbildēt, ja būtu iespējama no jebkādiem blaku apstākļiem brīva domu

izmaiņa ar Vācijas valdību. Latvijas valdība turklāt piezīmē, ka tagadējās
latviešu un vācu attieksmes nedod iemeslu runāt par Latvijas neatkarī-

bas vai neaizkaramības apdraudējumu. Tomēr latviešu valdība nevar

slēpt, ka tā tagadējo starptautisko stāvokli vēro ar bažām un tai ir rūpes

par valstu savstarpējo attieksmju tālāko attīstību un par miera uzturē-

šanu. Tā [Latvija] arī stingri turēsies pie savas neitrālās polītikas."286

Fon Koce ziņo, ka, saņēmis šādu atbildi, viņš izteicis izbrīnu par tās aiz-

kavēšanos un negribīgu atbildēšanu un smiedamies norādījis, ka, spriežot

pēc atbildes, Latviju varētu uzskatīt par britu satelitu. Arī Munters esot

pasmējies un tad teicis, ka atbilde neesot ministru kabinetā pārrunāta.

Viņš to pats sastādījis pēc tam, kad iepriekšējā dienā saņēmis Rūzvelta

jautājuma tekstu, bet nav atbildi Vācijas sūtnim piesūtījis, cerot to ap-

spriest kabinetā. Tomēr kabinetā bijuši jāapspriež svarīgi iekšpolitikas

jautājumi. Sūtnis tad piezīmē, ka no saņemtās atbildes izrietot, ka Lat-

vija nejūtas Vācijas apdraudēta.
Ka Vācijas pieprasījumu vispār būtu bijis nodomāts apspriest kabinetā,

ir klaja nepatiesība. No ministra Alfrēda Bērziņa atmiņām izriet, ka ār-

politiskus jautājumus kabinetā neapsprieda, bet Munters par tiem ziņoja

Ulmanim, kas tad jautājumus izšķīra viens pats. Vācijas sūtnim sniegtajā
Muntera atbildē ne vien atspoguļojas Ulmaņa viedoklis, bet tajā pavīd
arī Ulmaņa stils.

Padomju diplomātija tagad kļūst aktīva, jo diktātors Staļins saskata

plašas iespējas Padomju Savienības ietekmes paplašināšanai. Viņš nolemj

spēlēt uz abām pusēm. 1939. g. 17. aprīlī Padomju Savienības sūtnis Ber-

līnē liek Vācijas valdībai saprast, ka komūnistiskā Padomju Savienība

vēlas uzlabot savas attieksmes ar hitlerisko Vāciju.287 Nākošā dienā (18.

aprīlī), ierosinot triju valstu konferenci, kur piedalītos Padomju Savienī-

ba, Anglija un Francija, Staļinam ir prātā dabūt abu rietumu lielvalstu

akceptu saviem tālākajiem plāniem un izlietot šīs sarunas, lai ietekmētu

Hitleru sākt sarunas ar viņu, Staļinu. Pirms sākas sarunas ar rietumiem,

Staļins izdara ārlietu komisāra maiņu. Tās nozīme rietumu lielvalstīm
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palika apslēpta, bet to ļoti labi saprata Hitlers. Ilggadīgā Padomju Savie-

nības ārlietu komisāra žīda Ļitvinova (īstā vārdā: Meijera Valacha) vietā

8. maijā par ārlietu komisāru Staļins iecēla Vjačeslavu Molotovu (īstā

vārdā: Skrabinu).
Intensīvas sarunas starp Angliju un Franciju no vienas un Padomju Sa-

vienību no otras puses ilga vairākus mēnešus. Anglija un Francija vispirms

vēlējās Padomju Savienības deklarāciju, ka tā atbalstīs valstis, pret ku-

rām būtu vērsta agresija. Līdz ar to izvirzījās jautājums par to, kādām

valstīm sniegt šādu garantiju. Padomju Savienība vēlējās garantijas attie-

cināt uz saviem rietumu kaimiņiem, to skaitā arī uz Baltijas valstīm. Kad

Baltijas valstīm tas nāca zināms, tās katra atsevišķi iebilda pret tādām

nelūgtām garantijām, uzskatot, ka garantijas var apdraudēt šo valstu ne-

atkarību (garantijas varētu nozīmēt, ka Padomju Savienības robežvalstīm

zināmos gadījumos būtu jāielaiž Padomju Savienības karaspēks).

Munters savā resp. Ulmaņa atbildē Vācijas valdībai Rūzvelta lietā

bija norādījis, ka Latvija ierosinājusi nolīgt neuzbrukšanas līgumu ar Vā-

ciju. Vācijas ārlietu ministrijas sūtniecības padomnieka fon Grundhera ar

1939. g. 4. maiju datētā atzīmē ir minēts, ka Latvijas sūtnis Krieviņš, viņu

apmeklējot, teicis, ka viņš (Krieviņš) bijis pie Vācijas ārlietu ministra un

izteicis gatavību sākt sarunas par neuzbrukšanas līgumu, bet tam vaja-
dzētu būt neatkarīgam no attieksmēm ar vācu tautas grupu Latvijā. To

ministrs esot akceptējis un nodiktējis neuzbrukšanas līguma tekstu.288 Tas

bija Vācijas ārlietu ministrijas sagatavotais standarta teksts līgumam, ko

Vācija toreizējā starptautiskajā situācijā vēlējās nolīgt ar Skandināvijas

un Baltijas valstīm.289

Nedēļu vēlāk (10. maijā) ir Veiczekera atzīme, ka viņu apmeklējis sūt-

nis Krieviņš, lai pārrunātu, ka līgumā speciāli jāmin Latvijas un Igau-

nijas savienība. 290

Nākošais interesantais dokuments ir padomnieka fon Grundhera pla-

šāka atzīme 1939. g. 6. jūnijā: „Igaunija un Latvija ir sabiedrotie kopš
1923. gada un kopš 1934. gada kopā ar Lietuvu nodibinājušas Baltijas
antanti. Abas valstis [Latvija un Igaunija] š. g. aprīļa sākumā saņēma

padomju notu, kas pieprasīja no Igaunijas un Latvijas apliecinājumu, ka

tās uzturēs savu valstisko suverenitāti un paliks polītiski un saimnieciski

neatkarīgas. Šo notu [abas valdības] asi noraidīja un uzsvēra, ka, pamato-

joties uz savas suverēnitātes, tās pašas būs nomodā par savu neatkarību

un savas neitrālitātes neaizkaramību.

Pēdējās 14 dienās oficiālā igauņu un latviešu prese un igauņu ārlietu

ministrs Selters sarunā ar Vācijas sūtni Rēvelē [Tallinā] nepārprotami iz-

teikušies, ka abas valstis piekops striktu neitrālitātes polītiku un nepa-

kļausies kādai no trešās puses dotai 'garantijai', kurā vienpusīgi dominē-

tu viena valsts — praktiski Padomju Savienība."291

Par to, ka Latvija bus ar mieru līgt neuzbrukšanas līgumu ar Vāciju,
Munters Ženēvā informēja Anglijas pārstāvi 1939. g. 23. maijā. Munters
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teica, ka Latvijai ar Padomju Savienību jau pastāv neuzbrukšanas līgums

un tagad notiek sarunas par šādu līgumu ar Vāciju. Kad būs stājies spē-

kā neuzbrukšanas līgums ar Vāciju, tad, ņemot vērā jau spēkā esošo lī-

gumu ar Padomju Savienību, Latvija cer saglabāt savu neitrālitāti. Pēc

tam Munters sarunā izteicis savu personisko, ne valdības, viedokli, ka

gaidāmajā līgumā starp Lielbritāniju, Franciju un Padomju Savienību, ja

to vispār attiecinātu uz Baltijas valstīm, varētu garantēt Baltijas valstu

neitrālitāti.292 Šo ierosinājumu Lielbritānija tiešām izvirzīja sarunās ar Pa-

domju Savienību, bet pēdējā to noraidīja, jo tai bija citi plāni.

Kad vācu minoritātes vadītāji Latvijā dabūja zināt par projektēto ne-

uzbrukšanas līgumu starp Latviju un Vāciju, viņi bija ļoti neapmierināti,

jo uzskatīja, ka Vācija ir nodevusi savu minoritāti Latvijā. 293 Līgumu to-

mēr parakstīja 1939. g. 7. jūnijā.294 Hitlers 8. jūnijā, pieņemot Munteru

pēc neuzbrukšanas līguma parakstīšanas, esot teicis: „Jūs neesat mūsu

grupā kā Spānija un Ungārija. No viņiem gaidām vairāk nekā tikai neit-

rālitāti, bet no jums vairāk neko negaidām."295 Zīmīgā kārtā sūtnis Krie-

viņš, kas šai pieņemšanā Munteru pavadīja, savās atmiņās šo deklarāciju

nepiemin. 296

Pēc Molotova runas Padomju Savienības augstākajā padomē 1939. g.

31. maijā nāca zināms, ka Padomju Savienība sarunās pieprasa, lai Ang-

lija un Francija akceptē viedokli, ka Padomju Savienības robežvalstu

neatkarība ir jāgarantē neatkarīgi no tā, vai pašas šīs valstis to vēlas, vai

ne. Sakarā ar šo runu Latvijas sūtnis Londonā Kārlis Zariņš 12. jūnijā
iesniedza notu Anglijas ārlietu ministram Halifaksam. Tajā bija teikts:

~Neitrālitātes polītikas dēļ Latvija nevēlas pieņemt tāda rakstura garan-

tijas, kādas dotas zināmām citām Eiropas valstīm. Tā paša iemesla dēļ

Latvijas valdība nevēlas iepriekš sevi saistīt, lūdzot kādas valsts atbalstu,

lai pretotos Latvijas neitrālitātes aizkaršanai.
.

.

"m

Par spīti šai Latvijas un arī pārējo ieinteresēto Padomju Savienības

robežvalstu nostājai, Padomju Savienības diplomātija panāca, ka Anglija

un Francija bija ar mieru dot garantijas Padomju Savienības minētajām

valstīm, bet lūdza Padomju Savienību attiecīgo valstu sarakstu turēt sle-

penībā. No otras puses, rietumu sabiedrotie izvirzīja prasību, ka to valstu

sarakstā, kurām dodamas garantijas, uzņemama arī Šveice, Luksemburga

un Nīderlandes.

Par to, ka Maskavā apspriež garantijas Baltijas valstīm, bija uzzinājusi

Vācijas valdība. 1939. g. 30. jūnijā valsts sekretārs Veiczekers telegrafēja

Vācijas sūtnim Rīgā: „Lūdzu, ja tuvākās dienās rastos izdevība, noskaid-

rot, jautājot turienes ārlietu ministram, vai Anglija, vai arī Krievija turie-

nes valdību ir informējusi par Maskavas sarunām Baltijas valstu garantiju
lietā. Lūdzu tādā gadījumā paskaidrot, ja šāda angļu un krievu garantija

Latvijai, kaut arī apslēptā veidā (in verschleierter Form), tiktu dota, ka

mēs sagaidām, ka Latvijas valdība to noraidīs, tā no jauna izsakot savu
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neitralitātes gribu, jo garantijas pieņemšana nebūtu savienojama ar neuz-

brukšanas līgumu. To pašu norādījumu saņem Rēvele un Helsinki."

Vācijas sūtnis telegrafēja atbildi 3. jūlijā: „Munters man paskaidroja

sekojošo: Krievi savā pēdējā oficiālā informācijā [Latvijas] sūtnim Mas-

kavā ap to laiku, kad ieradās Strangs [Lielbritānijas delegācijas vadītājs

Strangs ieradās Maskavā 14. jūnijā], izteikušies, ka vēlama garantija no-

maļvalstīm. Tomēr tas nav bijis noteikts priekšlikums. . .

"298

Varētu domāt, ka Latvijas ārlietu ministrija nezināja, ka garantijas jau-
tājumā sarunās Maskavā rietumu sabiedrotie ir piekāpušies.

Sabiedroto prasībai, ka garantijas attiecināmas arī uz Šveici un Nīder-

landēm (ignorējot Luksemburgu), Molotovs pretojās un no savas puses

izvirzīja jaunu prasību, ka garantijas attiecināmas ne vien tiešās agresi-

jas, bet arī „netiešās agresijas" gadījumos. Debatēs par to, kas ir netieša

agresija, rietumu sabiedrotajiem radās ieskats, ka Padomju Savienība par

netiešo agresiju varētu uzskatīt jebkādu iekšēju pārmaiņu valstīs, kam

garantija dota, un ka līdz ar to Padomju Savienībai būs brīvas rokas šīs

valstis okupēt, kad vien tas tai patiktu.299

Halifakss 1939. g. 6. jūlijā rakstīja Anglijas sūtnim Maskavā Sīdsam:

„Padomju [valdības] ierosinātā definīcija [par netiešo agresiju] mums

nekādā ziņā nav pieņemama, jo var uzskatīt, ka tā atļauj gandrīz neiero-

bežotu iejaukšanos Baltijas valstu lietās."300 Halifakss par to bija informē-

jis arī padomju sūtni Londonā Maiski un pēc tam viņam jautājis, vai, pā-
rāk kaitinot Baltijas valstis (if the Baltie States were too much annoyed

by our activities), tās nevarētu pāriet otrā pusē (t. i., nostāties Vācijas

pusē). Maiskis esot atbildējis, ka troksnis (fuss), ko saceļ Baltijas valstis,

ir tikai izrāde (for purpose of show). No prominentiem pilsoņiem šais

valstīs viņš esot dzirdējs, ka, nevarēdami gan garantijas atklāti prasīt vai

atklāti tādas akceptēt, viņi tomēr patiesībā tādām nepretotos, ja tās dotu.

Nākošā dienā Anglijas sūtnis Latvijā Ords rakstīja Halifaksam, ka

Munteram bijusi saruna ar agrāko Anglijas lietvedi Rīgā Trantu, kas ceļā

no Londonas uz Maskavu, lai uzņemtos ģenerālkonsula pienākumus, bija

iegriezies Rīgā. Munters izteicies ļoti kritiski par Lielbritānijas, Francijas
un Padomju Savienības sarunām un, acīm redzot, vēlējies, lai tās izjuktu.
Munters teicis, ka Padomju Savienība nemaz nevēlas panākt vienošanos,
un apšaubījis Padomju Savienības palīdzību rietumu sabiedrotajiem. Rie-

tumu sabiedrotie, acīm redzot, baidās, ka Vācija un Padomju Savienība

varētu saprasties. Munters tomēr izteicies, ka, pēc viņa pārliecības, neesot

nekādas iespējas, ka tāda saprašanās varētu rasties.301 Šai spriedumā ar

Muntera muti izpaudās Ulmaņa vēlmīgā doma.

12. un 18. jūlijā rietumu sabiedrotie piekāpās arī jautājumos par netie-

šo agresiju. Molotovs tad 22. jūlijā paziņoja, ka tie esot nesvarīgi jautā-

jumi, bet svarīgi esot parallēli politiskām sarunām sākt arī militāras sa-

runas. 25. jūlijā rietumu sabiedrotie arī šo prasību akceptēja. Ir zīmīgi,
ka dažas dienas vēlāk, 1939. g. 28. jūlijā Padomju Savienības ārlietu mi-
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nistrs Molotovs iesniedza Latvijas sūtnim Maskavā Kociņam notu, ka Pa-

domju Savienība ir ieinteresēta Latvijas neatkarības saglabāšanā un sola

palīdzību agresijas gadījumā. Latvijas ārlietu ministrs Munters atbildē-

ja, ka Latvija pati sargās savu neatkarību. 302

Izpildot solījumu, Lielbritānijas un Francijas militārā delegācija ie-

radās Maskavā 11. augustā. Lielbritānijas militārajai delegācijai līdz dotā

memorandā bija attēlota iepriekšējo sarunu gaita.303 Tajā bija teikts, ka

Lielbritānija un Francija ir piekāpušās pret Padomju Savienību visos sa-

runu jautājumos, bet Padomju Savienība nav piekāpusies nevienā jautā-

jumā.

Francijas delegāts bija ģenerālis Dumanks (Doumenc). Lielbritānijas

militārajā delegācijā bija izraudzītas personas, ko Padomju Savienība uz-

skatīja par otrās šķiras ekspertiem — Plimutas ostas komandants admi-

rālis sērs Redžinalds Plankets-Ernls-Erls-Drekss, ģenerālis Heivuds, kas

bija tikai frontes virsnieks, un aviācijas maršals sērs Čārlzs Bernets, kas

nebija stratēgs. Neviens no šiem virsniekiem nepiederēja pie ģenerālštāba,

un, pēc krievu domām, tie bija ieradušies tikai, lai ievāktu ziņas par pa-

domju bruņotajiem spēkiem. 304

Militārās sarunas atdūrās pret tikpat lielām grūtībām kā polītiskās sa-

runas. Padomju Savienība starp citu pieprasīja, lai rietumu sabiedrotie

agresijas novēršanai okupē Baltijas valstu ostas un salas. Pēc admirāļa

Dreksa domām, Padomju Savienība ar to vēlējusies panākt, lai Baltijas
valstīs rastos noskaņojums pret rietumu sabiedrotajiem.305 Bez tam Liel-

britānijas un Francijas karaflote šādā veidā kara gadījumā būtu nokļuvusi

Baltijas jūras peļuslazdā.

Lielas grūtības radīja Padomju Savienības pieprasījums, ka krievu ka-

raspēkam jādod tiesības doties caur Poliju un Rumāniju. Kamēr par to

nav saņemts akcepts no Polijas un Rumānijas valdības, pēc Padomju Sa-

vienības domām, neesot nekādas nozīmes turpināt militārās sarunas. Po-

lija katēgoriski noraidīja transita tiesības krievu karaspēkam, un pēc Pa-

domju Savienības priekšlikuma 21. augustā militārās sarunas pārtrauca.
Tai pašā dienā atklājās iemesli, kādēļ sarunas visu laiku kavēja un vil-

cināja. Padomju Savienības ziņu birojs TASS paziņoja, ka Padomju Sa-

vienība un Vācija parakstījušas tirdzniecības un kredita nolīgumu. Šis no-

līgums pārsteidza pasauli, bet vēl lielāki pārsteigumi bija sagaidāmi pēc

tam. Komerciālais līgums nenokrita no gaisa. Kamēr līdz tam nonāca,

bija noticis, ka Vācija, lai pielabinātu Padomju Savienību, praktiski bija
devusi pēdējai brīvas rokas Baltijas valstīs. Jau 1939. g. 26. jūlijā Vācijas
ārlietu ministrs bija norādījis Vācijas sūtnim Šūlenburgam: „Varat izteik-

ties, ka mēs mainīsim savu nostāju attieksmē uz Baltijas valstīm tā, lai res-

pektētu padomju vitālās intereses Baltijā." Cik perversa bija šī rīcība, iz-

riet no tā, ka nebija vēl pagājuši divi mēneši, kopš Latvija un Vācija bija

parakstījušas neuzbrukšanas līgumu.306

Pec tam, kad bija parakstīts komerciālais līgums ar Vāciju, Padomju



Savienības komūnistu partijas laikraksts Pravda izteica cerību, ka uzlabo-

sies ne vien saimnieciskās, bet arī polītiskās attieksmes abu valstu starpā.

Nākošā dienā (22. augustā) nāca zināms, ka Vācijas ārlietu ministrs Ri-

bentrops lidos uz Maskavu, lai parakstītu neuzbrukšanas līgumu. 23. au-

gustā Ribentrops no Maskavas telegrafēja Vācijas ārlietu ministrijai, lai

steidzīgi informē Hitleru, ka sarunas ar Staļinu un Molotovu nonākušas

izšķirīgā stadijā, bet krievu prasība tagad esot, lai Vācija atzīst, ka Lie-

pāja un Ventspils ir Padomju Savienības ietekmes sfairā (Vācijas sākot-

nējais priekšlikums bija, ka Vācijas ietekmes sfaira būs līdz Daugavai).

Ārlietu ministrijas atbilde bija: „Atsaucoties uz Jūsu 204. telegrammu, at-

bilde ir jā, akceptēju."307 Līdz ar Latvijas (arī Igaunijas un Somijas) no-

došanu Padomju Savienībai visi šķēršļi bija novērsti, un 24. augusta naktī

parakstīja līgumu starp Vāciju un Padomju Savienību, kas izšķīra ne vien

Latvijas, bet visas Eiropas, pat visas pasaules, likteni. Jau nākošā dienā

(25. augustā) Padomju Savienības maršals Vorošilovs paziņoja angļu un

franču militārajai delegācijai, ka Padomju Savienībai vairs nav intereses

sarunas turpināt, un to pašu Molotovs paziņoja Anglijas sūtnim Sīdsam

par polītiskajām sarunām. Par ieganstu sarunu pārtraukumam Molotovs

minēja Polijas atteikšanos laist caur Poliju padomju karaspēku. Eiropa

un līdz ar to Latvija bija nonākusi pilnīgi jaunā polītiskā konstellācijā.
308

Ir pilnīgi saprotams, ka pēc notikumiem, kas vēlāk sekoja šim Padomju

Savienības un Vācijas draudzības līgumam, padomju vēsturnieki kautrē-

jās atzīties, kas īsti notika, tādēļ par šiem notikumiem ir izgudrotas, vār-

da pilnā nozīmē, pasaciņas. Anglija un Francija sarunās ar Padomju Sa-

vienību esot noraidījušas pēdējās priekšlikumu par garantijām Baltijas val-

stīm. Anglija un Francija neesot bijušas nopietni sarunu partneri, un to no-

doms esot bijis panākt vienošanos ar Vāciju, lai kopēji uzbruktu Padomju
Savienībai. Ņemot vērā, ka Padomju Savienību apdraudējusi Japāna Mon-

golijā, Padomju Savienība bijusi spiesta uzklausīt Vācijas priekšlikumu

par neuzbrukšanas līgumu. Tā Padomju Savienība ieguvusi laiku, lai sa-

gatavotos pret draudošo imperiālistu uzbrukumu. Lai izglābtu no Vācijas
uzbrukuma rietumu Ukrainu (sic!) un

rietumu Baltkrieviju (sic!), no-

sprausta demarkācijas līnija ar Vāciju. Ar Vācijas un Padomju Savienī-

bas līgumu esot sagrauts imperiālistu reakcijas plāns radīt imperiālistu

kopējo fronti pret Padomju Savienību. Pēc šī līguma parakstīšanas Ang-
lija un Francija dabūjušas piedzīvot savas tuvredzīgās polītikas augļus,

jo nevis Padomju Savienība, bet Anglija un Francija bijušas iejauktas

karā. 309
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Slepenais līgums par Baltijas valstīm

Reizē ar 1939. g. 23. augustā parakstīto neuzbrukšanas līgumu starp

Vāciju un Padomju Savienību abu valstu pilnvarnieki — Ribentrops un

Molotovs — parakstīja arī slepeno protokolu. Ar šo slepeno protokolu

nosprauda abu valstu ietekmes sfairu robežas Austrumeiropā. Pirmajā

pantā bija teikts, ka, territoriāli un politiski pārveidojot Baltijas valstis

(Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu), Lietuvas ziemeļu robeža ir Vācijas
ietekmes sfairas robeža. No tā izrietēja, ka Somija, Igaunija un Latvija

ietilpst Padomju Savienības ietekmes sfairā. Otrais slepenā protokola pants

nosprauda ietekmes sfairas robežu Polijai. Trešais pants noteica, ka Pa-

domju Savienība ieinteresēta Besarabijā, bet Vācijas pārstāvis deklarēja,
ka Vācijai par to intereses nav. Ceturtais pants noteica, ka protokols ir

slepens.
Pēc tam, kad Hitlers bija nodrošinājies ar neuzbrukšanas līgumu starp

Vāciju un Padomju Savienību, viņš deva rīkojumu sākt iebrukumu Poli-

jā, un 1939. g. 1. septembrī sākās Otrais pasaules karš. 17. septembrī arī

Padomju Savienība iebruka Polijā. 28. septembrī Vācija un Padomju Sa-

vienība parakstīja jaunu slepenu līgumu, nokārtojot Polijas sadalījumu

starp Vāciju un Padomju Savienību un pret atlīdzību naudā arī Lietuvu

ietilpinot Padomju Savienības ietekmes sfairā.

Mūs tagad var interesēt divi jautājumi — pirmkārt, kad Ulmanis uz-

zināja par slepeno līgumu, kas praktiski nozīmēja Latvijas neatkarības

galu, un, otrkārt, ko viņš darīja kļūmīgajā situācijā, kurā Latvija bija no-

nākusi Otrā pasaules kara priekšvakarā.
Uz pirmo jautājumu atbild toreizējais Latvijas sūtnis Edgars Krieviņš

savās atmiņās. Jau 24. augustā, tātad nākošajā dienā pēc slepenā proto-

kola parakstīšanas, viņš kopā ar Lietuvas sūtni Šķirpu esot par to uzzinā-

jis. Krieviņš raksta: „Jau 24. augustā visi pavedieni bija mūsu rokās. Mums

bija pilnīgi droša un eksakta informācija ne vien par pašu līgumu, bet arī

par slepeno protokolu. Mums bija zināms, ka, saskaņā ar šo protokolu,

Somija, Igaunija un Latvija ietilpinātas Padomju Savienības ietekmes sfai-

rā, Lietuva — Vācijas." Somijas sūtnis esot bijis atvaļinājumā un tādēļ

par slepeno protokolu uzzinājis tikai vēlāk. Tālāk Krieviņš raksta: „Lai

būtu pilnīgi drošs par pirmatnējās informācijas pareizību, es to laikā no

25. 8. līdz 1. 9. vairākkārt pārbaudīju un par
rezultātiem ikreiz ziņoju

arī Munteram, vienmēr minēdams savus avotus (aptuveni!). Tas Munteram
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deva pamatu griezties pie Vācijas sūtņa fon Koces (Kotze) ar jautājumu,
vai Maskavas līgums neskar Baltijas valstu neatkarību. Sūtnis, atsaukda-

mies uz 7. jūnija neuzbrukšanas līgumu, izvairījies no skaidras atbildes.

Mana informācija bija precīza un avoti pirmšķirīgi, tāpēc, apmeklējot

Auswaertiges Amt [ārlietu ministriju], es katēgoriski apgalvoju polītiskās

daļas vadītājam Vērmanim (Woermann), ka vāci 23. 8. Latviju iztirgojuši
krieviem. Vērmanis to tikpat katēgoriski noliedza. Mēs palikām katrs pie

sava. Es taču nevarēju Vērmanim atklāt, ka viens no maniem informāto-

riem sēd tepat, pāris istabas no viņa." 1

Cik ticama ir šī 1965. gadā rakstītā Latvijas sūtņa E. Krieviņa infor-

mācija, ka slepenā protokola saturu viņam atklājis kāds Vācijas ārlietu

ministrijas darbinieks? Kaut analoģija vēl nav pierādījums, tomēr ir zī-

mīgi, ka 1939. gada jūnijā valstssekretārs Veiczekers (Weizsacker) ar kādu

starpnieku (Ērichu Kortu) informējis sēru Robertu Vansitardu par gaidā-

mo saprašanos starp Vāciju un Padomju Savienību — kam pēdējais nav

ticējis. Arī pats Veiczekers 15. augustā brīdinājis par to pašu britu sūtni

Berlīnē.2 No šī viedokļa ir zināma ticamība tam, ka Vācijas ārlietu minis-

trijā varēja rasties arī kāds darbinieks, kas atklāja Latvijai un Lietuvai

slepeno vienošanos par šīm valstīm starp Vāciju un Padomju Savienību.

1939. g. 5. oktobrī Vācijas ārlietu ministrijas valstssekretārs Veiczekers

ar zināmu izbrīnu konstatē, ka Lietuvas sūtnis Šķirpa varējis precīzi uz

kartes parādīt Vācijas un Padomju Savienības ietekmes sfairas robežas. 3

No otras puses, Krieviņš tomēr raksta, ka neesot bijusi skaidrība, ko

nozīmē 1939. g. 23. augusta slepenajā protokolā termins ~interešu sfairā".

No tālākā izriet, ka ne vien Krieviņš, bet arī citi, un viņu skaitā arī Ul-

manis, ir tulkojuši šo terminu pēc iespējas labvēlīgi: „visi viņi cerēja, ka

lielinieki kaut kādu brīvību Baltijas valstīm atstās".4

Ziņa par to, ka slepenajā Vācijas un Padomju Savienības protokolā iz-

lemts Somiju, Igauniju un Latviju iedalīt Padomju Savienības ietekmes

sfairā, Latvijas valdībai, resp. Ulmanim esot pienākusi ne vien no Latvijas

sūtņa Berlīnē, bet arī no citiem avotiem. Vācu tautas kopības priekšsē-
dis Latvijā Alfrēds Intelmans (Intelmann) savā dienasgrāmatā raksta,
ka ministrs Alfrēds Bērziņš viņam 1939. g. 24. augustā esot teicis, ka šāda

ziņa saņemta no Parīzes.5 ASV laikraksts New York Times par to pašu

ziņoja 1939. g. 28. augustā un 15. septembrī. Pat Vācijas kontrolētajā pre-

sē parādījās šādi tulkojama ziņa. Tā Latvijas sūtnis Berlīnē E. Krieviņš

varēja Vērmanam norādīt uz 24. augustā avīzē Kolnische Zeitung publi-
cēto rakstu.6

Par to, kādu reakciju Latvijas armijas štābā izraisīja baumas par slepeno

līgumu starp Padomju Savienību un Vāciju, zināmu ieskatu var gūt no Rī-

gas kara apriņķa priekšnieka pulkveža Aleksandra Lasmaņa atmiņām.

Savā grāmatā Cerības un vilšanās viņš raksta (147. lpp): ~1939. gada

augusta beigās kādu vakaru atgriezos Rīgā no jūrmalas. Vilciens bija

pārpildīts, un es stāvēju koridorā pie vaļēja loga. Te pienāca Jaunāko
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Ziņu redaktors Bļaus un klusi teica, ka iepriekšējā vakarā esot saticies ar

krievu žurnālistiem un tie viņam stāstījuši, ka Vācija un Krievija esot

vienojušās par iespaidu sfairas sadalīšanu un ka sakarā ar to Baltijas
valstis nokļūst Padomju Krievijas iespaidu sfairā.

. .
Nākošā dienā es štā-

bā, priekšnieku nesaticis, šīs lietas atstāstīju mobilizācijas daļas priekšnie-
kam un jautāju, vai tad mēs neizdarīsim iesaukšanu, lai kļūtu drusku

stiprāki. Viņš atbildēja, ka mūsu stāvoklis nav apdraudēts."
Katrā ziņā, rietumu sabiedrotajiem jau tūlīt pēc Vācijas un Padomju

Savienības līguma parakstīšanas bija skaidrs, ka līgumam ir slepena klau-

zula, ar ko sadalītas Baltijas valstis un Polija.7

No otras puses, šīs grāmatas autoram neizdevās Latvijas sūtniecības

archīvā Londonā atrast skaidrus norādījumus, ka Latvijas ārlietu minis-

trijai būtu pienākuši kādi ziņojumi par slepeno līgumu.8 Šai neveiksmei

varētu būt vairāki iemesli. Pēc pieņemtās kārtības, Latvijas ārlietu minis-

trija no sūtņiem saņemtos ziņojumus nosūtīja norakstā arī pārējiem sūt-

ņiem. Tomēr varētu būt, ka šos ziņojumus sūtīja tikai ar izlasi un ka sle-

penākos ziņojumus šādi nepavairoja vai pavairoja tikai daļēji. lespējams

arī, ka sūtnis Anglijā, nelaiķis Kārlis Zariņš sevišķi slepenos ziņojumus

uzglabāja atsevišķi un ka šīs aktis autoram neizdevās atrast. No autora

atrastajiem ziņojumiem var atzīmēt šādus:

Sūtnis Krieviņš ziņo no Berlīnes 1939. g. 23. augustā, ka par Ribentro-

pa un Molotova paktu var teikt tikai to, ka Latvijas stāvoklis kļūs ļau-

nāks, jaKrievijai turpmāk vācu polītikā būs lielāka loma.

Sūtnis Salnais ziņo no Stokholmas 27. augustā — ja bez zināmā līguma

nebūtu vēl kāds slepens līgums, par ko neviens nekā nezina, tad Ribentro-

pa un Molotova pakts Baltijas valstu stāvokli uz kādu laiku būtu nodro-

šinājis. Salnais ziņo par savu apmeklējumu pie Padomju Savienības sūt-

nes Stokholmā Kolontajas. Viņa apgalvojusi, ka pēc Maskavas un Berlīnes

līguma kara izcelšanās esot pilnīgi neiespējama (vai šis ziņojums būtu

pamats Brīvās zemes optimistiskajam rakstam kara priekšvakarā, ka kara

nebūs? ED). Salnais raksta: „Beidzot atvadoties, Kollontai atgriežas at-

kal pie šī paša temata. Lai mēs esot pārliecināti, ka tagad pēc Maskavas-

Berlīnes līguma arī Latvija un visas Baltijas valstis esot nostādītas daudz

drošākā stāvoklī.
.. vajagot saprast, ka Krievijai patstāvīgas Baltijas val-

stis esot vajadzīgas kā buferi." Salnais tomēr piezīmē, ka Kolontajas iz-

turēšanās esot bijusi konfūza, neloģiska un pretrunīga, un domā, ka viņai

nav bijis no Maskavas noteiktu instrukciju. Salnais tad no savas puses

piezīmē, ka tomēr iespējams, ka Vācijas un Padomju Savienības līgums
ir zināms ieguvums Baltijas robežu nodrošināšanai.

Sūtnis Sēja ziņo no Kauņas 1939. g. 4. septembrī — direktors Norkai-

tis sarunā ar viņu izteicies, ka, pēc viņa domām, vācu un krievu līgums

ejot ļoti tālu. Viņš nešauboties, ka bez publicētā līguma starp krieviem

un vāciešiem nolīgts slepens militāras dabas līgums un ka lielajā karā

Krievija nostāsies Vācijas pusē. Vēl Sēja informē par savu sarunu ar Tau-
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tu savienības komisāru Dancigā profesoru Burkhardu. Jau pirms vācu

un krievu līguma parakstīšanas informētas personas Burkhardam stāstī-

jušas, ka tāds līgums gaidāms. Kad pēdējais prasījis, ko Maskava par to

dabūs, viņam atbildēts — pieeju pie Baltijas jūras un daļu Polijas. Sēja

piezīmē, ka viņš personiski šauboties, vai tāda cena Staļinam varētu lik-

ties pietiekama, ja ņem vērā lielo risku, kādu tas uzņēmies, ejot kopā ar

Vāciju.
Sūtnis Šūmanis 6. septembrī ziņoja no Tallinas par savu sarunu ar Igau-

nijas ārlietu ministru Selteru. Pēdējais teicis: „Vesela virkne pareizi iz-

prastu ārpolītikas aktu ir novedusi pie tā, ka mēs, kurus parasti uzskatīja

par visvairāk apdraudētiem, šodien ne bez pamata varam sevi uzskatīt par

zināmā mērā vislabāk situētiem." Sūtnis vēl raksta, ka Igaunijas sūtnie-

cība Maskavā saņēmusi no Amerikas vēstniecības informāciju, ka pakta

noslēgšanas laikā starp vāciešiem un krieviem esot bijusi runa par Balti-

jas valstīm, bet tādā nozīmē, ka abas valstis uzskatījušas par vēlamu Bal-

tijas valstu neatkarīgu eksistenci. Šūmanim bijusi arī saruna ar Padomju
Savienības sūtni Ņikitinu. Pēdējais teicis, ka viņš liekot savu galvu ķīla
un dodot savu godavārdu, ka Maskavā nekas neesot runāts un Maskavas

paktā nekas neesot parakstīts par Baltijas valstīm. Krievija nepiedalīšo-
ties nedz Polijas dalīšanā, nedz arī kādās citās territoriālās machinācijās.

Noslēgumā sūtnis Šūmanis raksta: „Te gribētu piemetināt, ka parasti ko-

lēģis Ņikitins gan neko nezina ne par Krieviju, nedz par citu valstu lie-

tām. Bet šajā svarīgā gadījumā jādomā, ka viņam var būt kādi norādīju-
mi no Maskavas."

Sūtnis Kociņš 1939. g. 11. septembrī ziņoja no Maskavas, ka viņš runā-

jis ar Polijas vēstniecību, un tur neticot, ka eksistē kāda slepena vienoša-

nās starp Vāciju un Padomju Savienību. Tomēr angļi esot skeptiski, atce-

rēdamies savas izjukušās sarunas. Tajās krievi esot pieprasījuši brīvas ro-

kas uz ziemeļiem no Pinskas, resp. Baltijas valstīs, kam angļi neesot pie-

vienojušies.

Ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs Nukša savā 1939. g. 22. septembra

pārskatā aizrāda, ka 17. septembrī no Maskavas saņemta informācija, ka

Baltijas valstīm tuvākā nākotnē nekādas briesmas no krievu puses ne-

draud.

Sūtnis J. Tepfers ziņo 26. septembrī no Helsinkiem — esot ļoti iespē-

jams, ka krievi vispār pie Baltijas jūras neko nopietni nevēlas, bet savu

galveno vērību veltīšot Rumānijai.

Noslēgumā vēl citēšu sūtņa Krieviņa 1939. g. 21. septembra ziņojumu.

Viņam bijusi saruna ar Itālijas vēstnieku Atoliko. Pēdējais domājot, ka

Ribentropa un Molotova sarunās bijusi vienošanās par Poliju, bet tikai

vispārējos vilcienos. Pēc tam Atoliko jautājis Krieviņam, vai esot tiesa, ka

krievi Latvijai prasījuši divu ostu lietošanas tiesības. Krieviņš atbildējis,
ka viņam par to trūkstot ziņu. Krieviņš turpina: „Kā arī nebūtu, viņam

šķietot, ka mūsu stāvoklis pašreiz esot izdevīgāks nekā Dienvidaustrum-
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eiropas valstu stāvoklis. Sadalot ar krieviem iespaidu sfēras, vāci, domā-

jams, paturējuši sev dominium maris Baltici, atstādami krieviem Melno

jūru un tās piekrastes. Mūsu patstāvība vāciem esot izdevīga, un tādēļ

viņš nedomājot, ka vāci pielaistu krievu ekspansiju Baltijas valstu virzie-

nā. Tomēr bruņotam konfliktam ieilgstot, viss varot grozīties."
Kā redzams, šais ziņojumos, kas autoram bija piesniedzami, ir viscaur

optimistisks tonis. Reālākais no šiem ziņojumiem ir sūtņa Sējas ziņojums
no kaimiņu Lietuvas.

Jautājums vēl paliek neatbildēts, vai Ulmanim bija zināms slepenā lī-

guma saturs, kā to 1965. gadā, tātad divdesmit sešus gadus vēlāk, raksta

toreizējais Latvijas sūtnis Krieviņš savās atmiņās, bet par ko autoram ne-

izdevās rast apstiprinājumu tā laikmeta, gan jāsaka — vēl pilnībā nepie-

ejamos, dokumentos.

Arī Ādolfs Klīve savā grāmatā Latvijas neatkarības gadi pieskaras pie

jautājuma par to, vai Ulmanim bija zināms slepenais līgums starp Vāciju

un Padomju Savienību. Viņš raksta (483. lpp.), ka trešajā vai ceturtajā
dienā slepenais protokols bijis Muntera un Ulmaņa rokās, bet vēlāk (487.

lpp.) pats sev runā pretim, rakstot, ka slepenie krievu un vācu līguma no-

teikumi neesot bijuši zināmi (un, ja tie būtu bijuši zināmi, neviens nebūtu

varējis pateikt, cik ilgi Hitlers līgumu izpildīs). Pretrunu varētu izskaidrot

ar to, ka Klīve pirms savas nāves nepaspēja grāmatu izrediģēt, un versiju

par to, ka Ulmanim slepenais līgums bija zināms, viņš būs aizņēmies no

Krieviņa atmiņu grāmatas.

Ja Ulmanim bija zināms slepenā līgumā teiktais, ka Vācija un Padomju
Savienība vienojušās par Latvijas ieskaitīšanu Padomju Savienības sfairā,

tad ir jautājums, ko Ulmanis darīja nedēļu līdz tam laikam, kamēr sākās

karš. Avotos nav ne mazāko norādījumu, ka Ulmanis un valdība būtu iz-

rādījusi kaut kādu aktivitāti. Vienīgais, kas avotos minēts, ir, ka notikusi

gudrošana par to, ko nozīmē termins ~ietekmes sfairā". Ņemot vērā to,

ka pirms šī slepenā līguma Latvija nebija nevienā ietekmes sfairā, vienīgā

aukstasinīgi apsvērtā interpretācija varētu būt, ka Latvija ir zaudējusi
savu neatkarību. Tai vietā Ulmanis, kā tas redzams pēc viņa runām vē-

lāk, kad Padomju Savienības nodomi kļuva skaidri ikvienam domājošam

Latvijas pilsonim, mierināja tautu, ka gan jau grūtības pāries. Par to, ka

Vācija un Padomju Savienība parakstījušas neuzbrukšanas līgumu, šīs

grāmatas autors uzzināja (saprotams, neko nezinot par līguma slepeno

protokolu) Stokholmā, Zviedrijā, toreiz kopā ar profesoriem Tenteli un

Švābi atrodoties zinātniskā komandējumā. Sēžot apstādījumos uz soliņa

un lasot avīzes, toreiz mūsu visu domas bija, ka tas nozīmē Otrā pasaules
kara sākumu. Turpretim Latvijas galvenā virziena laikraksts Brīvā zeme

vēl dienu pirms kara sākuma rakstīja: ~Kara nebūs!"9 Rodas ieskats, ka

visu nedēļu no Vācijas un Padomju Savienības vienošanās līdz kara sāku-

mam Ulmanis un Latvijas valdība pēc senlatviešu parauga mēģināja noti-

kumus ietekmēt ar stipriem kungu un kara vārdiem! No otras puses, režī-



442

ma aizstāvji raksta, ka minētajā situācija Ulmanis un valdība nevarēja
neko darīt. Piemēram, ieročus vairs nevarēja iepirkt.

Tomēr gluži tā nav, ka neko nevarēja darīt. Mazākais, ko varēja darīt,

bija ne vien cerēt labāko (ko arī darīja), bet tai pašā reizē gatavoties ļau-

nākam (ko nedarīja). Ja tiešām Ulmaņa rokās nonāca ziņa (ko Krieviņš
sakās sūtījis), ka pastāv slepens līgums starp Vāciju un Padomju Savienī-

bu, tad vajadzēja būt skaidram, ka tas nozīmē Latvijas galu, un tad bija

steidzīgi jārīkojas, lai glābtu, ko vēl var saglābt. Ja arī Krieviņš šādu in-

formāciju uz Rīgu nebūtu sūtījis, tad tomēr Ijaba vēsts, kā to iepriekš

redzējām, nāca no citiem avotiem, un tad vajadzēja gatavoties ļaunāka-

jam.
Tādos apstākļos mazākais, ko Ulmanis varēja darīt, bija sastādīt jaunu

valdību, apmainot ministrus, kas zināja tikai teikt „jā", ar tādiem, kam

bija patstāvīga doma. Tiesa, tas būtu bijis ļoti grūti, jo starp tiem, ko Ul-

manis bija ap sevi sapulcinājis, nebija personu ar patstāvīgām domām, bet

tie, kas bija ārpus šī loka, nebija pret viņu labvēlīgi noskaņoti.

Tomēr jauna kabineta sastādīšana būtu bijusi signāls tautai, ka draud

briesmas. Bez šāda netieša brīdinājuma Ulmanis varēja nākt klajā ar uz-

saukumu tautai, minot visu, kas par gaidāmām briesmām bija zināms, un

ar šādu latviešiem adresētu uzsaukumu griežoties pie pasaules, kaut pie
tās pašas diplomātiski aktīvās Amerikas, kur pret Ulmani kā personu, kas

tur ieguvis savu izglītību, bija zināmas simpātijas. Ja laupītājs draud ie-

brukt mājā, tad mazākais, ko var darīt, ir kliegt, lai dzird kaimiņi.

Vēl daudz tālāk nekā minēts iepriekšējās rindās savos ieteikumos iet

Miķelis Valters. Pat tik vēlu kā 1940. g. 20. janvārī no Briseles rakstītajā

personiskā vēstulē savam seno dienu draugam Kārlim Ulmanim Valters

domā, ka vēl var novērst draudošo katastrofu. Valters ieteic Ulmanim at-

brīvoties no saviem padomniekiem — Muntera, abiem Bērziņiem (Andreja

un Alfrēda). Valters ieteic 5. oktobra līgumu ar Padomju Savienību neuz-

skatīt par brīvu līgumu, jo tas bija uzspiests, un, ja to nevar anullēt, tad

vismaz šo līgumu neslavēt, bet par to klusēt. Valters ieteic arī ciešāku sa-

vienību ar pārējām Baltijas valstīm (ieskaitot Somiju), bet, ja šais valstīs

nerastos atsaucība, tad izbeigt savienības pretenzijas un Latvijai rīkoties

pilnīgi patstāvīgi. Valters ieteic noteiktu orientēšanos ārpolītikā uz rietu-

mu sabiedrotajiem, jo tie karu uzvarēs. Visradikālākais Valtera ieteikums

ir tūlīt atjaunot Latvijā demokrātiju, vienkārši sasaucot 1934. gadā sus-

pendēto saeimu. To pašu Valters jau bija ieteicis Ulmanim 1939. g. 27.

novembrī. Šīs savas vēstules Ulmanim Valters līdz ar citām, pie kurām

vēl atgriezīsimies, 1957. gadā Zviedrijā publicēja grāmatā ar nosauku-

mu Mana sarakste ar Kārli Ulmani un Vilhelmu Munteru Latvijas traģis-

kajos gados (sk. 90—92., 122—124. un 129. lpp.).
Uz šiem Valtera ieteikumiem Ulmanis neatbildēja un arī nevienu no

tiem nereālizēja — fatāli ticot, ka gan jau visas lietas griezīsies par labu,

un tā neatvairāmi valsts ratus stūrējot uz bezdibeņa pusi.
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Starptautiskus sarežģījumus, kas draud ar neatkarības zaudēšanu, var

novērst tikai divos veidos — vai nu ar diplomātiju, vai demonstrējot savu

bruņoto spēku. Par spīti tam, ka pastāvēja Baltijas valstu alianse, Latvija

Baltijas telpā bija izolēta — izšķirīgajā brīdī izrādījās, ka Baltijas alian-

se ir mazāk vērta nekā papīrs, uz kā tābija fiksēta.

Par Latvijas bruņoto spēku stiprumu Latvijā esošajiem ārvalstu militā-

rajiem atašejiem nekādu ilūziju nebija. Jau agrāk šai grāmatā citēju Angli-

jas militārā atašeja negātīvo atsauksmi par Latvijas armijas virsniekiem —

viņu līmenis neatšķiroties no instruktoru līmeņa. Starpība esot tikai zī-

motnēs. Virsnieki esot fiziski neattīstīti, kūtri kaut ko iemācīties un patē-

rējot pārāk daudz alkohola. 1934. gadā pulkvedis Fairbrēss rakstīja, ka

tikai latviešu vienkāršā kareivja izturības dēļ Latvijas armija kādu laiku

spētu pretoties tādam ienaidniekam, kas nevarētu mest cīņā visu savu

spēku. lo 1935. g. 22. februārī pulkvedis Fairbrēss ziņo, ka Latvijas armi-

jas miera laika stiprums ir 21 000 vīru. lepriekšējā gadā esot iesaukts

13 000 rekrūšu — tikpat, cik pirms tam. Financiālo apsvērumu dēļ jaun-
iesaukto apmācības laiks saīsināts par vienu mēnesi. Par Latvijas gaisa-

spēkiem ziņojumā teikts: ~Latvijas aviācija joprojām ir visai zemā līme-

nī. Modernā materiāla trūkums un tipiskā latviešu nevēlēšanās kaut ko

mācīties no citiem un pieaicināt virsniekus no citām zemēm neļauj zemo

standartu uzlabot. Aviācija Latvijā ir sliktākā stāvoklī nekā citās Baltijas
valstīs."11 Turpinājumā angļu pulkvedis negātīvi novērtē faktu, ka kara

ministram Balodim nav izdevies pārvarēt ministra Bērziņa opoziciju pret

to, ka līdzīgi kā Igaunijā aizsargus pakļauj kara ministram. Par Latvijas

armijas virsniekiem pulkvedis raksta: ~Vairumam vecāko virsnieku bija

[kaujas] pieredze lielajā karā, kad viņi kalpoja kā jaunākie virsnieki Krie-

vijas armijā, un pēc tam neatkarības karā. Ar maz izņēmumiem viņi ir

tradicionālā krievu tipa, lēni domājoši un aizdomīgi pret jauninājumiem

(slow brained and suspicious of new ideas). Pēdējos gados viņiem nav

bijis iespēju komandēt savas vienības karalaukā, un šai ziņā viņu spējas

jāuzskata par nepārbaudītām. Armija nav pietiekami apgādāta ar moder-

niem ieročiem.
. .

" 12

Vienīgais izņēmums šai visumā negātīvajā atsauksmē ir daži pozitīvi
vārdi par Hartmani un Rozenšteinu. Ģenerālis Hartmanis esot godkārīgs

un stingri atbalstot Ulmaņa režīmu. Vēlāk, 1938. g. februārī Skarleta

nosūtītajā Latvijas galveno personu raksturojumā par Hartmani dota šāda

atsauksme: „Ģenerālis Hartmanis. Štāba priekšnieks kopš 1934. gada feb-

ruāra. Ir liels Polijas draugs, un var uzskatīt, ka lietos savu ietekmi tās

labā. Būdams militārais atašejs Varšavā [1919 —1921], bija ciešos saka-

ros ar turienes britu militāro misiju un liekas draudzīgs [Lielbritānijai].

Godkārīgs un stingrs Ulmaņa režīma atbalstītājs. Interesējas par polītiku.

un viņu uzskata par inteliģentu, kā arī labu militāro diplomātu. Liekas

tomēr, ka uz viņu nevar paļauties (insincere) un ka viņam nosliece rīko-

ties tā, lai gūtu personisko labumu. Viņa sieva ir prezidenta Ulmaņa brā-
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ļameita. . .
Runa krieviski, vāciski, franciski un mazliet angliski." 13

Pārbaudot informāciju par to, vai ģenerālis Hartmanis tiešām bija Ul-

maņa brāļameitas (niece) vīrs, izrādījās, ka šī ziņa ir nepareiza, kaut sava

veida attāla ieprecēta radniecība ar Ulmaņa ģimeni ģenerālim Hartmanim

bija. Hartmanis bija apprecējis Kārļa Ulmaņa brāļa Indriķa dēla (arī In-

driķa) sievasmāsu. 14

Par pulkvedi Rozenšteinu ziņojumā bija teikts:
„ . . . par spīti savam

vāciskajam vārdam, viņš ir tīrs latvietis, bet viņa sieva ir vāciete. Viņš
ir viens no spējīgākiem virsniekiem Latvijas armijā un ir izraudzīts aug-

stākiem posteņiem. Viņš izglītojies Čechoslovakijas militārajā akadēmijā un

būs lielisks palīgs štāba priekšniekam."

Ziņojumu vēl papildina Torrs, pasvītrojot, ka Latvijas gaisaspēki ir vāji
un Latvijai nav nedz pretaviācijas, nedz prettanku ieroču. Torrs vēl rak-

sta, ka pat Baltijas valstu apvienotās armijas nebūtu spējīgas pretoties ne-

vienam no saviem kaimiņiem.
1938. g. 11. janvārī Skarleta kārtējam gadapārskatam par 1937. gadu

arī pievienots militārā atašeja pārskats par Latvijas bruņotajiem spēkiem.
Pārskata 46. paragrāfā lasāms: ~Pārskata gadā armijas apmācības nori-

tēja normāli. Septembrī notika liela mēroga manevri, un ir ziņas, ka tajos

piedalījās Latvijas armijas lielākā daļa. Vienu dienu manevros ielūdza

militāros atašejus, un kaut gan praktiski no tiem neko nevarēja redzēt,

vispār gūtais iespaids nav sevišķi glaimojošs. . .

"

Tālāk pārskata 59. paragrāfā teikts: „Liekas, ka Latvijas armija nedz

patlaban, nedz tuvākajos gados nav atzīstama par militāri nozīmīgu (it
does not seem that the Latvian army at the moment or for some years to

come can be considered of any military value)." Un tālāk 64. paragrāfā,

runājot par gaisaspēkiem: „Veiksmju līmenis ir zems (The Standard of

efficiency is low). Vidējais lidošanas laiks gadā atsevišķiem virsniekiem

ir mazāk par 70 stundām. Jaunais aviācijas pulka komandieris pulkvež-
leitnants R. Kandis tomēr izrādījis dzīvu interesi, un tās rezultātā perso-

nāla morāle ir uzlabojusies." 15

Nav šaubu, ka līdzīgs negātīvs uzskats par Latvijas bruņotajiem spē-

kiem bija arī citiem militāriem atašejiem. Ir ļoti zīmīgi, ka Anglijas mi-

litārais atašejs savos ziņojumos pat neuzskatīja par vajadzīgu pieminēt

Latvijas karafloti.

Kur meklējama vaina, ka Latvijas bruņotie spēki bija tik vāji? Pēc bi-

jušā Latvijas sūtņa Vācijā Krieviņa domām, vaina bijusi kara resora un

armijas vadībā. Savā polemikā 1953. gadā, aizstāvot Munteru, Krieviņš

raksta: „Kara resora un armijas vadības liecību piesaukšana pret Munteru

būtu labāk izpalikusi, jo šiem lieciniekiem būtu drīzāk piestāvējis rūpēties

par kārtību pašu mājās, tās mazliet uzpost un spodrināt: kas tad bija tie,

kas tikai tad sāka ārzemēs meklēt smagos ieročus, kad savās bāzēs jau
mēnešiem ilgi sēdēja sarkanarmieši un tur rīkojās pēc savas patikas?"' 6

Tomer vainu uzvelt tikai kara resoram ir netaisni. Bruņoto speķu aug-
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stākais virspavēlnieks bija valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Tiesa, viņš ne-

vienu dienu nebija bijis karadienestā un kā ārzemnieks izvairījās pat no

militārās apmācības Nebraskas universitātē. Tas, ka brīvības cīņu laikā

viņš uzvilka karavīru uniformu un ka frontes apskatē viņam šrapneļa

šķemba kontuzēja kāju, viņu nekvalificēja par militāru lietpratēju. Tomēr

Ulmanis taču bija nodibinājis valsts aizsardzības fondu un valsts aizsar-

dzības padomi. Kaut nodibināta, padome tomēr praktiski nedarbojās, kā

redzams pēc konfūzajām attiecīgā laikmeta liecībām. Tā Alfrēds Bērziņš

raksta, ka aizsardzības fonds nodibināts 1938. gada martā un nedaudz

vēlāk nodibināta valsts aizsardzības padome. Turpretim Krieviņš savās

atmiņās raksta, ka valsts aizsardzības padome nodibināta 1938. gada ru-

denī.17

Patiesībā likumu par valsts aizsardzības fondu pieņēma ministru kabi-

nets 1938. g. 31. martā. Pirms tam jau parlamentārajā laikā 1934. gadā

bija nodibināts kara aviācijas fonds, kurā līdz 1939. gadam bija savākts

5,4 miljoni latu. Šo kara aviācijas fondu ministru kabinets 1939. g. 5. ap-

rīlī nolēma likvidēt un visu savākto līdzekļu atlikumu nodot valsts aiz-

sardzības fondam.

Valsts aisardzības fonda līdzekļus bija paredzēts iegūt, apliekot ar 5 %

nodokļa piemaksu nekustamās mantas īpašniekus, izņemot tos, kam šī pie-
maksa nepārsniegtu divus latus. Bez tam darba devējus aplika ar 2 % no-

dokli no darbiniekiem maksājamās algas kopsummas. Tālāk — importē-

tajām precēm paredzēja I—2 % papildu muitu; dzelzceļiem bija jāmak-
sā 5 % no pasažieru pārvadāšanā gūtajiem ieņēmumiem, sakarā ar to at-

tiecīgi paaugstinot tarifu un prasot maksu arī no personām, kas saņēma

dzelzceļa brīvbiļeti. Bez tam valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1939. g. 31.

oktobrī griezās pie iedzīvotājiem ar aicinājumu ziedot valsts aizsardzības

fondam. 18

Par ziedojumiem valsts aizsardzības fondam autoram izdevās sameklēt

ziņas Valdības vēstnesī, kad tur parādījās sludinājumi, ka kopš 1939. g.

1. novembra valsts aizsardzības fondā esot saziedots pāri par vienu mil-

jonu latu. Kā redzams, līdzekļi fondam bija, un lielākās summas varēja

sagaidīt no nodokļu paaugstinājumiem. Tomēr 1939. gada novembrī sa-

vāktos līdzekļus vairs nevarēja likt lietā, jo ieročus un citus karamateri-

ālus brīvajā pasaulē vairs nevarēja dabūt.

1939. gada beigās Ulmanis nodibināja valsts aizsardzības padomi.
Zviedru avīzes Stockholms Tidningen korespondents par to ziņoja no

Rīgas 1939. g. 28. septembrī. Ziņojumā teikts, ka Latvijas valdība iz-

devusi likumu par valsts aizsardzības padomes dibināšanu republikas

prezidenta vadībā. Padomes locekļi ir kara, ārlietu, finanču, satiksmes un

iekšlietu ministrs, armijas komandieris un ģenerālštāba šefs. Padomes kom-

petencē ietilpst militārie, ekonomiskie un administrātīvie jautājumi, kam

sakars ar valsts aizsardzību. Saskaņā ar šo likumu visiem pilsoņiem, kā

vīriešiem, tā sievietēm, ir pienākums piedalīties valsts aizsardzībā. Valsts
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aizsardzības plāna praktiskā reālizēšana ir nodota valsts prezidenta vadī-

bai, bet pārraudzība par valsts aizsardzību ir nodota kara ministrijai. le-

vērosim, ka sabiedrisko lietu ministrs nebija valsts aizsardzības padomes
loceklis.

Arī šī rīcība bija nokavēta. 1940. g. 10. februārī Ulmanis vēl teica uz-

runu, ko pārraidīja radio no Šķibes Ezerkleišiem, bet Brīvā zeme publicē-

ja tikai 12. februārī ar virsrakstu „Miers nav miegam". 19 Savā uzrunā

Ulmanis teica: „Vienu lietu pierakstiet, lai neaizmirstas, un tūdaļ stāja-
ties pie darba. Ja smagais izšķiršanās brīdis pienāks, tad, caurmērā ņemot,

no katras lauku mājas vienam vīra cilvēkam būs jāuzvelk uniforma. Un

tad jūs varat pārrēķināt un pārdomāt, ka Rīgā nav tādu spīķeru, kuros

būtu telpas vajadzīgā daudzuma uzkrāšanai, runājot vispirms par veļu un

zābakiem. Un tad ziniet, ka jārūpējas vismaz par diviem krekliem un

attiecīgiem citiem veļas piederumiem — diviem dvieļiem un pāris labiem

zābakiem, zeķēm un autiem. Sāciet par to gādāt un turiet gatavībā. . .
Var

atnākt brīdis, kad mūsu jaunākie ļaudis tiks aicināti un iesaukti citā dar-

bā, cita uzdevuma [iz]pildīšanai...
"

Šī runa satrauca iedzīvotājus, bet, atskaitot faktu, ka 1940. g. 1. martā

pagarināja karadienesta apmācības ilgumu Latvijas armijā no 12 — 15

mēnešiem uz 18 mēnešiem, Ulmanis aprobežojās tikai ar runāšanu. Ja arī

ieročus vairs nevarēja nopirkt, tad ietērpu rezervistiem vēl varēja sagādāt,
bet kā ironija izklausās tas, ka vajadzīgā vairumā bija sagādātas vienīgi
karavīru zīmotnes.

Jaunu niansi Latvijas bruņoto spēku vājuma raksturojumā ienes Vāci-

jas sūtnis savā slepenajā ziņojumā Vācijas ārlietu ministrijai 1939. g. 21.

septembrī, t. .i, tad, kad krize bija sagaidāma jebkuru brīdi.20

„Pēc iepriekšējo gadu novērojumiem, un, salīdzinot mazo Latviju ar tās

pārspēcīgo kaimiņu, arī neko citu nevar sagaidīt, rodas iespaids, ka

arī no latviešu nacionāli noskaņotajiem elementiem nav sagaidāma nekā-

da sekmīga pretošanās. Man nav šaubu par to, ka sevišķi latviešu jaunat-
nei ir patiesa interese par savas zemes neatkarību un brīvību, un, kā to

arī apstiprina militāro atašeju jaunākie novērojumi, sasniegtas zināmas

militāras kaujasspējas (Schlagkraft). Tomēr šos pozitīvos faktorus izšķi-

rīgi ietekmē pirmām kārtām pretišķības starp valsts prezidentu un kara

ministru, pretišķības, kuru sākums meklējams 1918. un 1919. gada cīņu

dienās. Šodien šīs pretišķības kļuvušas jo nozīmīgas tādēļ, ka valsts pre-

zidents visu savu polītiku ir pamatojis uz uzticamu sekošanu Anglijai.

Tā ir attieksme, kam pašreiz visā Austrumeiropā kurss ļoti krities. Kara

ministrs turpretim aizstāv saprašanos īstā laikā ar Krieviju. Tādēļ viņš

acumirklī var pretendēt uz lielāku polītisku tālredzību, bet šī nostāja ar-

mijā radījusi tik dziļu šķelšanos, ka pat augstākā vadība, jautāta par sa-

gaidāmo izturēšanos krievu iebrukuma gadījumā, skumjā balsī atbild:

'Mums laikam vajadzēs cīnīties.' Cik augsta būs tāda cīņas morāle, nav

tuvāk jāraksturo. Par aizsardzības ierīču stāvokli pie krievu robežām līdz
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šim nebija iegūstami nekādi noteikti dati. Jāsecina tādēļ, ka, krieviem sā-

kot reiz virzīties uz priekšu latviešu territorijā un turklāt ar ātru karaspē-

ku, viņu rokās īsā laikā kritīs visa zeme bez vērā ņemamas pretestības."

Komentējot šo ziņojumu, jāatzīst, ka Vācijas sūtnim fon Kocem ir tais-

nība, ka Ulmaņa polītikā pamatojās uz lojālu sekošanu tālajai Anglijai.
Kad konflikts starp Ulmani un Balodi nonāca lūzuma stadijā, kā to re-

dzēsim turpmāk, tad kļuva arī skaidrs, ka Balodis tiešām bija noskaņots

par saprašanās meklēšanu ar Padomju Savienību. Vācijas sūtnis tomēr

kļūdās, rakstot, ka tā bija tālredzīga politika. Vācijas sūtņa piezīmē par

aizsardzības ierīču stāvokli pie Krievijas robežas pavīd zināmas aizdomas,

ka tādas aizsardzības ierīces varētu arī nebūt. Tas tomēr bija bēdīgs fakts,

ka visos ilgajos miera gados Latvija gluži nekā nebija darījusi, lai nocie-

tinātu savas robežas.

Par spīti lieliskajam karavīru materiālam un par spīti dažiem spožiem

augstākās militārās vadības virsniekiem, Latvijas aisardzība bija vāja.
Tāda tā bija, kaut gan Latvijā no kārtējā budžeta „apsardzībai" bija iz-

dots 1934/35. gadā 29,6 milj. latu, 1935/36. gadā 31,0 milj. latu, 1936/37.

gadā 33,7 milj. latu, 1937/38. gadā 41,4 milj. latu un 1938/39. gadā 45,9

milj. latu. Tai pašā laikā kārtējā budžeta izdevumu kopsumma bija pie-

augusi no 139,5 milj. latu uz 190,5 milj. latu. Pārejot uz jaunu budžeta

periodu laikā no 1939. g. 1. aprīļa līdz 1940. g. 31. decembrim, apsar-

dzībai" kārtējā budžetā bija paredzēts 99,4 milj. latu no kopsummas —

366,9 milj. latu. Procentuāli budžetā apsardzībai paredzētais bija pieau-
dzis no 21,2 °/o no budžeta kopsummas 1934/35. gadā uz 27,1

fl/o 1939.

un 1940. gadā.21 Cik no šīs summas bija paredzēts ieroču un municijas

iegādei bruņotajiem spēkiem un cik citiem izdevumiem, kam tikai netiešs

sakars ar „apsardzību", par to ziņu nav. Nav arī ziņu, cik bruņotajiem

spēkiem bija paredzēts no nepublicētā ārkārtējā budžeta. Lai kā, tomēr šie

prāvie materiālie upuri bija veltīgi. No otras puses, upurējot vēl vairāk,

varbūt tie nebūtu bijuši veltīgi.
Dibinoties uz ASV nacionālā archīva datiem (t. i., uz ASV militārā

atašeja ziņojumiem) un iztaujājot lielāku skaitu Latvijas armijas bijušo

virsnieku, Edgars Andersons ir sastādījis plašu pārskatu par Latvijas bru-

ņotajiem spēkiem 1938. gadā.22 Minētā gadā Latvijas armijā bija 2200

virsnieku un 23 000 instruktoru un kareivju. Policijā bija 3100 vīru, ro-

bežsargos 100 virsnieku un 1100 vīru, aizsargos 35 000 vīru. Apmācītu

rezervju bija 170 000 vīru un neapmācītu 20 000. Kara laikā Latvija va-

rēja mobilizēt 200 000 vīru, bet tikai 130 000 līdz 180 000 varēja apbru-

ņot. Mobilizācijai vajadzēja trīs dienas laika.

Latvijas aizstāvēšanai bija paredzēti trīs varianti. Pirmais variants pa-

redzēja aizstāvēšanos pret Padomju Savienības uzbrukumu, otrs variants

pret Vācijas uzbrukumu, bet trešais variants pret Padomju Savienības un

Vācijas vienlaicīgu uzbrukumu. Sīkumos izstrādāts bija tikai pirmais va-

riants, bet trešais variants bija izstrādāts vismazāk. Pēc pirmā varianta,
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aizstāvēšanās bija paredzēta līnijā: Skrudaliena-Lielborna-Izvalta-Andru-

pene-Kaunata-Stoļerova-Bērzgale-Nautrēni-Tilžas purvi-Kuprova-Liepna-
Pededzes upe. Tas nozīmētu, ka trešdaļu Latgales atstātu ienaidniekam,

bet nosprausto aizstāvēšanās līniju bija paredzēts ieņemt tikai piektajā

mobilizācijas dienā. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, konstatēsim, ka

tad, kad Latviju okupēja Padomju Savienība, galvenie krievu spēki ie-

ņēma Rīgu no Lietuvas puses, t. i., no tās puses, kur aizstāvēšanās vari-

ants bija vismazāk izstrādāts.

Atsaucoties uz ASV nacionālā archīva datiem, Andersons raksta, ka ār-

zemju militārie vērotāji vērtēja Latvijas armijas kaujasspējas trešajā vie-

tā, aiz somiem un igauņiem. Kareivju un zemāko virsnieku vērtējums vis-

pār pozitīvs, bet augstāko virsnieku vērtējums ir negātīvs ar dažiem iz-

ciliem izņēmumiem. Kā redzams, šai ziņā ir atšķirība ar angļu militārā

atašeja vērtējumu, kas zemākos un arī augstākos virsniekus vērtēja negā-
tīvi.

Andersons analizējis arī Baltijas valstu militāro sadarbību, kāda tā fak-

tiski bija un kāda tā varēja būt. Pieminot Latvijas un Igaunijas defensīvo

militāro savienību, kas nodibināta 1921. gadā un paplašināta 1923. un

1934. gadā, un 1934. gada 12. septembra Latvijas, Igaunijas un Lietuvas

Baltijas aliansi, kam nebija militāra rakstura, Andersons pasvītro, ka mili-

tārā sadarbība starp Latviju un Igauniju bija ļoti trūcīga. Tikai 1930. un

1931. gadā notika kopēji sauszemes karaspēka un jūrasspēku manevri. Virs-

nieku apmaiņa notika tikai mazā mērā. Vecākie virsnieki varēja saprasties

krieviski, bet jaunākie valodas neprašanas dēļ nevarēja sazināties. leroču

un municijas apgādē katra valsts gāja savu ceļu, turklāt visumā ieroči bija

novecojuši un trūka rezerves daļu. Pastāvēja gan principiāla vienošanās par

kopējo pavēlniecību kara laikā, bet konkrētā vajadzības gadījumā tai būtu

nepārvarami šķēršļi — igauņiem bija spējīgāki virsnieki, bet latviešu bru-

ņotie spēki bija otrtik lieli nekā igauņiem. Abās pusēs bija aizdomas, ka

otra puse kara gadījumā vispirms rūpēsies par sevi un tikai pēc tam par

savu sabiedroto, ja vispār to darīs.

Visas trīs Baltijas valstis būtu varējušas kara gadījumā mobilizēt

550 000 vīru. Tas būtu ievērojams spēks starptautiskā mērogā, bet rietumu

militārie novērotāji, redzot, cik liela bija ārpolitiskā nevienprātība starp

Baltijas valstīm, šī ievērojamā spēka rašanos uzskatīja par utopisku. Šīs

(Edgara Andersona vēl sīkāk raksturotās) grūtības beidzot Baltijas valstīm

maksāja viņu neatkarību.

Valstsvīra lielums parādās grūtos apstākļos. Tikai lieli valstsvīri var

grūtumus pārvarēt un rast izeju viskļūmīgākos apstākļos. Baltijas valstīm

tādu lielu valstsvīru nebija. Ulmanis pats sevi gan par
tādu uzskatīja, un

par lielu valstsvīru viņu uzskatīja arī visi tie, ko viņš bija ap sevi pul-

cinājis. Viņam tomēr neveicās ārpolitiskajā frontē, tai frontē, no kuras at-

karājās Latvijas neatkarība. Ne vien pēc iepriekš minētā Vācijas sūtņa

viedokļa, bet arī pēc Ā. Klīves liecības, Ulmanis Latvijas ārpolītikā bal-
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nemaz necentās noskaņot Latvijas labā (kā to rāda šai grāmatā vairāk-

kārt dokumentētā Anglijas pārstāvības negātīvā nostāja), naīvi pieņemot,
ka tās draudzīgās jūtas, kas viņam bija pret Angliju, telepatiski pāries arī

uz Anglijas pārstāvjiem. Turklāt Ulmanis bija ignorējis ģeopolitisko situ-

āciju, ka Anglija atradās aiz deviņām jūrām.

Laikus nerūpējoties par bruņotajiem spēkiem un aplamu iedomu dēļ at-

stājot novārtā diplomātisko fronti, Latvijas neatkarības noriets bija tikai

laika jautājums. Ja katastrofa būtu notikusi, pastāvot demokrātiskai ie-

kārtai, tad būtu bijusi vainīga tautas pārstāvība. Turpretim tagad ne vien

nopelni par sasniegumiem, bet arī vaina par neatkarības zaudēšanu ir jā-

uzņemas „tautas vadonim".

Neitrālā Latvija

Astotā Baltijas valstu ārlietu ministru konference 1938. g. 18. novembrī

vienojās, ka Baltijas valstīm nākošajā bruņotā konfliktā Eiropā jābūt neit-

rālām. Attiecīgu likumu Igaunija pieņēma 1938. g. 3. decembrī, Latvija
21. decembrī, bet Lietuva 1939. g. 25. janvārī. Latvija šo neitrālitātes

deklarāciju paziņoja Tautu savienībai. 24

Šos likumus Baltijas valstis bija pieņēmušas, neievērojot Padomju Sa-

vienības brīdinājumu 1938. g. 21. jūnijā laikrakstā Pravda, ka pabēgšana
neitrālitātē nevarēs mazās valstis paglābt, ja izceltos karš starp lielvalstīm.

No pavisam cita viedokļa uz Latvijas un pārējo Baltijas valstu neitrā-

litāti raudzījās Miķelis Valters. Viņš pret Baltijas valstu neitrālitāti vēr-

sās gan ar pseudonimu, gan pilnu vārdu parakstītos rakstos Jaunākajās

ziņās, Brīvajā zemē un Latvijas kareivī. Par 1938. g. 16. oktobrī Latvijas

kareivī ar pilnu vārdu parakstīto rakstu Valters saņēma Muntera rājienu

personiskā 1938. g. 22. oktobra vēstulē. Kā ārlietu ministrs Munters aiz-

liedza sūtnim Beļģijā Valteram polītisko rakstu publicēšanu dienaspresē.
No šī aizlieguma un no Muntera 1939. g. 26. aprīļa slepenā apkārtraksta

sūtņiem izrietēja Valtera polemiskās atbildes. Kad Munters atteicās at-

bildēt, Valters savu atbilžu norakstus nosūtīja Ulmanim un ģenerālim Ba-

lodim un vēlāk 1957. gadā publicēja jau minētajā grāmatā (Mana sa-

rakste. . .).

Valtera viedoklis bija, ka neitrālitātes pasludināšana nozīmē atteikša-

nos no Tautu savienības ar tās kollektīvo drošību un ieslīdēšanu Vācijas

un Padomju Savienības politiskajos apkampienos. Šai ziņā, pēc Valtera

domām, bija kardināla atšķirība no polītiskās situācijas 1918. un 1919. gav

dā, kad neitrālitātē nozīmēja nostāju pret Vāciju un Krieviju. Tālāk Val-

ters domāja, ka 1938. un 1939. gada Latvijas neitrālitātes polītikā no-

zīmē modrības zaudēšanu un tautas iemidzināšanu (sk.: Mana sarakste.
. . ,

105., 106., 115. un 116. lpp.): „Ļaunākais bija, ka nedomāja par neitrā-
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litāti kā tiesisku institūciju, nedz kā par politisku, bet gan visvairāk kā

par morālu — nolūks bija panākt politisku bezrūpību, demorālizēt ētis-

ko sajūtu pret notikumiem.
. .

"

(115. lpp.).
1939. g. 1. septembrī sākās Otrais pasaules karš ar Hitlera Vācijas ie-

brukumu Polijā. Alfrēds Bērziņš raksta: „Dažas stundas pēc Hitlera di-

vīziju uzbrukuma Polijai, 1939. gada 1. septembrī, Rīgas pilī prezidents
K. Ulmanis sasauca ministru kabinetu uz ārkārtas sēdi. Ar īsu uzrunu,

norādīdams uz kara darbības sākšanos mūsu zemes robežu tuvumā, pre-

zidents izteica uzskatus, ka patlaban mums nav citas iespējas kā — neitrā-

litātes deklarēšana." 25 Tā kā Hitlera gaisaspēku uzbrukums Polijai sākās

pulksten piecos no rīta un armiju uzbrukums pulksten sešos no rīta, tad,

pieņemot, ka Bērziņa teikums par „dažām stundām" pēc uzbrukuma nav

tikai retoriska frāze, ministru kabineta sēde Rīgas pilī būs notikusi ap

pulksten septiņiem vai astoņiem no rīta.

Neitrālitātes deklarāciju parakstīja valsts prezidents Kārlis Ulmanis.

Tai bija divi panti.26 Pirmajā pantā Ulmanis paziņo, ka karā, kas izcel-

sies starp svešām valstīm, Latvija ievēros stingru neitrālitāti. Otrā pantā
Ulmanis atsaucas uz 1938. gada likumu par neitrālitāti un deklarē, ka li-

kuma trešā daļa attiecināma uz visām karojošām valstīm, sākot ar 1939.

g. 1. septembri.
Kad 1939. g. 3. septembrī arī Anglija un Francija iestājās karā, Lat-

vijas valdība atkārtoja savu neitrālitātes deklarāciju un uzaicināja arī

Latvijas pilsoņus atbalstīt neitrālitātes polītiku, ko valdība ievērošot visā

savā darbībā.27 Kā zināms, kādas valsts neitrālitātē nebūt nenozīmē, ka

arī tās pilsoņiem jābūt neitrāliem.

Alfrēds Bērziņš savā grāmatā turpinājumā raksta, ka, pieņemot lēmumu

par stingras neitrālitātes izsludināšanu, valdība no savas puses darījusi

[visu], ko maza valsts šādos apstākļos var darīt, lai sevi pasargātu. Ka

neitrālitātes deklarēšana nebūt nebija viss, ko Latvija varēja darīt, izriet

no Somijas feldmaršala G. Mannerheima atmiņām. Tajās viņš raksta, ka

Lietuvas armijas virspavēlnieks ģenerālis Raštiķis tūlīt pēc Hitlera iebru-

kuma Polijā ierosinājis Baltijas valstu militāru savienību. Tomēr Igaunija

un Latvija šo ierosinājumu noraidījušas, baidoties, ka Padomju Savienība

to uzskatīs par izaicinājumu. Mannerheims piezīmē, ka Baltijas militāra-

jai savienībai būtu bijušas divdesmit divīzijas.28 Dibinoties uz materiāliem

Latvijas sūtniecības archīvā Londonā, Arveds Švābe raksta, ka Lietuva

14. sept. ierosinājusi sasaukt Kauņā Baltijas antantes konferenci, bet Igauni-

ja to noraidījusi.29 Jāšaubās, ka tikai Igaunija bija tā, kuras dēļ konference

nenotika. Ir pamats domāt, ka arī Latvija bija pret šādu konferenci. Tā-

tad vēl šai pēdējā brīdī varēja kaut ko darīt. Kas šis kaut kas bija, to bija

rādījis Lietuvas ierosinājums — nodibināt militāru savienību starp visām

trim Baltijas valstīm vai vismaz sapulcēties, lai apspriestu, ko varētu da-

rīt diplomātiskā frontē. Abus šos priekšlikumus uzmanīgie (lai neteiktu,

bailīgie) Latvijas un Igaunijas valsts vadītāji noraidīja. Tā skaistā dekla-
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rācija: „Labāk stāvus mirt nekā uz ceļiem dzīvot" palika tikai frāze. Ir

veltīgi spriedelēt par to, kas būtu noticis, ja tas, kas notika, nebūtu no-

ticis. Tomēr notikumi Somijā rādīja, ka valstij, izrādot konkrētu gribu

„stāvus mirt", ir iespējams no miršanas izvairīties. Šai jautājumā nepareizi
ir pretargumenti, ka Somijai bija labākas iespējas savu zemi aizsargāt da-

bisko šķēršļu dēļ. Šo Somijas dabisko priekšrocību būtu kompensējusi ap-

vienoto Baltijas valstu bruņoto spēku aizstāvēšanās griba un cīņas spars.

Tomēr notika tā, ka katra valsts rīkojās par sevi. Vairāk nekā divi tūk-

stoši gadu veco Esopa fābulu par to, ka rīkšķu saišķi nevar salauzt, bet

katru atsevišķu rīksti var viegli pārlauzt, Baltijas valstsvīri nebija at-

cerējušies.

Vienīgais konkrētais solis, ko Latvija spēra (kaut par to ir pretrunas

memuāru literātūrā), bija, ka 11. septembrī iesauca trīs gadagājumus re-

zervistu.30 Turpretim Padomju Savienība iesauca četrus vai piecus gada-

gājumus rezervistu jau tūlīt pēc tam, kad sākās Vācijas un Polijas karš —

turklāt kopā trīs miljonu vīru mobilizāciju izdarīja slepeni ar individu-

ālām pavēstīm iesaucamiem. Tikko jaunās divīzijas bija saformētas, tās

nosūtīja uz rietumu fronti no Somijas robežas ziemeļos līdz Rumānijas
robežai dienvidos.31 17. septembrī padomju spēki izdarīja dunča dūrienu

mugurā Polijai, kas smagi cīnījās pret Vāciju. Polijā no austrumiem ie-

bruka arī padomju spēki. Ar to Polijas neatkarībai pienāca gals. Polija
visus savus bruņotos spēkus bija metusi kaujā pret Vāciju, un tās austrumu

fronte bija faktiski pilnīgi neaizsargāta.
Kā Latvija reaģēja uz Vācijas un Krievijas iebrukumu Polijā? Alfrēds

Bērziņš plaši apraksta, ka Latvijas valdība devusi patvērumu militāriem

un civiliem bēgļiem no Polijas, ka poļu virsnieki internēti Liepājā, bet ka

tiem poļu virsniekiem, kas uzdevušies par civilistiem, atļauts atstāt Lat-

viju. Bērziņš raksta, ka valdībai bijušas domstarpības par Polijas diplo-
mātiskā personāla stāvokli. Ārlietu ministrs Munters vēlējies diplomātis-
kās pārstāvības slēgt, bet citi valdības locekļi tam pretojušies, uzskatot,

ka Polijas sūtnim būtu jāatļauj pašam izšķirties, vai izbeigt sūtniecības

darbību, vai ne. Savā 1963. gadā publicētajā grāmatā Bērziņš raksta, ka

Polijas sūtnis pats slēdzis sūtniecību un aizbraucis uz Zviedriju. 32 Šai jau-

tājumā vai nu Bērziņš nav informēts par to, kas patiesībā notika, vai arī

ar nodomu lietu apgaismo citādi. Ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs savā

apkārtrakstā Latvijas sūtņiem raksta, ka 1939. g. 21. septembrī Polijas

sūtnim Klopotovskim paziņots: ņemot vērā faktu, ka Latvijas sūtnim Po-

lijā izbeigušies sakari ar Polijas valsts prezidentu un Polijas valdību, kas

atstājuši Polijas territoriju, Latvijas valdība pārtrauc sakarus ar Poliju. 33

Ar šo aktu Latvijas valdība aizsteidzās priekšā Vācijai un Padomju Sa-

vienībai, kas tikai 1939. g. 28. septembrī galīgi likvidēja neatkarīgo Po-

liju, ar robežu un draudzības līgumu to sadalot savā starpā.
34 Motīvācija,

ka Latvijas sūtnim Polijā ir izbeigušies sakari ar Polijas valsts prezidentu

un valdību, neiztur ne mazāko kritiku. Kad citas valdības kara darbības



dēļ bija spiestas atstāt savu valsti, ārvalstu sūtņi parasti sekoja valdībām,

pie kurām viņi bija akreditēti. Šai ziņā bija jau nodibinātas tradicijas Pir-

mā pasaules kara laikā. Polijas sūtniecības slēgšana Rīgā, kas, bez šaubām,

bija notikusi ar Ulmaņa ziņu, nebija valdības cienīgs akts. Šī Polijas sūt-

niecības slēgšana demonstrēja Padomju Savienībai Latvijas servīlitāti un

nostiprināja Padomju Savienības diktātorā Staļinā viedokli, ka Latvija
ir zeme, ko varēs paņemt bez liela riska.

Ar Polijas sūtniecības slēgšanu Rīgā Latvija bija faktiski nostājusies
abu sabiedroto

— Vācijas un Padomju Savienības — pusē un līdz ar to

nebija vairs neitrāla valsts. Tā bija lauzusi savu divi reizes (1. un 3. sep-

tembrī) svinīgi deklarēto neitrālitāti. Kaut formāli Latvijas neitrālitātē

ilga 35 dienas (līdz 5. oktobrim, kad Latvija parakstīja savstarpējās pa-

līdzības paktu ar Padomju Savienību), faktiski tās neitrālitātē bija il-

gusi tikai 21 dienu. Formālo neitrālitāti Latvija izbeidza piespiedu kārtā,

bet faktisko neitrālitāti — pilnīgi brīvprātīgi.
Savā privātajā Ulmanim rakstītajā 1940. g. 20. janvāra vēstulē Latvijas

sūtnis Briselē Miķelis Valters aizrādīja, ka bijusi noruna Polijas pārstāvī-
bas jautājumā visām trim Baltijas valstīm rīkoties saskaņoti. Tomēr vienī-

gi Latvija ir slēgusi Polijas sūtniecību, „kas nesaskan ne ar tās [Latvijas]

cieņu, ne ar draudzību pret Poliju — pie tam Polijas traģiskākā brīdi.
. .

Latvija ir atkal tā, kas no visām Baltijas valstīm rīkojās visgreizāk. Pre-

tēji visiem starptautiskiem ieskatiem, mēs esam deklarējuši Poliju par ne-

esošu, kur visas valstis gluži citādi uz to skatās. Berlīnes-Maskavas ap-

kampieniem pievilkti, mēs jau esam zaudējuši katru kustības brīvību.
. .

"

(sk.: Mana sarakste. . . ,
123—124. lpp.).

Drīz vien kara notikumos ierāva arī Baltijas valstis, un tās vairs ne-

palika tikai vērotāju lomā. Dienā, kad padomju spēki iebruka Polijā, Tal-

linas ostā motora bojājuma dēļ patvērumu meklēja poļu zemūdene „Or-

zel". Saskaņā ar neitrālitātes noteikumiem šo poļu zemūdeni igauņi in-

ternēja, novietojot tajā savu bruņoto sardzi. Naktī no 17. uz 18. septem-

bri poļu jūrnieki motoru bija salabojuši un, pārvarējusi igauņu sardzi, poļu
zemūdene aizbēga. 19. septembrī par to bija raksts krievu avīzē Pravda,

un Padomju Savienības ārlietu ministrs Molotovs izsauca uz kremli Igau-

nijas sūtni Augustu Reiju. Pēdējais savās atmiņās raksta: „Molotovs sāka

ar draudiem, deklarējot, ka poļu zemūdene izbēgusi vai nu ar Igaunijas
valdības akceptu, vai arī dažu virsnieku palīdzību, kas tradicionāli sim-

patizē poļiem un Polijai. . . Padomju sarkanajai flotei būs jāpārbauda,
kas īsti notiek Igaunijas piekrastes ūdeņos."35

Tā kā tai laikā notika arī sarunas par Padomju Savienības un Igauni-

jas tirdzniecības līguma pagarināšanu, jauno tirdzniecības līgumu parak-

stīt Maskavā 24. septembrī ieradās Igaunijas ārlietu ministrs K. Selters.

Pēc Reija informācijas, Selters pats bija ierosinājis, lai viņu uzaicina uz

Maskavu tirdzniecības līguma parakstīšanai. Reijs raksta, ka Selters bija

ne vien šai ziņā nepiedzīvojis, bet arī par viņa spriedumiem ārlietās „at-

452
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lika daudz, ko vēlēties". Molotovs Selteru pēc ierašanās Maskavā uzai-

cināja pie sevis kremlī un, īsumā pieminējis tirdzniecības līgumu, turpinā-

ja: ~Tagadējā situācija Baltijas valstīs apdraud Padomju Savienības dro-

šību, kā to sevišķi rādīja poļu zemūdenes izbēgšana no Tallinas ostas. Tā-

dēļ ir nepieciešams grozīt status quo Baltijas telpā, lai Padomju Savienī-

bas flote Somijas jūraslīča šaurajā galā nejustos apdraudēta. Padomju Sa-

vienība ir kļuvusi spēcīga valsts ar augsti attīstītu rūpniecību, un tai ir

liels militārais spēks. Status quo, ko nodibināja priekš divdesmit gadiem,

kad Padomju Savienību bija novājinājis pilsoņu karš, tagad vairs nav

piemērots un nav normāls. Padomju Savienības valdība nevar ilgāk panest

šo bīstamo situāciju un ir stingri nolēmusi to grozīt."36

Tās pašas dienas pusnaktī Molotovs atkal uzaicināja Selteru ierasties

kremlī un nodeva viņam savstarpējās palīdzības līguma uzmetumu. Sa-

skaņā ar šo līgumu Padomju Savienība vēlējās iekārtot Igaunijā flotes

bāzes, bet tai pašā reizē Molotovs teicis, ka Igaunijas iekšējā iekārta varot

palikt tā pati un Igaunijas neatkarību un suverēnitāti neaiztikšot. Līguma

parakstīšana esot steidzīga, un Molotovs ieteicis Selteram sazināties ar

Tallinu pa telefonu. Kad Selters katēgoriski pateicis, ka viņam par jauno

līgumu ir mutvārdiem jāziņo valsts prezidentam, Molotovs akceptējis, ka

Selters atgriežas Tallinā. Tur tad notika divu dienu apspriedes ar Igauni-

jas valsts prezidentu, valdību un aizsardzības, kā arī parlamenta ārlietu

komisiju. Secinājums bija, ka būtu bezcerīgs pasākums mēģināt ar bruņotu

spēku pretoties Padomju Savienībai, un Igaunija nolēma piekāpties, ak-

ceptējot Padomju Savienības prasības.

Igaunijas delegācija ieradās caur Rīgu Maskavā trešdien, 27. septembrī,

pulksten sešos vakarā, un pulksten deviņos sākās sarunas ar Molotovu Mi-

kojana klātienē. Šais sarunās Padomju Savienība izvirzīja jaunas prasības,

paziņojot, ka flotes bažu aizsardzībai Igaunijā novietos arī sauszemes ka-

raspēku un aviāciju. Pulksten 9.15 sarunu vadību pārņēma Staļins, un

igauņiem izdevās nokaulēt krievu bāzēs novietojamā karaspēka lielumu

no 35 000 uz 25 000 vīru un panākt solījumu, ka bāzes būs tikai pa kara
laiku.37

Ir interesanti atzīmēt faktu, ka Augusts Reijs vairākkārt bija ministrs

Igaunijas kabinetā, 1928. gadā Igaunijas valsts prezidents, no 1932. līdz

1933. gadam Igaunijas ārlietu ministrs un no 1938. līdz 1940. gadam

Igaunijas sūtnis Padomju Savienībā, tādēļ varētu domāt, ka viņš ļoti la-

bi zināja, ka Igaunijai bija militārs līgums ar Latviju un ka saskaņā ar

šo līgumu Igaunijai vajadzēja sazināties ar Latviju. Vienīgais, ko Reijs sa-

vā grāmatā raksta, ir sekojošais: „Kaut likās pilnīgi droši, ka tūlīt pēc

Igaunijas tās pašas prasības un draudus kremlis vērsīs pret Latviju, Lie-

tuvu un Somiju, nebija nekādu izredžu, ka šīs četras valstis apvienosies

aliansē, lai izrādītu saskaņotu pretestību pret agresiju, kas visus apdrau-

dēja. Kaut svinīgos gadījumos bija teikts daudz skanīgu runu, ka šīs ma-

zās valstis varēs saglabāt savu brīvību un neatkarību tikai tad, ja ar ne-
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šaubīgu apņemšanos tās aizstāvēs brīvību un neatkarību kopējiem spē-

kiem, ļoti maz kas patiesībā bija darīts, lai sagatavotos savu centienu

praktiskai saskaņošanai, ja draudētu lielās briesmas. Visas nācijas apdrau-

dētajā zonā bija pārbijušās par apstulbinošo totālā kara efektu, ko pirmo-
reiz vēsturē Vācija vērsa pret Poliju. Katra nācija bezcerīgi cerēja, ka pēr-

kons pāries un tās neitrālitāti respektēs, ja tā izturēsies, cik vien klusu

iespējams. Nebija nekādu cerību uz palīdzību un atbalstu no ārienes."38

Ārlietu ministrijas polītiskā departamenta direktors A. Stegmanis 1939.

g. 25. oktobrī apkārtrakstā sūtņiem vēstī, ka 22. septembrī Igaunijas ār-

lietu ministrs izbraucis uz Maskavu, lai parakstītu jaunu tirdzniecības un

transita līgumu. Viņš Maskavā ieradies 24. septembrī, bet jau nākamā

dienā izlidojis atpakaļ uz Tallinu. Pēc tam 27. septembrī Selters, Uluotss

un Pīps caur Rīgu devušies uz Maskavu, kur 28. septembrī parakstījuši

Igaunijas un Padomju Savienības savstarpējās palīdzības līgumu. Steg-
manis turpina: „Šai vietā man jākonstatē, ka pa visu šo laiku mēs no sa-

biedrotās Igaunijas nebijām saņēmuši ne mazāko tiešo informāciju par

krievu prasībām, nerunājot jau nemaz par Latvijas-Igaunijas aizsardzības

savienības līguma 7. pantā paredzētā aizlieguma ievērošanu nenoslēgt sa-

vienību ar kādu trešo valsti bez otra sabiedrotā piekrišanas."39 Šī 1924.

g. 21. februārī ratificētā un vēlāk pagarinātā līguma septītais pants, ko

savā apkārtrakstā piemin Stegmanis, bija šāds: Neviena no augstām līgu-

ma līdzējām pusēm nenodibinās savienību ar trešo valsti bez otras puses

akcepta. . .

40

Tālāk Stegmanis raksta:
„ . . .

sūtni Šūmani jau konkrētāki informēja

viceministrs Dpiks 28. septembrī, dažas stundas pirms igauņu-krievu lī-

guma parakstīšanas. Uz katēgoriskāko noraidāms apgalvojums, it kā Lat-

vija būtu izvairījusies no Igaunijas ierosinātās apspriedes krievu priekš-
likumu lietā. Igaunijas atsaukšanās uz Latviju. . .

būtu bijusi pilnīgi loģis-
ka un būtu, domājams, novedusi pie tā, ka pretī krieviem pie kopēja galda
būtu sēdējušas vismaz abas sabiedrotās valstis. Mēs gan neņemamies ap-

galvot, ka šādos apstākļos Padomju Savienība būtu atteikusies no idejas

par savstarpējās palīdzības paktiem, bet visa situācija un arī sarunu iz-

nākums tomēr būtu varējuši būt citādi."

Pie šī paša jautājuma Latvijas sūtnis Igaunijā V. Šūmanis atgriežas
1940. g. 4. janvāra ziņojumā ārlietu ministram Munteram:

„.. . versija,

kas sarūgtinājusi Selter[u], esot Rīgā viņam izteiktie pārmetumi, ka viņš

par Maskavas prasībām neesot tūliņ informējis Latvijas valdību. Šajā
lietā ministra domu gājiens ir sekojošs. Atgriežoties pirmo reizi no Mas-

kavas caur Rīgu, viņš neesot varējis Jūs informēt par Maskavas prasībām,

jo bijis iepriekš jāziņo par stāvokli savam prezidentam un valdībai. Ka

viņš neesot aizmirsis tajā brīdī mūsu savienības līgumu, par to liecinot

tas, ka viņš uzdevis Opik'am mani informēt. Uz manu iemetumu, ka

pirmā informācija bija ļoti vispārēja un nenoteikta, ministrs atbildēja, ka

tajā momentā viņš vairāk neesot varējis darīt man zināmu, jo apstākļu
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pilnīgo apgaismojumu tajā brīdī zinājušas tikai 4 personas. Savā otrā

braucienā uz Maskavu, Rīgas aerodromā viņš izstāstījis Rebanem [Igauni-

jas sūtnim Latvijā] visus apstākļus un uzdevis Jums to paziņot. Rebane

vēlāk ziņojis, ka noklausoties viņa informāciju Jūs esot izteikušies, ka lī-

dzīgos apstākļos Latvija darītu tāpat kā Igaunija.

Jautājums par Latvijas palīdzību neesot uzstādīts, neatkarīgi no Jūsu

atbildes, Rebanem aiz sekojošiem apsvērumiem, kas ministram likušies

skaidri jau pirmajās minūtēs ar krievu prasību paziņošanu vēl Molotova

kabinetā: Latvijas palīdzība nevar glābt Igauniju un Latvijas vārda minē-

šana Molotovam, atsaucoties uz savienību ar Latviju, būtu bijusi ļoti ris-

kanta lieta, kas arī Latviju būtu varējusi iejaukt nepatīkamā diplomātis-
kā situācijā, bez kāda labuma pašai lietai. Ministrs man apgalvoja, ka

viņš pie katra gadījuma esot apgāzis Igaunijā izplatīto versiju, it kā Rīgā

viņš būtu Jums lūdzis Latvijas palīdzību, kas it kā no Jūsu puses būtu

noraidīts. Stāvoklis ar Latviju esot bijis pārāk skaidrs, lai to vēl noskaid-

rotu rakstiskā veidā, kā tas darīts ar Somiju."41

Šie oficiālie dokumenti runā skaidru valodu — Latvijas sabiedrotā

Igaunija bija lauzusi Latvijas un Igaunijas līgumu. Saprotams, ir pavisam
cits jautājums, vai, izpildot šo līgumu, iznākums būtu bijis citāds.

Igaunijas un Padomju Savienības līgums radīja lielu interesi pasaules

presē, sevišķi demokrātiskajās kaimiņu zemēs — Somijā un Zviedrijā. Pie-

mēram, zviedru avīze Dagens Nyheter 30. septembrī ne vien sniedza lī-

guma tekstu, bet arī komentārus. Sabiedrības un valdības noskaņojums
esot drūms, bet zināmu atvieglojumu dodot atziņa, ka Igaunijai nav jā-

piedzīvo Polijas liktenis, kurā iemaršēja krievu karaspēks. Tallinā runā-

jot, ka jau tuvākajās dienās Padomju Savienība vēlēsies nolīgt līdzīgu

līgumu ar Latviju, lai iegūtu neaizsalstošās ostas Ventspilī un Liepājā.

Latvijas un Padomju Savienības pakts

Tai pašā dienā, kad Igaunija parakstīja savstarpējās palīdzības līgu-

mu ar Padomju Savienību, pēdējā parakstīja ar Vāciju robežas un drau-

dzības līgumu, ar ko likvidēja Polijas valsti, un slepenu protokolu, ar ko

Padomju Savienība deklarēja, ka tai nav iebildumu, ja Vācijas pilsoņi

un vācu tautības personas pēc pašu vēlēšanās izceļo no Padomju Savienī-

bas sfairā iekļautajiem apgabaliem (t. i., no Igaunijas un Latvijas, bet pēc

jaunās vienošanās arī no Lietuvas).
Par šo izceļošanas akciju Latvijas pilsoņi uzzināja Latvijas telegrāfa

aģentūras 1939. g. 7. oktobra ziņojumā, ko 9. oktobrī publicēja Valdības

vēstnesī. Ziņojumā bija teikts, ka Latvijas valdība principā vienojusies ar

Vācijas valdību par līgumu, kas nokārtos vācu tautības Latvijas pilsoņu

izceļošanu no Latvijas uz Vāciju.
Šo līgumu parakstīja 1939. g. 30. oktobri. Saskaņa ar to no Latvijas uz
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Vāciju izceļoja 52 500 personu jeb ap 80 % no visiem Latvijas vācu tau-

tības pilsoņiem. Pēc tam, kad Latviju bija okupējusi Padomju Savienība,

tā 1941. g. 10. janvārī nolīga ar Vāciju papildlīgumu par Latvijā paliku-
šo vācu tautības pilsoņu izceļošanu. Saskaņā ar šo līgumu no Latvijas uz

Vāciju izlaida ap 10 000 personu. To skaitā bija daudzi latvieši, kas cen-

tās glābties no padomju jūga.42

Par notikumiem, kas sekoja Igaunijas un PSRS līgumam, A. Stegmanis

jau iepriekš citētajā 1939. g. 25. oktobra dokumentā sūtņiem raksta, ka

pēc Igaunijas un Padomju Savienības parakstītā pakta un vācu un krievu

draudzības un robežu līguma krievi izteikuši vēlēšanos precīzēt polītis-
kās attieksmes arī ar Latviju. Valdībai tad bija jāizšķiras, vai kārtot šo

jautājumu tūlīt, vai mēģināt sarunas ar krieviem novilcināt. Valdība esot

nolēmusi nevilcināties, un „ministru kabinets 1. oktobrī ārkārtējā sēdē uz-

deva ārlietu ministram nekavējoties doties uz Maskavu. Ministrs izlidoja

jau nākamā dienā un pēc triju dienu sarunām 5. oktobrī parakstīja Lat-

vijas-Padomju Savienības savstarpējās palīdzības paktu. Par mūsu sarunu

gaitu Maskavā sūtņu kungi jau informēti no piesūtītiem protokoliem".

Stegmaņa ziņojums sūtņiem mums neatklāj, vai un kāda loma līguma

līgšanā bija Latvijas valsts prezidentam Kārlim Ulmanim. Totiesu viņa
loma redzama pēc dažiem citiem oficiāliem dokumentiem un tā laika

līdzgaitnieku atmiņām. No oficiāliem dokumentiem pirmā vietā mūsu

uzmanību pelnī Vācijas sūtņa fon Koces ziņojums savai ārlietu ministri-

jai 1939. g. 6. oktobrī. 43 Par Ulmaņa un Latvijas valdības rīcību fon Ko-

ci informēja finanču ministrs Valdmanis gan tieši, gan ar starpniekiem.

No šī viedokļa ir interesanti salīdzināt fon Koces ziņojumus ar to, ko

Valdmanis pats 1949. gadā publicēja par sevi ar Borisa Zemgaļa vārdu. 44

Starpība daudzos principiālos jautājumos ir jo liela. Piemēram, fon Koce

raksta, ka Valdmanis bijis vai vienīgais ministru kabinetā, kas aizstā-

vējis viedokli, ka Latvijai skaidri jāorientējas uz Vāciju, 45 bet Valdmanis

raksta, ka, pēc viņa viedokļa, Latvijai bija jāsabiedrojas ar angļiem.46 Pēc

Valdmaņa stāsta vēl iznāk, ka Hitlers būtu uzaicinājis vāciešus atgriez-

ties Vācijā jau pirms kara sākuma, kad ministru kabinets bijis atvaļinā-

jumā. Uzaicinājumu Latvijas vācu tautības pilsoņiem pārcelties uz Vāciju
fon Koce nodeva Latvijas ārlietu ministram 1939. g. 7. oktobrī, tātad ne

vien pēc kara sākuma, bet arī pēc Latvijas un Padomju Savienības līguma

parakstīšanas par bāzēm Latvijā. Tad ministru kabinets nekādā ziņā ne-

bija atvaļinājumā. Ņemot vērā šīs nesaskaņas, pret Valdmaņa memuāriem

jāizturas ļoti kritiski.

Pēc Koces informācijas, sestdien, 30. septembrī Molotovs pieprasījis

Latvijas sūtnim [Kociņam], lai Latvijas valdība sūta uz Maskavu piln-

varotu personu, ar ko varētu apspriest stāvokli. Kad valdība saņēmusi šo

prasību, svētdien, 1. oktobrī visu dienu notikusi ministru kabineta sēde

un nolemts sūtīt uz Maskavu ārlietu ministru Munteru un ārlietu minis-

trijas līgumu daļas direktoru Kampi. Sūtnis piezīmē: „Kaut gan latviešu
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valdība no tikko iepriekš pabeigtajām igauņu un krievu sarunām varēja

zināt, kas sagaidāms, un kaut gan nebija starpgadījumu kā Rēvelē [Tal-

linā], kas ļautu šaubīties par tās neitrālo izturēšanos, [valdība] jutās

spiesta sekot aicinājumam bez kavēšanās. Tas rāda, cik ļoti abas puses

tiecās pēc savstarpējo attieksmju pārkārtojuma."
Valdmanis informējis fon Koci, ka viņš šai kabineta sēdē nav bijis klāt,

jo bijis izbraucis uz laukiem un tādēļ nebijis sasniedzams. Pirmdienas

vakarā Valdmanis saticis fon Koci un bijis tuvu izmisumam, jo, nododot

pilnvaras Munteram, Latvijas liktenis esot apzīmogots. Visas iedzīvotāju

aprindas nīstot ~puslatvieti" Munteru, kas savā stāvoklī noturoties tikai

savas ļaunās (unheimlich) ietekmes dēļ uz valsts prezidentu. „Ministrs tad,

emocionāli satraukts, sāka sūdzēties par valsts prezidenta lieluma māniju

un stūrgalvību, kas nevēlas uzklausīt nekādu prātīgu padomu un kopš

gadiem ir sedzis Muntera kunga kūleņošanas polītiku. Neievērojot Lat-

vijas patiesās vajadzības un intereses, Munters personiskās godkāres dēļ

gribējis darboties līdz lielajā polītikā visās iespējamās starptautiskās ie-

stādēs. Tā viņš nokļuvis arvien bīstamākā atkarībā no Anglijas un tagad

piedzīvo savas ārpolītikas pilnīgu sabrukumu. Visnožēlojamākais tomēr

esot piedzīvot, ka tieši lielākie kliedzēji, kas ar saukli 'labāk stāvus mirt

nekā uz ceļiem dzīvot' tautu skubinājuši šovinistiski domāt, tagad esot

visklusākie. Daži viņa kollēgas, tikko slēpdami savu gļēvumu, viņu [Vald-

mani] lūguši, lai valdības bēgšanai sagādā tvaikoni. Arī viņš neredzot

citas izejas kā pretiniekam, kas nāk ar pārspēku, pretoties ar ieročiem

rokās un krist. Tomēr viņš esot pārliecināts, ka tikai maza daļa viņa do-

mubiedru sekošot šai mudei, un tautas vairākums, par spīti pieredzei ar

boļševikiem, nokļūšot jaunā atkarībā no tiem."47

Fon Koce tad turpina savu ziņojumu, ka nākošajās dienās uzturēts kon-

takts vai nu tieši ar Valdmani, vai ar kāda starpnieka palīdzību. Vald-

manis domājis, ka valsts prezidentam Ulmanim vajadzētu griezties pie Vā-

cijas valdības ar oficiālu pieprasījumu, vai tā pašreizējā stāvoklī varētu

sniegt kādu informāciju. No šī nodoma sūtnim fon Kocem izdevies viņu

atrunāt, un tā pieprasījums nav iesniegts. Par šo jautājumu Valdmaņa

memuāros atkal ir pilnīgi kaut kas cits. Viņš raksta: ~1939. g. 2. oktobra

vakarā, pēc drāmatiskas vārdu pārmaiņas ar Valdmani, Prezidents K.

Ulmanis noraida arī vācu sūtņa v. Kotzas piedāvājumu, ka Vācija varē-

tu Maskavā izdarīt spiedienu uz Padomju Savienību Latvijas labā. 'Tas

būtu dunča dūriens mugurā Munteram Maskavā,' saka sirmais Prezidents,

ārkārtīgā satraukumā,
c

un mēs tik un tā nekā neiegūtu."48 Ļoti iespējams,
ka Valdmanim kāda saruna ar Ulmani par šo jautājumu bijusi un ka Ul-

manis saprata labāk par Valdmani, ka slepenā līguma dēļ starp Vāciju

un Padomju Savienību nav nekādas nozīmes griezties pie Vācijas. Tā ne-

vis fon Koces ietekmes dēļ uz Valdmani, bet gan Ulmaņa situācijas iz-

pratnes dēļ Latvijas valdība negriezās pie Vācijas, veltīgi meklējot tur

atbalstu.
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Fon Koce tālāk savā ziņojumā raksta, ka, pēc Valdmaņa informācijas,

Latvijas valdībai nav bijusi skaidra līnija sarunās Maskavā un Munteram

nav dotas nekādas precīzas instrukcijas. Reizēm sakari ar Maskavu pil-

nīgi pārtraukti.
Par Ulmaņa lomu pakta vēsturē zināmu ieskatu paver kāds Ādolfa

Klīves raksts. Klīve ir viens no nedaudziem polītiķiem, kas publicējis at-

miņas, uz kurām var paļauties — vismaz šīs grāmatas autors viņa rakstos

nav atradis tik graujošas pretrunas kā citu polītiku rakstos.

Klīve raksta, ka 1939. g. 1. oktobrī Kārlis Ulmanis viņu uzaicinājis
ierasties pie sevis un viņam stāstījis, ka saņemta telegramma no Latvijas

sūtņa Maskavā ar katēgorisku aicinājumu, lai sūta uz Maskavu Latvijas
ārlietu ministru ar līguma parakstīšanas pilnvarām. Tas ir ultimāts, tei-

cis Klīve. Ulmanis atbildējis — jā, bet, lai uztrauktos iedzīvotājus vēl vai-

rāk nesatrauktu, šo telegrammu nepublicēsim. Ulmanis vēl piezīmējis, ka

draudzīgajā britu un franču sūtniecībā ir vērojama smaga depresija. Tur-

pretim Vācijas sūtnis, atbildot uz kādu jautājumu, apgalvojis, ka Vācijas

polītikā attieksmē pret Latviju balstās uz Latvijas un Vācijas neuzbruk-

šanas līguma. Ulmanis tad turpinājis: „Jebkura militāra pretošanās krie-

viem ir neiespējama. Mūsu aizsardzības sistēma kopš valsts pirmajām die-

nām ir bāzēta uz vienas vai divu nedēļu pretošanās, kamēr saņemam Tau-

tu savienības vai draudzīgu valstu palīdzību. Tagad uz tādu palīdzību ne-

var cerēt. Tautu savienība ir bezspēcīga, un mūsu sabiedrotā Igaunija jau

parakstījusi līgumu. Polija ir sakauta, un satiksme ar Lielbritāniju un

Franciju ir pārtraukta. Nav šaubu, ka mums būs jāparaksta Maskavā lī-

dzīgs līgums, kā to ir parakstījuši igauņi. Prasība, lai ārlietu ministram

dod plašas pilnvaras, nozīmē, ka viņam jādod tiesības Maskavas diktēto

līgumu tūlīt parakstīt."
Ulmanis domājis, ka Latvijai nebūs nekādas iespējas panākt no krie-

viem lielākas priekšrocības, nekā saņēma igauņi. „Tādēļ būs gudrāk dot

ārlietu ministram pilnvaru parakstīt līgumu tūlīt, kā to vēlas krievi," uz-

svēris Ulmanis. Starp ārlietu ministru Munteru Maskavā un valdību Rī-

gā visu laiku būšot telegrāfisks kontakts. Ulmanis gribējis zināt Klīves

viedokli, un pēdējais esot akceptējis Ulmaņa nostāju, tikai ieteicot, lai lī-

gumu nelīgst uz kādu gadu skaitu, bet tikai uz laiku, kamēr turpinās
karš.49

No atreferētā izriet, ka Ulmanim bija noteicējs vārds līguma līgšanā
un ka viņš bija tas, kas deva Munteram pilnvaru līgumu parakstīt, nemaz

to neapspriežot kabinetā. Demokrātiskā iekārtā tāda rīcība būtu neiedo-

mājama, bet diktātūrā, kur visus ministrus bija iecēlis pats diktātors, Lat-

vijas nāvessprieduma apspriešana kabinetā būtu bijusi lieka formālitāte.

No otras puses, ir zīmīgi, ka Ulmanis par svarīgo soli tomēr ir apspriedies

ar savu veco partijas biedru Ādolfu Klīvi, kas bija viens no gudrākiem
zemnieku savienības partijas polītiķiem un, nebūdams kabineta loceklis,

bija neatkarīgāks nekā tur sapulcētie ~jā" vīri. Tā kā lietas bija attīstī-
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jušās pārāk tālu, lai pagrieztu Latvijas ārpolitikas kursu uz citu pusi, Klī-

vem neatlika nekas cits, kā arī no savas puses Ulmaņa rīcību akceptēt.
Klīves stāsts nav pretrunā ar fon Koces informāciju, ka ministru kabineta

sēde 1. oktobrī ilgusi visu dienu, jo Ulmanis ar Klīvi varēja apspriesties

pirms vai pēc šīs sēdes.

Ļoti interesants ir zviedru avīzes Dagens Nyheter militārā lietpratēja
2. oktobra raksts par stāvokli Baltijas valstīs. Atzinis, ka tur patlaban
notiek pārmaiņas un ka būtu pārdroši jau tagad sniegt stāvokļa konsta-

tējumu, avīzes militārais lietpratējs vispirms analizē situāciju Polijā. Rak-

stam pievienotajā kartē ir iezīmēta robeža Polijā, nodalot krievu un vācu

sadalītās Polijas daļas. Lielos vilcienos šī robeža ir pareizi iezīmēta, salī-

dzinot ar to, ko tagad zinām par slepeno Vācijas un Padomju Savenības

nolīgumu. Igaunija šai kartē ir iezīmēta Padomju Savienības ietekmes

sfairā, un, ņemot vērā, ka raksta publicēšanas dienā Munters izbraucis uz

Maskavu, arī Latvija iezīmēta Padomju Savienības ietekmes sfairā. Laik-

raksta militārais lietpratējs paredz, ka Padomju Savienība vēlēsies iekārtot

militāru bazi arī Liepājā, tāpat kā Igaunijas salās. Neskaidrs paliekot Lie-

tuvas jautājums — vai to paredzēts ietilpināt vācu vai padomju ietekmes

sfairā? Spriežot pēc zināmiem faktiem, pastāvot abas šīs iespējas. Kā ta-

gad zinām, par Lietuvu tiešām notika sarunas starp Vāciju un Padomju
Savienību. Pēc pirmā slepenā līguma, Lietuva bija Vācijas ietekmes sfai-

rā, bet pēc tam otrā slepenajā līgumā Padomju Savienība panāca, ka Lie-

tuva nonāca tās ietekmes sfairā. Laikraksta Dagens Nyheter militārais

līdzstrādnieks tātad Lietuvas situāciju bija pareizi novērtējis.
3. oktobrī tā paša laikraksta korespondents ziņoja no Maskavas, ka

pirmdienas vakarā (2. oktobrī) tur atlidojis Latvijas ārlietu ministrs Mun-

ters, Padomju Savienības sūtnis Latvijā Zotovs un Padomju Savienības

tirdzniecības atašejs Rīgā Terentjevs. Tūlīt vakarā Molotovs pieņēmis
Munteru un nodevis viņam krievu prasības pret Latviju.

Tai pašā ziņojuma straipsnī laikraksta Dagens Nyheter korespondents

ziņo no Rīgas, ka Latvijas prese komentāros par Muntera lidojumu uz

Maskavu ir ļoti atturīga. Tauta Latvijā tomēr esot ļoti pārsteigta, ka

Muntera lidojums uz Maskavu vispār bijis vajadzīgs. Par Muntera apmek-

lējumu Maskavā esot lēmis ministru kabinets ārkārtējā sēdē svētdienas

pēcpusdienā prezidenta Ulmaņa vadībā. Aizrādīts, ka krievu un vācu

pakts un jo sevišķi igauņu pakts tik lielā mērā mainījis nomaļvalstu stā-

vokli, ka tādēļ no latviešu puses uzskatīts par vēlamu noskaidrot attiek-

smes ar Krieviju. Tomēr no oficiālajām latviešu aprindām neesot iespējams

saņemt kādus komentārus par ārlietu ministra ceļojumu.

Izmantojot Latvijas valdības noslēpumainību un faktu, ka nebija skaid-

ras valdības deklarācijas par to, ka Munters uz Maskavu devās, sekojot

Padomju Savienības uzaicinājumam, padomju vēstures apcerējumos no-

tikumu gaita ir nepareizi attēlota. Latvijas valdība esot nosūtījusi Munte-

ru uz Maskavu pēc pašas iniciātīvas. Ar to padomju vēsturnieki grib no-
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vērst jebkādu domu, ka līgumi par bazem Latvijai un pārejam Baltijas
valstīm bija uzspiesti. 50

Sarunu laikā 3. oktobrī Padomju Savienības valdības avīze Izvesti ja

publicēja rakstu, kas bija veltīts Baltijas jautājumam. Rakstā atgādināts,
ka caru laikos Krievijai bija bāzes Baltijas jūrā. Tālāk rakstā minēts, ka

agresīvās Eiropas valstis ir maskējušās par miera draugiem un mēģinājušas

pārvērst Baltijas valstis par saviem vasaļiem un nostiprināties Baltijas jū-
rā. Šīs Eiropas valstis iekarojušas Baltijas valstu tirgus, lai tās ekonomiski

ekspluatētu. Tās atbalstījušas Baltijas valstīs reakcionārus un piedzīvoju-

mu meklētājus, lai tā iegūtu noteikšanu iekšpolītikā un ārpolītikā un lai

Baltijas valstīs nodibinātu stratēģiskas bāzes. Ar to, ka Padomju Savie-

nība tagad nostiprinās Baltijas valstīs, būšot pakalpots šo valstu interesēm,

jo agresīvās varas tās turpmāk nevarēs apdraudēt. Pirmā šo patiesību at-

zinusi Igaunija un, parakstot ar Padomju Savienību savstarpējās palīdzī-
bas paktu, devusi cildenu paraugupārējām Baltijas valstīm.

Tai pašā dienā (3. oktobrī) ievadrakstu par Baltijas jautājumu publi-

cēja arī somu avīze Helsingin Sanomat. Padomju Savienības līgums ar

Vāciju ir panācis to, ko Austrumeiropa mēģināja panākt sarunās ar rie-

tumu valstīm. Ko šais sarunās mēģināja panākt pa apkārtceļiem, tagad

Padomju Savienība panākusi tieši.

Par savām sarunām Maskavā Munters iesniedza valdībai plašāku rakst-

veida ziņojumu (Stegmaņa apkārtrakstā sūtņiem apzīmēts par protoko-

liem). Pirmo reizi šo ziņojumu angļu tulkojumā publicēja Alfrēds Bīl-

manis 1944. gadā, bet šīs grāmatas autors latviešu valodā 1955. gadā.51

Latvijas un Padomju Savienības līguma teksts bija šads:52

„No 4656. — Savstarpējās palīdzības pakts starp Latviju un Padomju
Sociālistisko Republiku Savienibu. Parakstīts Maskavā, 1939. gada 5. ok-

tobrī.

Latvijas Republikas Prezidents, no vienas puses, un PSRS Augstākas

Padomes Prezidijs, no otras puses,

nolūkā attīstīt 1920. gada 11. augusta miera līguma nodibinātās drau-

dzīgās attiecības, kuras pamatojas uz otrās puses valstiskās neatkarības

atzīšanu un neiejaukšanos tās iekšējās lietās;

atzīstot, ka 1920. gada 11. augusta miera līgums un 1932. gada 5. feb-

ruāra līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā jo-

projām ir viņu savstarpējo attiecību un saistību stiprs pamats;

pārliecināti, ka abu Līdzēju Pusu interesēm atbilst precizo nosacijumu
noteikšana par savstarpējās drošības nodrošināšanu,

atzina par nepieciešamu noslēgt sava starpa sekojošo savstarpējas pa-

līdzības paktu un šai nolūkā iecēla par saviem pilnvarotiem:

Latvijas Republikas Prezidents: Vilhelmu Munteru, Ārlietu Ministri,

PSRS Augstākas Padomes Prezidijs: V. M. Molotovu, Tautas Komisāru

Padomes Priekšsēdētāju un Ārlietu Komisāru,
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kuri, savstarpēji uzradījuši savas pilnvaras, kas atrastas vajadzīga un pie-

nācīgā formā, vienojās par sekojošo:

I pants.

Abas Līdzējas Puses apņemas sniegt viena otrai visādu palīdzību, ie-

skaitot arī militāru, gadijumā ja notiktu tiešs uzbrukums vai rastos uz-

brukuma draudi no jebkuras Eiropas lielvalsts puses Līdzēju Pusu jūras
robežām Baltijas jūrā vai viņu sauszemes robežām caur Igaunijas vai Lie-

tavas Republikas teritoriju, kā arī pakta 111 panta minētām bāzēm.

II pants.

Padomju Savienība apņemas sniegt Latvijas armijai uz izdevīgiem no-

teikumiem palīdzību ar apbruņojumu un citiem kara materiāliem.

111 pants.

Latvijas Republika, nolūkā nodrošināt Padomju Savienības drošību un

savas pašas neatkarības nostiprināšanai, piešķir Padomju Savienībai tie-

sību turēt Liepājas un Ventspils pilsētās kara flotes bāzes un dažus aero-

dromus aviācijai, uz nomas pamata par salīgstamu cenu. Noteiktās vietas

bāzēm un aerodromiem ierādāmas un to robežas nosakāmas uz savstarpē-

jas vienošanās pamata.

Irbes jūras šauruma apsardzības nolūkā Padomju Savienībai piešķirta

tiesība uz tiem pašiem noteikumiem ierīkot krasta artilērijas bazi jūrmalā

starp Ventspili un Pitragu.
Flotes bazu, aerodromu un krasta artilērijas bāzes aizsardzības nolūkā

Padomju Savienībai ir tiesība turēt šīm bāzēm un aerodromiem ierādītos

iecirkņos uz sava rēķina stingri ierobežotu padomju bruņoto sauszemes un

gaisa spēku daudzumu, kuru maksimālais skaitliskais sastāvs nosakāms ar

atsevišķu vienošanos.

IV pants.

Abas Līdzējas Puses apņemas nenoslēgt nekādas savienības un nepiedalī-
ties nekādās koalicijās, kas vērstas pret vienu no Līdzējām Pusēm.

V pants.

Šī pakta izvešana dzīvē nekādā ziņā nedrīkst aizskart Līdzēju Pusu su-

verenās tiesības, starp citu, viņu valsts iekārtu, saim[n]iecisko un sociālo

sistēmu un militāru rīcību.

Bazem un aerodromiem ieradāmie iecirkņi (111 pants) paliek Latvijas

Republikas teritorija.

VI pants.

Šis pakts stājas spēkā ar ratifikācijas dokumentu apmaiņu. Dokumentu

apmaiņa tiks izdarīta Rīgā sešu dienu laikā, skaitot no šī pakta parakstī-

šanas dienas.

Šis pakts ir speķa desmit gadus, pie kam gadijuma, ja viena no Līdzē-

jām Pusēm neatzīst par vajadzīgu uzteikt šo paktu vienu gadu pirms ter-
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miņa notecēšanas, tas automātiski paliek speķa uz turpmākiem desmit

gadiem.
Šo apliecinot, augša minētie pilnvarotie šo līgumu parakstijuši un pie-

spieduši tam savus zīmogus.

Sastādīts Maskava, divos oriģinālos, latviešu un krievu valoda, 1939.

gada 5. oktobrī. V. Munters V. Molotov. "

Jāpiezīmē, ka līgumu Tautu savienībā 1939. g. 6. novembrī reģistrēja

Latvijas ārlietu ministrs, nevis, kā varēja sagaidīt, lielākā valsts
— Pa-

domju Savienība!

Par parakstīto līgumu, tāpat kā iepriekš, kad tādu parakstīja Igaunija,

kaimiņu valstu avīzes atkal sniedza plašus ziņojumus. Zviedru laikraksts

Dagens Nyheter 6. oktobrī publicēja līguma pilnīgu tekstu, minot, ka līg-
šanā no padomju puses piedalījies Staļins, Molotovs, Potjomkins un sūtnis

Zotovs, no latviešu puses — Munters, ārlietu ministrijas līgumu departa-

menta šefs Kampe un sūtnis Kociņš. Laikraksts Stockholms Tidningen

5. oktobra numurā vēl min, ka no Latvijas puses sarunās piedalījies aug-

stākās tiesas prezidents (t. i., senātors Ozoliņš). Sarunas ilgušas no 2. līdz

5. oktobrim. Reizē ar līguma parakstīšanu Padomju Savienības valdība

publicējusi oficiālu komunikē, kurā pasvītrots, ka abas valstis respektēs

otras valsts suverēnās tiesības un neiejauksies iekšējās lietās. Avīze piezī-
mē, ka prasības pret Latviju ir bargākas nekā pret Igauniju. Kamēr Igau-

nijai bija jāierāda bāzēm reti apdzīvotas salas, Latvijai bija jāierāda divas

ievērojamas pilsētas — Liepāja ir pēc lieluma otrā pilsēta Latvijā, un

Ventspils ir ievērojama osta. Latvijā pavisam novietos 25 000 vīru lielu

karaspēku, iekārtos lidlaukus un flotes bāzes. Laikrakstā Stockholms Tid-

ningen ziņojumam par parakstīto paktu 6. oktobra numurā bija virs-

raksts „Latvija pilnīgi padomju varā". Šī laikraksta korespondents 8. ok-

tobrī ziņoja no Rīgas, ka pēc Padomju Savienības un Latvijas pakta pub-
licēšanas tur valdot nospiests garastāvoklis. Līgums ievērojami ierobežo

Latvijas suverēnitāti. Latvijā novietotais krievu karaspēks nebūs mazāks

par Latvijas miera laika armiju. Līdz pēdējam brīdim latvieši cerējuši, ka

Vācija nepieļaus krievu flotes bazi Liepājā. Avīze turpina: „Tagad Bal-

tijas jūrā viens otram pavisam tuvu ir divi milzu Gibraltari — vācu

[Klaipēdā] un krievu [Liepājā]."
Pēc tā, ka krievi nav sarīkojuši svinības Munteram par godu, kā tas

notika par godu igauņiem, kad Selters parakstīja līgumu, avīze spriež, ka

sarunas ar Munteru bijušas asas.

Tai pašā avīzes numurā ievadrakstā konstatēts, ka Krievija tagad atkal

ir tais pašās pozicijās kā pēc Nīstades līguma [1721. gadā], „Baltijas val-

stu liktenis mūsos izraisa jūtas, kādas ir brīvības mīlētājiem, redzot, ka

nācijas ierobežo vai apdraud par tām stiprākas varas. Tai pašā laikā mums

jāatzīst, ka šiem augsti kultūrālajiem, bet materiāli vājajiem valstis-

kiem veidojumiem nebija citas iespējas kā akceptēt noteikumus, ko tiem
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uzspieda no austrumiem. Ik dienas redzam apstiprinājumu tēzei, ka mūsu

nežēlīgajos laikos tikai tas var paturēt brīvību un pašnoteikšanos, kas uz

varu spēj atbildēt ar varu. Baltijas republikas dibināja savu eksistenci uz

ticību jaunai kārtībai, kam vajadzēja likvidēt varu kā politisku argu-

mentu. Uzņemties cīņu pret milzīgo krievu valsti būtu nozīmējis pašnāvī-
bu un nevienam nedotu nekāda labuma. Padomju Savienība šo faktu ir

izlietojusi, tikko tai pēc nolīguma ar Vāciju bija brīvas rokas. Tikai Vā-

cija līdz šim spēja aizkavēt Maskavu tās centienos pēc Baltijas jūras."
Pavisam citāds nekā šis un arī citu demokrātisko valstu presē paustais

reālistiskais novērtējums ir tas, ko pauda Latvijas valstsvīri un, viņiem

sekojot, mazāki gari. Viņu runas bijā mēģinājums apvārdot draudošās

briesmas. Arī Padomju Savienībā atskanēja līdzīgas optimistiskas runas,

bet to nolūks bija latviešus iemidzināt un hipnotizēt.

Latvijā toni deva Kārļa Ulmaņa teiktā runa saimniecības un kultūras

padomes kopsēdē drīz pēc liktenīgā Latvijas un Padomju Savienības pak-

ta parakstīšanas. Runu pirmajā lappusē iespieda arī visas Latvijas avīzes.

Jaunākās ziņas to publicēja ar virsrakstu „Mūsu valsts ir iekšēji un ārēji

neatkarīga un brīva un tāda arī paliks". Raksta apakšnosaukums bija

~Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vēstījums tautai". Citēju šīs runas pil-

nīgu tekstu, gan neizceļot daudzās ar uzsvaru teiktās vietas, kas Valdī-

bas vēstnesī izceltas ar retinājumiem.53

„Valsts Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa runa valsts saimniecības un kul-

tūras padomes kopsēdē.

Pēdējā laika notikumi kara laukos un valsts vīru kabinetos ir risinā-

jušies nepieredzētā un nepiedzīvotā straujumā, nesdami tautu un valstu

dzīvē, tautu un valstu savstarpējās robežās un attiecībās pārvērtības, pār-

grozības un pagriezienus, kuri ne tikai jauni, neparasti, bet patiesi vēstu-

riski.

Mēs esam bijuši visam tam liecinieki, patiesībā vēl vairāk — zināmos

brīžos un posmos arī aktīvi līdzdalībnieki, jo nevarējām un negribējām

palikt malā un ļaut notikumiem iet pāri mūsu galvām un pašiem tikt līdz-

aizrautiem nezināmāvirzienā. (Aplausi.)
Ir pagājušas tikai nedaudz nedēļas kopš dienas, kad sākās svarīgu

līgumu virpulis. Bez panākumiem tapa pārtrauktas Anglijas, Francijas,

Krievijas līguma sarunas, tad 19. augustā sekoja vācu-krievu saimniecis-

kā vienošanās, tad 23. augustā Maskavā tapa izstrādāts un parakstīts vā-

cu-krievu neuzbrukšanas un sazināšanās pakts, 1. septembrī sākās Vāci-

jas un Polijas karš, tam sekoja kara darbība rietumu frontē starp Franciju,

Angliju un Vāciju; tam sekoja Baltijas jūras noslēgšana un gandrīz pil-

nīga tālsatiksmes pārtraukšana. 17. septembrī Padomju Savienības kara-

spēks iesoļoja Polijā, 20. septembrī demarkācijas līnija starp Vāciju un

Padomju Savienību. 28. septembrī seko jauns Vācijas un Padomju Savie-

nības līgums, tiek nospraustas robežas uz Polijas bijušās territorijas; Po-
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lija, mūsu lielais kaimiņš dienvidos, izbeiguši būt spēka faktors Austrum-

eiropā; nospraustas robežas mūsu lielo austrumu un rietumu kaimiņu Vā-

cijas un Padomju Savienības interešu un ietekmju izplatījumam. Un 6.17.

oktobrī no Berlīnes nāk rīkojums Baltijas valstīs dzīvojošiem vāciešiem

izbraukt uz Lielvāciju, kas līdzinās paziņojumam, ka izbeidzas Vācijas
tautiskās intereses šinīs valstīs. 28. septembrī parakstīts Igaunijas un Pa-

domju Savienības savstarpējās palīdzības pakts, kam 5. oktobrī seko lī-

dzīgs pakts starp mūsu valsti un Padomju Savienību. Un 10. oktobrī nāca

Lietuvas-Padomju Savienības pakts, bet 11. oktobrī Maskavā ierodas So-

mijas valdības pilnvarotais politiskām un saimnieciskām sarunām.

Mūsu līguma saturs mums visiem zināms, bet, ja es šodien gribu runāt

arī par šo līgumu, tad pats šis līgums un visas attiecības, visi uzdevumi un

pienākumi iekšējā un ārējā polītikā arī jāapsver un jāvērtē, izejot no

jaunradušās stāvokļa, kura svarīgākos posmus es nupat atzīmēju.

Mierīgi un aukstasinīgi atskatīsimies atpakaļ un jautāsim, vai mēs esam

rīkojušies pēc labākās ziņas un sirdsapziņas, vai esam rīkojušies tā, kā tas

vislabāk atbilst tautas un valsts interesēm? Vai būtu pamatota vieta bal-

sīm, kas teiktu, ka mums būtu bijis jārīkojas citādi un, apsvērušiem vi-

sus apstākļus, nevajadzīgi padot draudiem mūsu pilsoņu mierīgo darbu

un visu dzīvi? Mēs izsargājāmies no ieraušanas Vācijas-Polijas karā, mēs

izsargājāmies no ieraušanas Vācijas karā ar lielvalstīm rietumos. Mēs iz-

vairījāmies no tā, ka latviešu asinis būtu lijušas un latviešu dzīvības upu-

rētas par lietām, kas neskar mūsu valsts pastāvēšanas pamatus.

Bet gāja un iet pāri mūsu spēkam apturēt straujās un dziļās pārmaiņas,
kas līdztekus karam norisinās starpvalstiskās attiecībās un varas samēros.

Būtu ģeķība domāt, ka mēs būtu varējuši ietekmēt kaut vācu-poļu kara iz-

nākumu vai Vācijas-Padomju Savienības attiecību izveidošanos un no tā

izrietošās sekas, lai gan tās skāra arī mūs. Mēs arī nevaram grozīt stāvokli,

ka mūsu kuģniecība un tirdzniecība ārpus Baltijas jūras ir gandrīz no-

mirdināta.

Mūsu līgums ar Padomju Savienību par savstarpējo palīdzību. Pēc tam,

kad uz Maskavu bija braukuši Vācijas un Igaunijas pārstāvji un mājās

atgriezušies ar parakstītiem zināmiem paktiem, arī mēs, apsvēruši jaun-

radušos stāvokli, uzklausījām Maskavas valdības atgādinājumu apspries-
ties par politiskām attiecībām un panākt to noskaidrošanu. Mēs atzinām,

ka skaidrība nepieciešama savstarpējās attiecībās, lai radītu drošu pamatu

turpmākai rīcībai. Arī mūsu pilnvarotie Maskavā parakstīja savstarpējas

palīdzības paktu.
Pakta saturs un noteikumi pilnīgi pieskaņoti un atbilst pakta virsrak-

stam un apzīmējumam. Sākumā atgādinot draudzīgās attiecības, sākot ar

1920. gada 11. augustā noslēgto miera līgumu, kurš paredz abpusēju ne-

atkarības atzīšanu un neiejaukšanos otrās valsts iekšējās darīšanās, pirma-

jā pantā ir noteikums par savstarpējas arī militāras palīdzības sniegšanu

ienaidnieka uzbrukuma gadījumos. Tālāk tad noteikts, ka Padomju Sa-
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vienības palīdzība Latvijai izteiktos gatavībā pārdot Latvijai uz atvieg-
lotiem noteikumiem armijas apbruņojumu un citus kara materiālus. Mēs

arī mūsu neatkarības nodrošināšanas nolūkos no savas puses izpildām

Padomju Savienības vēlēšanos pēc flotes bāzēm Liepājā un Ventspilī un

dažiem aerodromiem aviācijai, kā arī pēc bruņoto spēku turēšanas uz mū-

su zemes iepriekš noteiktās vietās un daudzumā. Paktā ir arī skaidri pa-

teikts, ka tā izvešana dzīvē nekādā ziņā nedrīkst aizskārt abu līgumslē-

dzēju valstu suverēnās tiesības, valsts iekārtu, saimniecisko un sociālo sis-

tēmu un militāro rīcību.

Tie ir pakta galvenie punkti.
Man jāsaka, ka pakts, kā tas parasts Padomju Savienības paktos, izceļas

ar savu skaidrību un noteiktību, kā arī ar otrās puses interešu atzīšanu un

ievērošanu — un patiesi ir savstarpēji [sic! jālasa: savstarpējs]. Bet, ja

viņš ir savstarpējs, tad ne viena, ne otra puse nevar sagaidīt un prasīt,

lai tai nebūtu jāuzņemas noteikti pienākumi. Tādus pienākumus šis pakts
uzliek abām pusēm. Mēs šos pienākumus apņemamies pildīt, un mūsu pie-

dzīvojumi ar miera līgumu un neuzbrukšanas paktu dod mums vajadzī-

gos pamatus ticēt, ka arī Padomju Savienība pildīs viņas parakstīto lī-

gumu.

Pakts ir slēgts nevis miera laika apstākļos, bet tieši kara laika troksnī

un tuva kara saspīlējumā, tāpēc tas ir arī neparastāks savos noteikumos.

Bet par to tas liek pamatus skaidrām un pastiprināti labām attiecībām

starp mums un mūsu lielo kaimiņu austrumos. Un mēs augsti ievērtējam
šīs labās attiecības kaimiņu starpā. Nepiegriežot pelnīto vērību taisni la-

bām kaimiņu attiecībām un draudzībai, meklējot draugus tikai tālumā,

daža tauta ir bijusi spiesta samaksāt par to ļoti dārgi, samaksājot pat ar

savu patstāvību un neatkarību. Tāpēc, vai draudzība un savstarpēja pa-

līdzība kaimiņu starpā nedrīkst prasīt arī zināmu piekāpību, ja laiks un

vieta uz to mudina? Šis pakts ar lielo kaimiņu, kas slēgts abpusējas uzticī-

bas, uzticēšanās un labas ticības garā, nes mums drošību, kā arī kara drau-

du attālināšanu vai pat novēršanu. Vēl vairāk, tas pavairo arī Padomju

Savienības drošību, un tas pats zīmējas uz mūsu kaimiņiem ziemeļos un

dienvidos, Igauniju un Lietuvu. Pie tam, Padomju Savienības labo ticību

un patiesu gribu sadarboties pierāda Padomju Savienības gatavība Viļņu

atdot atpakaļ Lietuvai.

Bez tam, reizē ar līgumu atklātībai sniegtā oficiālā paziņojumā ir uz-

svērts, ka Padomju Savienības un Latvijas valsts sistēmu izšķirība nav

bijusi un nav šķērslis auglīgai sadarbībai abu valstu starpā. Tāpēc arī abas

valstis līgumā ir apliecinājušas apņēmību neskārt otrās valsts iekārtu un

sadzīves normas, atstājot līdz ar to neskārtu mūsu iekšējo un ārējo polī-

tiku.

Vēl viena piezīme. Līgumā ir minēta arī militāra palīdzība un paredzē-
ti Padomju Savienības garnizoni uz Latvijas zemes. Bet še nav jāaizmirst,
ka šo garnizonu mērķis un uzdevums ir noteikta iecirkņa aizsardzība, bet
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nevis mūsu valsts aizsardzība vispārīgi, kas joprojām piekrīt un ar vienu

[jālasa: arvien] piekritīs mūsu pašu armijai. (Aplausi.) Tas mūsu valstī,

kuras patstāvību un neatkarību, kuras suverēnās tiesības arī šinī līgumā

atzīst Padomju Savienība, citādi arī nevar būt. (Aplausi.)
Un vispārīgi — mums pašiem un tikai mums pašiem piekritīs un tikai

no mums pašiem atkarāsies tautas un valsts spēka un stipruma celšana un

saglabāšana. (Aplausi.) Nekas, nekas, arī neviens līgums, ne pakts mums

šo uzdevumu nav atņēmis, ne arī šo pienākumu no mūsu pleciem noņē-

mis. Un mēs nevienam neatdosim un neviens mums neatņems mūsu rīcības

brīvību. (Aplausi.) To apzinādamies, tad arī paliksim un būsim tagad un

visos laikos stipri un nelokāmi drosmē un paļāvībā, skaidri apzinādamies
un nekad neaizmirsdami — neviens — savus pienākumus un uzdevumus

valsts un sava šaurākā darba dzīvē un gaitās, paliksim un būsim karstie

un pašaizliedzīgie, bet arī nešaubīgie patrioti, kādi esam arvien bijuši arī

mūsu tautas un valsts visgrūtākos brīžos, nesatricināmu ticību liksim do-

mās, vārdos, darbos — it visi, kā karavīri kara laukā, jo arī tur ceļu un

mērķi zina tikai pavēlnieks, visiem pa priekšu iedams uguns līnijās. (Ap-

lausi.)

Musu valsts ir patstāvīga un neatkarīga un brīva iekšēja un arēja poli-
tikā un tāda arī paliks. Mēs paši to tādu uzturēsim.

Ir taisnība, ka patreiz mēs piedzīvojam grūtību pilnu laikmetu tautas

un valsts dzīvē. Katrs uzmanīgs vērotājs zina, un arī jūs zināt, kādas da-

bas ir šīs grūtības iekšzemē un kādas nāk no ārienes. Valdība apzinās savu

atbildību un savu atbildību arī nesīs. Bet šinī laikā liela atbildība gulstas

uz ikkatra pilsoņa, un pilsoņiem jāzina, ka valdība no visiem prasa atbil-

dību visās vietās un lietās. (Aplausi.)

Divas svarīgākās lietas, no kurām atkarājas mūsu tautas nākotnes gaitas:

pirmkārt, mūsu pašu spēks un stiprums, un otrkārt — kara norise. Pēdē-

jo mēs nespējam un nevaram paredzēt un izrēķināt, kā to visskaidrāk jau

pierādīja pēdējās 6 nedēļas.

Tapec daudzkārt lielāku nozīmi iegūst musu pašu spēks un stiprums —

saimnieciskais, polītiskais, garīgais.
Saimnieciskais spēks un stiprums būs uzturēts un saglabāts, ja jo drī-

zāk mums izdosies piespiest sevi piemērot visu saimniecību jauniem kara

ietekmētiem apstākļiem ražošanā, ražojuma sadalīšanā — šī vārda pla-

šākā nozīmē — un patēriņā, kā arī apdomīgā taupībā; ja drīz panāksim

ārējās tirdzniecības piemērošanu jaunajiem apstākļiem, tiklab importā kā

eksportā, ja izkopsim un iespējami paplašināsim tirdzniecību ar Padomju

Savienību, ar kuru nupat slēdzam jaunu tirdzniecības līgumu, paplašinot

pastāvošā līguma apjomu, bet tāpat arī ar Vāciju, Angliju un citām val-

stīm, kuras mums sasniedzamas. Un — par visām lietām darīsim visu, lai

mēs paliktu ārpus kara darbības.

Saimnieciska plāksne darbs ir jau grūts un var palikt vel grūtāks. Pa-

saulē jau tikpat kā pilnīgs saimniecisks sastrēgums: neitrāli kuģi vairs nav
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droši, pasaules ostas tukšas, sliežu ceļu satiksme pārtraukta, dzelzi un deg-
vielas aprij kara lauki, pārtikas vielas pirmā vietā aiziet armijām.

Nav noliedzams, ka arī mums uzliktā nasta ir smaga, rūpēs un izrīcībā.

Bet, vai šodien ir kāda valsts, kura nenes tādu pat smagumu? Un dažām

valstīm bez tam vēl jāpanes kara apstākļi vai vismaz mobilizācija un tieši

kara draudi pie robežām. Mēs neesam visgrūtākā stāvoklī, un padomāsim,
vai gadi, kad esam dzīvojuši pārpilnībā, mums neuzliek pienākumu maz-

liet paciesties, kad uznāk grūtāki brīži? Kad būsim pilnīgāki piemēroju-
šies jaunajiem apstākļiem — vēl jau tikai 6 nedēļas pagājušas, — kad at-

jaunosies ārējā tirdzniecība, tad atkal atbrīvosies plašākas izredzes un

būs jaunas darba iespējas. Bet darba un izpeļņas arī tik un tā mūsu zemē

netrūks. Mums ir uzkrāti darāmi darbi, uzkrāti līdzekļi. Tiklīdz būs

darba roku pārpalikums, darbus sagādāsim. Tikai atminēsim, ka jaunais
stāvoklis prasa sadarbību, nevis pretdarbību, vienalga kur un kādā veidā.

Valdība gādās par sadarbību un sastrādāšanu ar ārvalstīm, uzturēs sa-

darbību arī valsts iekšējā dzīvē. Valdība arī turpmāk netaupīs pūles, lai

mēs paliktu ārpus kara sarežģījumiem un nekad neapstāsies rūpēs par mū-

su drošību. Armijas cīņas gars jāuztura, cīņas spējas un spēks jāvairo. (Ap-

lausi.) Bet līdz ar cīņas garu jāuztura un jāstiprina arī pilsoniskās dros-

mes gars pilsoņos (aplausi), atbildīgās vietās jo sevišķi. Šo pienākumu
mums uzliek arī jaunais savstarpējais palīdzības pakts, jo mums jābūt

sagatavotiem kritiskā brīdī, ja kara darbība draudētu atkal mums tuvo-

ties, pildīt savu pienākumu arī pakta noteikumu robežās. Tāpēc valdība

armijai piegriezīs augošu vērību. (Aplausi.)
Valdība gādās arī par drošību zemes iekšienē. Vispirms man jānoraida

visas šaubas un aizdomas, ka drošība mūsu zemes iekšienē varētu tikt ap-

draudēta no ārienes, un ja taisni šinīs dienās šādas baumas top iznēsātas,

tad jāzina visiem, ka tās ir bez pamata un šādu baumu fabricētāji un iz-

nēsātāji dara to šauru aprēķinu dēļ, bet arī uz sava riska, vienalga, kādā

valodā šīs baumas top izplatītas. (Aplausi.) Ar visu vajadzīgo stingrību
valdība apklusinās baumu fabricētājus un atbrīvos sabiedrību no visā-

diem citiem nīkoņām, nespēka, baiļu un briesmu sludinātājiem un iekšē-

jās vienības šķēlējiem. (Aplausi.) Neviens no ārienes mums jaunu iekārtu

neuzspiež, bet, ja pie mums rastos kādi, kas tā domā, tad mēs paši dosim

viņiem arī piemērotu atbildi. (Aplausi.)
Zināmu satraukumu sabiedrībā ir radījusi arī vāciešu masu izceļošanas

kustība. Man jāsaka, ka viņi darītu pareizāki, ja paši savā labā stingri no-

stātos pret satraukuma radīšanu. Pavisam aplams ir ļaunprātīgais izdomā-

jums, ka vāciešu izceļošana stāvētu kaut kādā sakarā ar jauno līgumu ar

Padomju Savienību. Cik nepamatota ir šī iedoma, redzams jau no tā, ka

līdzīga izceļošana sākusies no tādām valstīm, kuras nekādus tamlīdzī-

gus līgumus nav noslēgušas. Vāciešu aizsaukšana izriet vienīgi no Vācijas

valdības apsvērumiem, neatkarīgi no kaut kādiem citiem apstākļiem. Mū-

su vēlēšanās ir braucējiem tikai palīdzēt izceļošanas grūtības atvieglot,
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bet katrs satraukums strādā tam pretī un var pat iznīcināt valdības la-

bos nodomus. Viens satraukuma veids šinī sakarībā ir stāsti, ka arī daži

latvieši gribot izceļot reizē ar vāciešiem. (Saucieni: kauns!) Kāpēc — to

laikam viņi paši zina, bet viņi maldās, ka pie mums drošība varētu tikt

traucēta un ka tādēļ viņiem jāaizbraucot. Un bez tam, ja kādas briesmas

draudētu, tad taču visiem, ne jau viņiem vien.

Bet, lai kādi viņu iemesli — ja kāds grib braukt, lai brauc (ilgi vētraini

aplausi), bet lai zina, ka izbraukšana šinīs dienās ir iespējama tikai līdzīgā
kārtā, kā vāciešiem — Latvijas pilsoņiem, proti, uz neatgriešanos. (Ilgi
nerimstoši aplausi.)

Protams, ka tiklab valdība, kā arī sabiedrība zinās un mācēs šādu rī-

cību novērtēt pēc nopelna. Šo 'konjunktūras latviešu', no kuriem daži

sevi veltīgi pieskaita inteliģencei, nevienam nebūs žēl. Varbūt šīs dienas

un viņu pārbaudījumi ir svētīga lieta. Mēs redzam ne tikai īsto patriotis-

mu, bet arī cilvēku raksturu. Mēs redzam, kam vārdi ir bijuši tikai vārdi,

atšķirībā no tiem, kam vārdi pārvērtušies dziļā, stingrā pārliecībā. Šī no-

sodāmā parādība rāda atkal par jaunu, cik nepieciešama mums vēl taisni

garīgā augšana, cik liels spēks ir garīgam stiprumam un cik gļēvu padara
cilvēku garīga stipruma trūkums. Uguns šķīsta zeltu, grūtības — cilvēku.

Lai māca šīs dienas mūs visus arvien vairāk dzīties pēc iekšējā garīgā

spēka un stipruma, dzīties pēc dziļākas atziņas par to, cik augstu stādāms

viss garīgais. Ir taisnība, ja prof. Ziemelis nupat vēl teica: jāapzinās, ka

mūžīgs ir tikai tas, kas sasniegts ar garu. Ticības un paļāvības, vienības

un vienprātības gars ir bijis mūsu dziļākais, dzidrākais spēka avots visos

— grūtos un smagos, bet arī izšķirošos brīžos. Atskatoties mūsu neatkarī-

gās Latvijas vēsturē, nevaram atrast salīdzinājumu mūsu tagadējiem pār-

dzīvojumiem, kā tikai taisni pašā pirmajā pastāvēšanas gadā. Arī tad ap

mums plosījās karš, un katra diena nesa smagas ziņas no ārpasaules, kas

nodarbināja mūsu sirdis un prātus. Arī toreiz mums bija jābūt gataviem
katru dienu piedzīvot apstākļu maiņu un bija jābūt gataviem taisīt jau-

nus lēmumus. Arī toreiz valdīja šaubas un bažas. Un tomēr, neskatoties uz

visu to, Latvijas vārds, reiz izteikts, vairs nepazuda no mūsu lūpām un

no mūsu sirdīm. Un vēl jo vairāk — Latvijas valsts nepazuda no Eiropas
kartes. (Aplausi.)

Bet ir arī milzīga atšķirība starp toreizējo un tagadējo stāvokli. 20 gadi

neatkarīgas dzīves, noorganizēta valsts un visas iestādes, pašu armija, ap-

gāde, ceļi, skolas. Ir viss tas, no kā mums toreiz nebija nekā. Un arī ticī-

bas, paļāvības un vienības gars mūsos ir stiprāks tapis, arvien stāvēdams

sarga vietā par Latvijas valsti.

Un lai šis spēka un stipruma gars mūžīgi stāvētu sarga vietā par mūsu

brīvo, nacionālo valsti Latviju, kuras arī šodien neskārtās, suverēnās tie-

sības mēs izkarojām, nostiprinājām miera un citos līgumos ar ārvalstīm.

Tas tēvzemes mīlestības gars, kas mūs mācīja upurus nest un visu ziedot

Latvijas labā, kas rādīja mums, ka tikai patstāvīgā nacionālā valstī lat-
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viešu tauta sevi patiesi atradis un tikai še varēs pastāvēt ne
tikai miera

dienās, bet ari vētrās un viesuļos. (Aplausi.)
Par mieru mēs aizlūdzam baznīcās. Arī no šīs vietas es raidu brīvas

tautas aicinājumu, tās tautas, kas pārdzīvojusi pasaules karā vissmagākos

pārbaudījumus, es raidu aicinājumu karojošām pusēm — apdomāties, ka-

mēr vēl nav galīgi par vēlu.

Bet mūsu pašu spēks ir mūsu ziņā. Pagātnes pieredzē smelsimies atziņu

nākotnei, ka arī visgrūtākie brīži ir pārciešami un pārvarami, ja netrūkst

ticības, drosmes, izturības, neatlaidības un vienības. (Ilgi aplausi un sau-

cieni: 'lai dzīvo.)"

Šo runu plaši atreferēja ārzemju laikraksti, pasvītrojot, ka Latvija ir

ļoti apmierināta ar parakstīto līgumu.54

Vēlāko notikumu gaismā šo runu varētu plaši komentēt. Šeit aprobežo-
šos tikai ar komentāru par augstākā mērā emocionālo Ulmaņa neiecietības

izpausmi pret tiem latviešiem, kas, glābdami savu dzīvību, bija pievieno-

jušies vāciešiem izceļotāju gaitās. „Kas grib braukt, lai brauc.
. . uz neat-

griešanos!" sauca Ulmanis, izraisot ilgi nerimstošus aplausus (kā tas teikts

oficiālajā atreferējumā). Tomēr šie vārdi bija liekulīgi. Pēc Ulmaņa norā-

dījuma valdība nebūt neļāva braukt visiem, kas gribēja braukt. Bija dots

neoficiāls mājiens neizsniegt Latvijas ārzemju pases un atprasīt jau iz-

sniegtās. (Par to, ka izsniegtās ārzemju pases ir atprasītas, sk.: Klīve, Lat-

vijas neatkarības gadi, 425. lpp.).

Saprotams, bija ari izņēmumi, un dažiem izdevās saglabāt agrāk iz-

sniegto ārzemju pasi. Tā, piemēram, rūpnieks Roberts Hiršs savās atmiņās

raksta (Rīgas Audums, Stokholmā 1965, 117. lpp.): „Ar labu sakaru pa-

līdzību ārzemju pases sev un ģimenei tomēr izdevās paturēt." Kam šādu

labu sakaru nebija un kas nevēlējās morāli pazemoties un pievienoties vā-

ciešiem kā bezpavalstnieki, tie palika, un daudzi no viņiem ar grieķu tra-

ģēdijas likumību gāja pretim fiziskai iznīcībai. 1951. gadā izdotajā grā-

matā These Names Accuse ir publicēti 28 387 baigajā 1940/41. gadā de-

portēto vārdi un adreses. „Šie vārdi apsūdz" — ko šie vārdi apsūdz? Sa-

protams, šie vārdi pirmā vietā apsūdz lielāko tiranniju pasaules vēsturē —

boļševismu. Tomēr šie vārdi apsūdz arī Latvijas diktātoru Kārli Ulmani,

kas savā iecirtīgajā iedomā, ko viņš vēlāk formulēja vārdos — es palikšu

savā vietā, jūs palieciet savās — nedeva iespēju glābties tiem, kas skaidri

nojauta, ka viņiem draud bojā eja.
Nākošo runu Ulmanis teica armijas divdesmito gadasvētku parādē 1939.

g. 11. novembrī Uzvaras laukumā Rīgā (līdzīgi kā Anglijā karaļu vai

karalieņu dzimšanas dienu svin pavisam citā datumā nekā attiecīgais vald-

nieks piedzimis, arī Latvijas armijas gadasvētkus svinēja nevis īstajā datu-

mā, bet Lāčplēša dienā).55 Šīs runas kodols bija izteikts teikumā: „Varoņu

asinīm un dzīvībām pirkto neviens un nekad bez jaunas cīņas neļaus pa-

ņemt un neviens nekad nepaņems."
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Valsts pastāvēšanas gadasvētkos 18. novembrī Ulmanis teica runu pre-

ses darbiniekiem un rakstniekiem, ko pārraidīja arī radiofons.56 Šai runā

Ulmanis izteicās, ka tas esot 15. maija nopelns, ka bez sarežģījumiem va-

rēja izsludināt un politiski uzturēt neitrālas valsts stāju un arī veikt tik

neparastu uzdevumu kā sveša karaspēka draudzīgu novietošanu mūsu ze-

mē un iedzīvotāju lielas daļas pārvietošanu uz ārzemēm. Ulmanis teica,

ka, vāciešiem atstājot mūsu valsti, Latvijā dzīve taps vēl nacionālāka un

latviskāka. Par līgumu ar Padomju Savienību viņš teica:
„ . . . nesen no-

slēgtais savstarpējās palīdzības līgums ar Padomju Savienību paceļ kā

mūsu, tā viņu robežu drošību. Tas tā ir vēl jo vairāk tādēļ, ka abas val-

stis un valdības ir gatavas līgumu lojāli pildīt. Līdzšinējie piedzīvojumi
to arī apstiprina."

Tai pašā dienā (1939. g. 18. novembrī) Rīgas latviešu biedrībā runu

teica sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš. Valdības vēstnesis viņa ru-

nu iespieda dienu pēc tam, kad bija iespiesta Ulmaņa runa — 21. novem-

brī. Bērziņš teica:
„ . . . noslēgtais pakts dod abām valstīm iespēju sargāt

zināmos Eiropas novados mieru, un mēs esam pārliecināti, ka Padomju

Krievija [sic!], noslēgdama paktu, nav vadījusies no cita nolūka, kā lī-

gumā izteiktajiem." Par vāciešu izceļošanu Bērziņš teica: „Un tāpēc, ka

abi šie gadījumi sakrita vienā laikā, tad viņus mēģināja nostādīt zināmā

sakarībā, pat vairāk, paši izceļotāji mēģināja nostādīt lietu tā, it kā lat-

viešu zemei draudētu ļoti lielas briesmas un tāpēc visiem vācu tautības

iedzīvotājiem ir dota iespēja no šīm briesmām izvairīties ar braukšanu

atpakaļ uz Vāciju. Es šodien varu atbildēt, ka šim apgalvojumam bez

aģitātoriskiem elementiem nav bijis citāda pamata.
5 *

Kā labs orātors,

Bērziņš pēc konstatējuma, ka ar izceļošanu Latvija zaudēs saimnieciski,

bet iegūs nacionālā ziņā, teica spārnoto frāzi „un varu teikt, ka tas, kas

iegūts nacionāli, tas ir iegūts mūžīgumam. . .

"

Padomju Savienībā toni deva Molotova runa Padomju Savienības aug-

stākajā padomē 1939. g. 31. oktobrī: ~Līgumi ar Baltijas valstīm nekādā

ziņā nenozīmē, ka Padomju Savienība iejauktos Igaunijas, Latvijas un

Lietuvas iekšējās lietās, kā daži ārzemju interesenti to mēģina nostādīt

.. . Šie līgumi ir apgaroti ar savstarpēju respektu pret valdības, sociālo

un ekonomisko sistēmu katrā no līdzējām pusēm. Mēs stāvam par parak-

stīto līgumu eksaktu un godīgu izpildīšanu, pamatojoties uz reciprocitātes,

un paskaidrojam, ka muļķīgās runas par Baltijas valstu sovjetizēšanu ir

derīgas tikai mūsu kopējiem ienaidniekiem un visāda veida padomju pro-

vokātoriem.
. .

"57

Šīs Molotova runas nolūks nebija tikai iemidzināt Baltijas valstis, bet

tā bija arī tieši adresēta Somijai, kā to pareizi raksta Augusts Reijs.58 So-

mija bija nākošā valsts pēc Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, kurā Padomju

Savienība vēlējās ievest Trojas zirgu, nodibinot bāzes. Somi arī pieņēma

aicinājumu sākt sarunas, bet vilka tās garumā ar sīkstu kaulēšanos un ar-

vien jauniem iebildumiem. Neko viņus neiebaidīja liela krievu karaspēka
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koncentrējums pie Somijas robežām. Beidzot Staļins zaudēja pacietību un,

balstoties uz savu ģenerāļu apgalvojumiem par vieglu uzvaru, deva rīkoju-

mu uzbrukt Somijai. Uzbrukums sākās 1939. g. 30. novembrī bez kara

pieteikuma. Tomēr Somija izrādījās ciets rieksts, un sekoja triju mēnešu

karš. „Ģenerālis Ziema", kas vēstures gaitā vairākkārt ir palīdzējis krie-

viem, šoreiz bija somu pusē, un padomju spēki cieta ārkārtīgi smagus zau-

dējumus. Somu patriotisms triumfēja pār masām, ko padomju pavēlniecī-
ba svieda cīņās. Tomēr padomju spēku skaitliskais pārsvars bija tik liels,

ka beidzot somu pretestība bija lauzta (1940. g. 12. martā), un arī Somija

bija spiesta piešķirt Padomju Savienībai bāzes un atdot daļu savas terri-

torijas. Pasaules sabiedriskā doma bija Somijas pusē, un 1939. g. 14. de-

cembrī Tautu savienība Padomju Savienību izslēdza. Baltijas valstis pri-
vātās sarunās savu ārlietu ministru konferencē Tallinā no 7. līdz 8. de-

cembrim nolēma no balsošanas par Padomju Savienības izslēgšanu atturē-

ties.59 Saprotams, toreizējā situācijā neko citu nevarēja sagaidīt. Tomēr

ASV sūtnis Rīgā Vailijs to uzskatīja par pazīmi, ka Baltijas valstis ir ne-

atkarību zaudējušas. 60

Ilgstošās sarunas ar Somiju un tām sekojošais Ziemas karš Baltijas val-

stīm deva atelpas laiku, un Padomju Savienība bija spiesta atlikt savu no-

domu par to pilnīgu iekļaušanu Padomju Savienībā. Tā savās atmiņās
secina kā Mannerheims, 61 tā arī Reijs.62

Optimistiskajam tonim padomju presē par paktu ar Baltijas valstīm, ko

pauda arī to valstsvīri savās runās, cītīgi sekoja Baltijas valstu prese. To

ar zināmu kritiku vēroja Latvijai draudzīgās aprindas ārzemēs. Piemēram,

sūtnis Zviedrijā Salnais 1940. g. 6. februārī ziņoja Munteram, ka viņam
kāds Latvijai draudzīgs vēstures profesors esot izteicis savu neapmierinā-
tību par Igaunijā iznākošā laikraksta Baltie Times servīlo nostāju pret

krieviem. Kad Salnais mēģinājis laikrakstu aizstāvēt, profesors atbildē-

jis, ka viņš un zviedri vispār saprotot, ka Baltijas valstīm nebija citas iz-

ejas, kā līgumu parakstīt, bet viņš nevarot saprast, ka tagad parādoties

raksti, it kā Baltijas valstis to darījušas aiz savas brīvās gribas. Pilnīgi

nevajadzīgs žests arī bijis, ka bijušais ārlietu ministrs Selters esot nosūtī-

jis Staļinam dzimšanas dienā apsveikuma telegrammu, kaut Selters vairs

nav bijis ārlietu ministrs. Tādas lietas varot ārpasaulei radīt pavisam

greizu iespaidu par Baltijas valstu īstajām domām, centieniem un intere-

sēm.63

Salnais, kā diplomātam nākas, atstāsta tikai savu sarunu ar zviedru

profesoru un pēdējā domas par Igaunijas servīlo rīcību, bet neko nesaka,

ko profesors viņam teicis par Latvijas rīcību.

Par noskaņojumu diplomātu aprindās pēc pakta parakstīšanas Lat-

vijas sūtnis Maskavā ziņoja ārlietu ministram 1939. g. 22. oktobrī: „Pēc

Baltijas valstu un Padomju Savienības savstarpējo palīdzības paktu pa-

rakstīšanas interese diplomātiskā korpusā par Baltijas valstīm atslābuši.

Lielākā daļa vienošanos uzņem kā nenovēršamu, bet vienīgi pareizu izeju
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no radušās jaunās situācijas. Ir pārstāvji, kas ar bažām seko krievu spie-
šanai uz vakariem un paredz Padomju Savienības protektorātu par Bal-

tijas valstīm. Citi novērtē, ka Baltijas valstu polītiskā loma izspēlēta un

viņu šķietamā neatkarība atkarīga no Padomju Savienības tālākiem nolū-

kiem.
. .

No Padomju Savienības valdības locekļiem man bija gadījums
tikties pēc tirdzniecības nolīguma parakstīšanas vienīgi ar Mikojanu. Sa-

runā pēdējais atkārtoja Staļina vārdus, ka Padomju Savienība negrib ap-

spiest mazās valstis. Viņš kā mazas valsts pārstāvis šīs bažas izjūtot la-

bāk kā citi. Komūnisms neesot eksporta prece. . .
"

Par spīti ziņojuma beigās pievienotajiem mierinājuma vārdiem, šis

ziņojums Ulmanim nebūs paticis. Totiesu viņam īsti pa prātam būs bijis

sūtņa Bīlmaņa ziņojums Munteram no Vašingtonas 1939. g. 10. oktobrī.

Tajā bija teikts, ka ~esot laime, ka Latvijā patlaban stingri centrālizēta

iekārta, citādi tā būtu pazudusi". 64 Mazāk patīkams bija Bīlmaņa 1939.

g. 14. novembra ziņojums: „ .. . vietējā [ASV] ārlietu ministrija pārlie-

cināta, ka pastāv slepena vienošanās starp PSRS un Vāciju par Vidus-

un Austrumeiropas sadalīšanu iespaidu sfērās. Visas mazās valstis ar

laiku nostādīšot tādā pašā stāvoklī kā tagad Baltijas valstis, t. i., iekšēji

tās palikšot suverēnas, bet attiecībā uz ārpolitiku tās zināmā mērā kon-

trolēšot vai nu PSRS vai Vācija, atkarībā no tā, kuras lielvalsts iespaidu
sfērā viņas atrodas."

Vairāki jautājumi savstarpējās palīdzības paktā bija atstāti vēlākai no-

teikšanai papildu līgumā. Par šiem jautājumiem vajadzēja vienoties jauk-
tām paritātes komisijām. Laikā no 14. līdz 23. oktobrim notika šo ko-

misiju sēdes. Komisijām vajadzēja izbraukt uz attiecīgajām vietām. 23. ok-

tobrī parakstīja protokolu par padomju karaspēka novietnēm.65

A. Drīzulis sniedz sīkākas ziņas par šo vienošanos. 66 Jauktā komisija

bija parakstījusi pavisam desmit līgumus. Saskaņā ar šiem līgumiem pa-

domju karaspēka nometināšanas zonas austrumu robeža ziemeļos sākās pie

Melnsila Rīgas jūraslīča piekrastē un dienvidos beidzās pie Ezeres. Padom-

ju karaflotes bāzes bija paredzētas Liepājā un Ventspilī. Aviācijas daļas

bija paredzēts novietot Liepājā, Grobiņā, Ventspilī un Piltenē. Bez šiem

galveniem lidlaukiem bija paredzēti vairāki „operātīvi aerodromi Kuldī-

gas meridiānā". Tanku atbalsta punkti bija paredzēti Priekulē, Vaiņodē un

Ezerē. Bez tam padomju karaspēka pavēlniecība pieprasīja lidlaukus

Krustpilī un Daugavpilī. Drīzulis raksta, ka Krustpils aerodroms bija

par mazu, un žēlojas, ka Daugavpils aerodroma ierādīšana ieilgusi.67

Pretēji līgumam Padomju Savienība pieprasīja dzīvokļus flotes per-

sonāla ģimenēm, ko paritātes komisijas priekšsēdis no Latvijas puses, ģene-

rālis M. Hartmanis noraidīja, jo bāzes bija paredzētas tikai bruņotajiem

spēkiem, ne civīlpersonu novietošanai. Pēc Drīzuļa domām, šāda ģenerāļa

Hartmaņa nostāja nozīmēja palīdzības pakta pārkāpumu. 68 Pēc krievu

spiediena tomēr ierādīja Liepājas Sarkanā krusta sanatoriju padomju ka-

ravīru ģimeņu novietošanai. Tomēr Drīzulis ir neapmierināts un raksta:
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„Visu Latvijas varas orgānu rīcību pakta realizēšanā, sākot ar augstākiem

orgāniem un beidzot ar zemākajiem, sevišķi kara resorā, vadīja viens

princips — padomju priekšlikumu sabotāža. Šinī ziņā par paraugu no-

derēja augstākās amatpersonas, sākot ar Latvijas valdības galvu Ul-

mani.
. .

"69

No Padomju Savienības valstsvīru runām un rakstiem attiecīgajā laikā

Padomju Savienības presē un Latvijas valstvīru runām tomēr izriet, ka

nekādas sabotāžas nebija. Tieši otrādi, Latvijas valdība un amatpersonas

darīja visu, kas bija to spēkos, lai okupācijas priekšpulki būtu apmieri-
nāti. Katru viņu vēlēšanos izpildīja, kaut arī tas nebija paredzēts līgumā.
Drīzulis runā par sabotāžu, lai kaut kā varētu motīvēt neapšaubāmo vēs-

turisko faktu, ka Padomju Savienība bija tā, kas pēc Somijas kara lauza

savstarpējās palīdzības līgumu ar tā noteikumu, ka Padomju Savienība

neiejauksies Latvijas iekšējās lietās un atstās neskartu līdzšinējo valsts ie-

kārtu.

Pretrunā ar neapšaubāmo datumu (1939. g. 23. oktobrī), kad parakstīja

līgumus par bažu atrašanās vietām (neapšaubāmu tāpēc, ka to apliecina kā

Stegmanis oficiālā apkārtrakstā Latvijas sūtņiem, tā arī boļševiku vēstur-

nieks Drīzulis), ir Alfrēda Bērziņa stāsts par kara ministra J. Baloža lo-

mu šai ziņā. Vispirms Bērziņš raksta, ka, lai atbrīvotu kara ministru no

sarunām ar krieviem bažu lietā, no Latvijas puses par paritātes komisijas

priekšsēdi 1939. g. 12. oktobrī bijis iecelts ģenerālis Hartmanis.70 Auto-

ram par šo faktu citas informācijas nav, un tā jāpieņem par pareizu. Pēc

tam Bērziņš raksta, ka sarunas ieilgušas un ka krievi bijuši nepacietīgi. Arī

tas tā varēja būt, jo nepilnas divi nedēļas gan krievus varēja padarīt ne-

pacietīgus, kaut par ieilgušām sarunām tās nevar saukt. Bērziņš tad ap-

raksta, ka krievi griezušies pie kara ministra Baloža, un pēdējais saticies

ar krievu paritātes komisijas vadītājiem Romas viesnīcā. Balodis sarunās

licis pieaicināt ģenerāli Rozenšteinu, un pēdējais pēc sarunas piezvanījis

Bērziņam, izstāstot par notikušo, un Bērziņš par to ziņojis Ulmanim. Bēr-

ziņš raksta: „Pēc atmiņas domāju, ka tā bija 1939. gada oktobra pēdējā
sestdiena." 71 Te nu ir pretruna. Pēc jebkura t. s. mūžīgā kalendāra re-

dzams, ka oktobra pēdējā sestdiena 1939. gadā bija 28. oktobris, bet lī-

gumi bija parakstīti jau pirmdien, 23. oktobrī. Ka runa nav par kādiem

papildlīgumiem, par kuriem Balodis ar krieviem būtu apspriedies vēl 28.

oktobrī, redzams pēc tā, ka Balodis krieviem kā piemērotu vietu esot ie-

teicis Liepājas karaostu un starp citu arī Ezeres muižu. 72

Liepājas karaostā jau bija minēta, tāpat Ezerē saskaņā ar 23. oktobrī

parakstīto līgumu bija paredzēts novietot krievu tankus. Tātad jāsecina,
ka Bērziņa atmiņa attieksmē uz to, kad viss šis incidents noticis, viņu vī-

lusi. Ja pieņemam, ka saruna starp krieviem un Balodi notika nevis pēdējā,

bet priekšpēdējā oktobra sestdienā, tātad 21. oktobrī, tad pretrunas būtu

novērstas. Bērziņš raksta, ka nākošā pirmdienā, pulksten 11 notikusi mi-

nistru kabineta sēde, pieaicinot arī paritātes komisijas latviešu locekļus,
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kurā Ulmanis uzdevis ģenerālim Hartmanim un viņa vadītajai komisijai

ņemt vērā sarunas, kas notikušas starp kara ministru un krieviem.73 Ja šī

kabineta sēde notika pirmdien, 23. oktobrī, kā minēts, pulksten 11 no rī-

ta, tad vēl tai pašā dienā ģenerālis Hartmanis varēja parakstīt attiecīgos

līgumus ar krieviem.74

Latvijas lielie ārpolitiskie sarežģījumi radīja arī sarežģījumus ministru

kabinetā. 1939. g. 24. oktobra ministru kabineta sēdē Ulmanis paziņoja,
ka ar 25. oktobri viņš atbrīvojis Alfrēdu Valdmani pēc paša lūguma no

ministra amata. Par finanču ministru Valdmaņa vietā Ulmanis uzaicinā-

ja agrāko valsts kontrolieri Jāni Kaminski. No finanču ministrijas izda-

līja tirdzniecības un rūpniecības departamentu, nodibinot atsevišķu mi-

nistriju, kur par ministru Ulmanis iecēla centrālās savienības Turības di-

rektoru Jāni Blumbergu. Par valsts kontrolieri Jāņa Kaminska vietā Ul-

manis iecēla Valsts kontroles I departamenta direktoru Kārli Piegāzi.75

Alfrēds Valdmanis par iemeslu savai aiziešanai no ministra amata min

domstarpības saimniecisko jautājumu kārtošanā ar aizbraucošiem vācie-

šiem. Valdmanis esot vēlējies panākt, lai izceļotāji uz Vāciju savus īpa-
šumus brīvprātīgi pārdod latviešiem divu gadu laikā un pirkuma summu

iemaksā Latvijas bankā bloķētā kontā. Par saņemtajiem 250—300 milj.
latu vāciešiem būtu jāuzceļ Latvijā trīs fabrikas — cellulozas fabrika

(Ventspilī), sintētiskā benzīna fabrika un kūdras brikešu fabrika (tuvāk
neminētās vietās). Šim projektam ministru kabinetā esot pretojies Bērziņš

un Munters, tai vietā panākot, ka Latvija samaksā aizbraucējiem valūtā

un papildu eksportā. 76

Tā kā Valdmanim tai laikā bijušas kādas techniska rakstura apsprie-
des ar armijas vadību, Ulmanim par šīm apspriedēm ziņojuši Valdmaņa

pretinieki, radot aizdomas, it kā Valdmanis kopā ar ģenerāli Balodi gata-

votu valsts apvērsumu. Lai mazinātu Valdmaņa ietekmi valsts polītikā,

Ulmanis tad projektējis sadalīt finanču ministriju, atdalot tirdzniecības

un rūpniecības departamentu. Valdmanim ļauts izvēlēties finanču ministra

vai tirdzniecības un rūpniecības ministra amatu. Uz to atbildot, Vald-

manis esot vispār atteicies no ministra amata. Bērziņam un Munteram esot

izdevies sakūdīt Ulmani arī pret ģenerāli Balodi un, kad pēdējais brīv-

prātīgi neatkāpies, viņu nostumt ar varu.
77

Šis Valdmaņa stāsts nesaskan ar Ā. Klīves piezīmi par Valdmaņa aiz-

iešanas iemesliem. Pēc Klīves informācijas, Valdmanim bija jāatstāj mi-

nistra postenis tādēļ, ka viņš nebija izpildījis Ulmaņa norādījumu, ka,

karam sākoties, Latvija jānodrošina ar lauciniekiem apgaismošanai vaja-

dzīgo petroleju un ar sāli. 78

Tādu pašu iemeslu min arī Alfrēds Bērziņš. 79 Bērziņa grāmatā tomēr

starp rindām var lasīt arī to, ka viņam uz Valdmani nebija labs prāts, un

tik tālu Valdmanim būs taisnība, ka ministru kabinetā pret viņu intri-

ģēja. Bērziņš vēl raksta, ka Valdmanis savā atteikšanās rakstā nav seko-

jis parastai tradicijai, lūdzot atbrīvot no ministra amata ģimenes apstāk-
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ļu vai vājas veselības dēļ, bet gan mašīnrakstītājai diktētā vēstulē rakstī-

jis, ka aiziet tādēļ, ka nevar pievienoties Ulmaņa saimnieciskajai politikai,
kuras mērķis ir ierobežot privātu iniciātīvu. Pēc tam, kad Ulmanis runājis

ar Valdmani pa telefonu, pēdējais atsūtījis ar roku rakstītu vēstuli, lūdzot

viņu atbrīvot vājas veselības dēļ. Tā kā Valdības vēstnesī iespiestajā pazi-

ņojumā nav teikts, ka Valdmanis būtu atbrīvots vājas veselības dēļ (kā

tas tiešām bija dažos citos gadījumos), ļoti ticams, ka viņu atcēla no mi-

nistra amata pēc konflikta ar Ulmani un ka bijuši divi atteikšanās rak-

sti
— pirmais, lai būtu vēstures dokuments, otrs, lai Valdmanis varētu pa-

likt vēl kādā amatā (viņš kļuva Ķeguma spēkstacijas saimnieciskais di-

rektors). Ka Valdmanim bija konflikts ar Ulmani, kura pamatā bija pla-
šākas domstarpības, izriet arī no tā, ka viņš par Ulmani bija žēlojies Vā-

cijas sūtnim, kā to redzējām iepriekš. Jāpiezīmē gan, ka šī žēlošanās kri-

tiskajās Latvijas likteņa dienās būs izskaidrojama ar Valdmaņa izmisuma

soli, mēģinot nodrošināt Latvijai Vācijas palīdzību. Ja tāda žēlošanās būtu

notikusi normālos apstākļos, tā būtu robežojusies ar valsts nodevību vai

vismaz liecinātu par ministra ārkārtēji nelojālu izturēšanos pret valsts gal-

vu, kas viņu bija aicinājis atbildīgā amatā.

Nākošais demisionēja satiksmes ministrs B. Einbergs 1940. gada aprī-

lī. Viņa vietā Ulmanis uzaicināja Arturu Kāpostu. 80

Einberga demisijas iemesls, pēc Bērziņa informācijas, bija tas, ka Ein-

bergs bija palīdzējis ģenerālim Balodim sagatavot atbildes rakstu Ulma-

nim sakarā ar konfliktu, kas bija nonācis līdz lūzumam starp abiem 15.

maija apvērsuma rīkotājiem — Ulmani un Balodi.81 Pie šī konflikta tad

nu jāpakavējas sīkāk, kaut gan Alfrēds Bērziņš savā monogrāfijā par

Kārli Ulmani šim jautājumam jau veltījis veselu nodaļu.82 Savās iepriek-

šējās grāmatās, kur arī varēja sagaidīt šī svarīgā Latvijas iekšpolitikas
notikuma aprakstu, Bērziņš par to gluži neko nerakstīja. Tikai, kad 1966.

gadā iznāca žurnālista J. Porieša grāmata Prezidents atbild un 1971. gadā

J. Lejiņa publicētā Mana dzimtene (sk. tur 166. lpp.), šo incidentu 1973.

gadā publicētā darbā apgaismo arī Bērziņš, sniedzot no savas puses ap-

rakstu un komentārus. Te vērojama Bērziņa parastā tendence nepatīkamas
lietas noklusēt, kas attieksmē pret vēsturi tomēr ir neatbildīga rīcība.

Pēc Bērziņa tēlojuma, konflikts sācies ar to, ka Ulmanim nācis zināms,

ka pēc Latvijas un Padomju Savienības pakta parakstīšanas Balodis, pre-

tēji ministru kabineta lēmumam, personiski iejaucies līgšanā par krievu

bāzēm, uzaicinot krievu pārstāvjus Romas viesnīcas istabā uz pārrunām,

kā šai grāmatā aprakstīts jau iepriekš. Kā redzējām, Bērziņš kļūdās, rak-

stot, ka šī apspriede notikusi 1939. gada oktobra pēdējā sestdienā. Tā varē-

ja gan notikt priekšpēdējā sestdienā.

Kad Ulmanis par šo apspriedi dabūja zināt, viņš bija sašutis, sevišķi

par to, ka apspriede notikusi viesnīcā. Ulmanis bija aizmirsis, ka Latvi-

jas patstāvības gados, viņam pašam esot ministru prezidenta amatā, bija

notikušas sarunas ar Vācijas pārstāvi Vinnigu arī pavisam nepiemērotās
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telpās. Kā toreiz, tā tagad bija ārkārtēji apstākļi. Kā toreiz Ulmanis, neko

ļaunu nedomājot, bija runājis ar vāciešiem, tā tagad Balodis, arī neko ļau-

nu nedomājot, bija runājis ar krieviem.

Pēc Bērziņa tēlojuma, Ulmanis pēc šī notikuma sācis domāt, kā panākt,
lai Balodis aiziet no kara ministra amata. Tas bija jo sevišķi vajadzīgs

tādēļ, ka Balodim jau priekš šī sarežģījuma ar Ulmani bija radušās slik-

tas attieksmes ar armijas komandieri ģenerāli Berķi, kas pēc notikuma

Romas viesnīcā vēl vairāk pasliktinājušās. 83 Ulmanim tad radies projekts
iecelt Balodi par armijas maršalu un atbrīvot no kara ministra amata,

bet atstāt par valsts un ministru prezidenta vietnieku. Balodis 1939. gada
decembra beigās esot saslimis ar sirdskaiti, un ārsti viņam nolieguši at-

stāt dzīvokli. Balodis ministru kabineta sēdēs nav piedalījies līdz janvāra

beigām vai februāra sākumam. Tā Ulmanis nav varējis Balodi sastapt

un viņu uzmanīgi iepazīstināt ar savu nodomu viņu atcelt no kara minis-

tra posteņa. Neskaidrs šai stāstā ir tas, ka Ulmanis, kas mēdza rīkoties

ātri, šoreiz divus mēnešus vilcinājies ar pārmaiņas reālizēšanu. Kad Ul-

manis Baloža slimības dēļ pēdējo nav varējis personīgi satikt, viņš uzde-

vis satiksmes ministram Einbergam iepazīstināt Balodi ar savu nodomu

iecelt viņu par armijas maršalu un atbrīvot no kara ministra posteņa. Ein-

bergu Ulmanis šai misijai esot izraudzījis tādēļ, ka tam ar Balodi bijušas

draudzīgas attieksmes un abi darbojušies Kalpaka bataljona biedrības

valdē. Pēc vairākām nedēļām Einbergs esot no šī starpnieka pienākuma
atteicies. Kad Balodis izveseļojies, Ulmanis viņu personīgi iepazīstinājis

ar savu nodomu. Ģenerālis Balodis solījies atbildēt vēlāk. Ulmanim pēc

tam pienesta ziņa, ka ģenerāļa Tepfera dzīvoklī Balodis esot apspriedies

ar Skujenieku, Einbergu un vēl kādiem citiem par eventuālu atbildi Ul-

manim. Atbildi rakstveidā Balodis nodevis pēc kādas sēdes, un to pēc Po-

rieša sākotnējās publikācijas iespiež arī Bērziņš ar piezīmi, ka vēstules

teksts saskanot ar to, ko viņš personiski atceroties.

Savā 1940. g. 3. aprīļa atbildes vēstulē Balodis atsakās atkāpties no

kara ministra amata. Viņš deklarē, ka 1934. gada 15. un 16. maija apvēr-

sumā viņš piedalījies, lai dotu tautai un valstij labāku, stabilāku iekārtu,

un ka viņš kopā ar Ulmani solījis dot zemei vairāk piemērotu satversmi.

Šis solījums vēl neesot izpildīts, un no šādas misijas viņus abus, Ulmani

un Balodi, varot atbrīvot tikai Dievs, kādu aizsaucot, vai arī bruņots

spēks. Ka solījums līdz šim nav izpildīts, Balodis izjūtot arvien smagāk.

Kā Ulmanim, tā Balodim jāpaliek savos amatos, kamēr solījums būs izpil-

dīts un tauta saņems jaunu satversmi. Tikai tad Balodis domāšot par savu

veselību, bet līdz tam laikam viņš palikšot kara ministra postenī.

Bērziņš šai Baloža vēstulē komentē vārdus, ka no solījuma izstrādāt

jaunu satversmi Balodi varētu atbrīvot arī bruņots spēks, un jautā, vai

tas nozīmētu, ka Balodis pret Ulmani draudējis lietot bruņotu varu. Sa-

protams, daudz loģiskāk būtu pieņemt, ka Balodim bija prātā, ka Padom-

ju Savienība varēs lietot pret Latviju bruņotu varu, un tas tad atbrīvos
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viņu un Ulmani no solījuma izstrādāt jaunu satversmi. Balodis skaidrāk

nekā Ulmanis un Bērziņš paredzēja to, kas pēc dažiem mēnešiem tiešām

notika.

Bērziņš arī uzsver, ka konflikts radies tikai sakarā ar nelaimīgo Balo-

ža un krievu satikšanos Romas viesnīcā. Loģiskāk būtu ticēt tam, ko Ba-

lodis pats raksta: „mūsu solījuma nepildīšanu, aizbildinoties ar visdažā-

dākiem motīviem, izjūtu arvien smagāk".

Bērziņš vēl raksta, ka Balodis neesot bijis paradis rakstīt vēstules. Šo

vēstuli, pēc Bērziņa domām, sastādījis Skujenieks. Drusku nelāga jau ir

šāds apgalvojums, ka kara ministrs pats nespēj uzrakstīt vēstuli, bet arī tas

neliecina, ka vēstulē nebūtu izteiktas Baloža domas. Katrā ziņā, ārzemju
sūtniecībām jau gadiem bija informācija, ka starp Balodi un Ulmani briest

konflikts sakarā ar to, ka Ulmanis vilcinās izstrādāt jaunu satversmi. Pār-

pratums te bija radies tādēļ, ka Balodis, tāpat kā visi tie, kas šo jauno
satversmi gaidīja, bija iedomājies, ka tā būs līdzīga agrākajai 1922. gada

Latvijas satversmei vai vismaz līdzīga projektam, ko Ulmanis kopā ar

citiem zemnieku savienības deputātiem bija iesnieguši saeimai. Ulmanis

turpretim, kā redzējām iepriekš, bija iecerējis satversmi pēc Austrijas Dol-

fusa reformu parauga ar kamerām un saimniecības un kultūras padomi

un laikam arī sevi kā prezidentu uz visu mūžu. Ar lielu paticamību tā-

dēļ noraidāma Bērziņa doma, ka konflikts starp Balodi un Ulmani radās

tikai 1939. gada oktobra otrā pusē. Šis konflikts bija briedis gadiem, un

tas nonāca līdz krizei, kad Ulmanis ieteica Balodim atteikties no kara

ministra posteņa.

Kad Balodis šo ieteikumu noraidīja, Ulmanis viņu atcēla no kara minis-

tra amata un par kara ministru iecēla ģenerāli Krišjāni Berķi. Pēc Bērzi-

ņa grāmatā teiktā spriežot, Bērziņš bijis tas, ar ko Ulmanis apspriedies,
vai Balodi atcelt, un arī tas, kas Berķi pārliecinājis, lai viņš šo pienāku-

mu uzņemas.

Kad notika šī svarīgā pārmaiņa, kad Ulmanis atteicās no sava tuvākā

līdzdalībnieka diktātūras nodibināšanā? Bērziņš raksta, ka Ulmanis at-

celšanas rakstu licis sagatavot tieslietu ministram H. Apsītim nākamā die-

nā pēc Baloža vēstules saņemšanas, un pēc tam nākamā dienā Apsitis un

Ulmaņa adjutants Lūkins to nodevuši Balodim ap pulksten desmitiem

rītā. Balodis amatu nodevis Berķim priekš pulksten trijiem pēcpusdienā.

Tas tad varētu būt noticis 1940. g. 5. aprīlī. Zīmīgā kārtā Latvju encik-

lopēdijā, pretēji parasti precīzai datēšanai, nedz rakstā par kara minis-

triem, nedz par Balodi un Berķi šis datums nav minēts. Tāpat arī nav mi-

nēts datums, kad no satiksmes ministra amata Ulmanis atcēla Einbergu,

kas arī bija šai Ulmaņa un Baloža konfliktā cietušais. Pēc Lejiņa infor-

mācijas, Einbergs pats atlūdzies 8. aprīlī.84

J. Lejiņš raksta, ka ziņa par to, ka J. Baloža vietā par kara ministru

iecelts K. Berķis, parādījusies laikrakstos 1940. g. 7. aprīlī, bet pavēle pa-

rakstīta 5. aprīlī.85 Šai sakarā ir zīmīgs Zaņa Unāma atklājums, ka, iz-
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dodot Latvijas biogrāfisko vārdnīcu Es viņu pazīstu, ko Ulmanis bija

inspirējis un kuras izdošanai viņš personiski sekoja, pat lasot biogrāfijas

jau korrektūrā, 1939. gada oktobrī Baloža biogrāfijā „nebija atļauts ie-

vietot atzīmi, ka viņš ir valsts prezidenta vietnieks, lai gan formāli viņu

par tādu savā laikā izsludināja un šis apstāklis nekad nav anullēts". 86

Pēc Unāma versijas, Balodis bija darījis daudz vairāk nekā tikai at-

gādinājis Ulmanim, ka satversme jāizstrādā. Balodis satversmes projektu

esot uzdevis izstrādāt senātoram Kārlim Ducmanim. Šo darbu Ducmanis

esot pabeidzis komandējumā Vācijā 1940. gada martā Latvijas sūtniecībā

Berlīnē. Nelaimīgā kārtā, sūtot vēstuli ar Einberga starpniecību uz Rīgu,

samainītas adreses, un vēstuli ar satversmes projektu dabūjis tieslietu mi-

nistrs Apsitis, bet Apsītim domāto vēstuli dabūjis Balodis. Apsītis Duc-

maņa vēstuli ar satversmes projektu nodevis Ulmanim. Šo versiju Duc-

manis vācu okupācijas laikā esot pats apstiprinājis. Drīz pēc tam, kad

Ulmanis saņēmis Ducmaņa Balodim adresēto vēstuli un satversmes pro-

jektu, Ulmanis par kara ministru iecēlis Krišjāni Berķi, atstājot viņu arī

armijas komandiera amatā. Unāms vēl raksta, ka Baloža atcelšanai zemi

lielā mērā sagatavojis sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš, kas cerē-

jis kļūt Baloža vietā par kara ministru un otro personu valstī. Tas arī

esot pienests Ulmanim, par ko viņš bijis tik pārsteigts, ka pacēlis abas

rokas un, ļaujot tām nokrist, tikai noteicis: „Ak tu, Kungs, ko tie cilvēki

gan neiedomājas!"87

Ārkārtējās pilnvaras

1940. gada februārī valdība izsauca uz Rīgu sūtni Londonā Kārli Za-

riņu, lai viņš sniegtu ziņojumu. Izmantojot klusumu frontē, Zariņam caur

Beļģiju un Vāciju izdevās nokļūt Rīgā. Trešajā dienā pēc ierašanās Zari-

ņam bija audience pie valsts un ministru prezidenta Ulmaņa, kas viņu

informēja, ka valdība viņam piešķirs ārkārtējas pilnvaras.

Pēc atgriešanās Londonā Kārlim Zariņam bija saruna ar Anglijas ār-

lietu ministrijas ziemeļu departamenta direktoru Koljēru. Pēdējais viņam

prasījis par noskaņojumu Latvijā. Ziņojot Latvijas ārlietu ministram par

šo sarunu, Zariņš raksta: viņš atbildējis, ka nevarot ne par ko žēloties. Lat-

vijas austrumu kaimiņš līgumu līdz šim kārtīgi izpildot, un neesot pa-

zīmju, kas dotu pamatu kādām bažām. Baumas, ka Padomju Savienībai

būšot kādas tālākas prasības, esot pilnīgi bez pamata. Latviešu sabiedrība

simtprocentīgi atbalstot valdības soļus līguma līgšanā iepriekšējā gada ok-

tobrī, „jo skaidrs, ka pretējā gadījumā mūsu stāvoklis varētu būt fatāls".88

18. martā Zariņš ziņo Munteram par savu sarunu ar Padomju Savie-

nības vēstnieku Maiski. Zariņš pēdējam teicis, ka, esot Rīgā, viņam biju-

si iespēja pašam pārliecināties, ka līgumu ar Krieviju kārtīgi izpilda. ,Ja

nu runā par sajūtu pašā tautas dvēselē, tad jāsaka, ka latviešiem pret krie-
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viem protams nav nekāda naida un tam nav iemesla, jo Padomju garni-

zona karavīri uzvedas korekti, bet, ka tomēr mēs būtu laimīgāki, ja mūsu

zemē nebūtu sveša karaspēka". Pēc tam Maiskis gari un plaši stāstīja, ka

garnizona novietošana Latvijā pa kara laiku neesot vērsta pret Latviju

un ka Krievijai neesot agresīvu nodomu. Visas valodas par ietekmes sfai-

ru sadalīšanu, vismaz ciktāl tas attiecas uz Maskavu, esot bez pamata, bet

par Vācijas nolūkiem Maiskis nevarot spriest.

Valdība resp. Ulmanis vilcinājās solītās pilnvaras Zariņam nosūtīt.

1940. g. 16. maijā Padomju Savienības valdības laikrakstā Izvestija bija
ievietots raksts, kurā starp citu bija minēts: kara notikumi esot rādījuši,

ka mazo valstu neitrālitātē ir tīrā fantāzija, jo tām nav pietiekami spēka,

lai izsludināto neitrālitāti uzturētu. Tādēļ mazo valstu neatkarībai nākot-

nē ir maz izredžu. Nākošajā dienā pēc šī raksta publicēšanas Latvijas val-

dība nolēma piešķirt ārkārtējās pilnvaras un pēc tam sekojošā dienā (1940.

g. 18. maijā) nosūtīja solīto ārkārtējo pilnvarojumu Kārlim Zariņam uz

Londonu. Vai starp laikraksta Izvestija rakstu un pilnvarojuma nosūtī-

šanu ir kāda sakarība, kā to prezumē Boriss Meisners, vēl ir pētījams jau-

tājums. 89

Raksta teksts, ko Zariņš uzskatīja par ārkārtējam pilnvarām, bija šads: 90

„Slepens. Valsts kanceleja 1940. g. 18. maija No. 48. Rīga, Valdemāra

ielā 3, 4. dz. Ārlietu ministra kungam.
Valsts kanceleja paziņo, ka Ministru kabinets š. g. 17. maija sede no-

lēma:

1) gadījumā, ja kara apstākļu dēļ vairs nebūtu iespējams sazināties ar

Latvijas diplomātiskām un konsulārām pārstāvībām Vakareiropā, pie-

šķirt ārkārtējās pilnvaras Latvijas sūtnim Londonā Kārlim Zariņam.

2) Pilnvaru spēkā stāšanās momentu nosaka ārlietu ministrs, dodot

attiecīgo rīkojumu sūtnim Londonā, kurā norāda, kādas pārstāvības pa-

kļautas ārkārtējām pilnvarām.

3) Ja technisku apstākļu dēļ ārlietu ministram nav iespējams savu rīko-

jumu paziņot sūtnim Londonā, tad pēdējam piešķirtās ārkārtējās pilnvaras

stājas spēkā automātiski. Sūtnis Londonā par to pārliecinās ar attiecīgu

telegrāfisku pieprasījumu ārlietu ministram un, nesaņemot atbildi divdes-

mit četru stundu laikā, rīkojas uz ārkārtējo pilnvaru pamata līdz tam brī-

dim, kad atkal nodibinās sakari ar ārlietu ministru.

4) Sūtnim Londonā Kārlim Zariņam piešķirtās ārkārtējās pilnvaras

attiecas uz visām Latvijas diplomātiskām un konsulārām pārstāvībām,

izņemot sekojošās valstīs: Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Zviedrijā, Vācijā

un Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā.

5) Ja sūtnis Kārlis Zariņš, viņa ārkārtējām pilnvarām spēkā esot, no-

mirtu vai zaudētu rīcības brīvību, ar šo lēmumu piešķirtās ārkārtējās piln-

varas pāriet uz Latvijas sūtni Amerikas Savienotās Valstīs Alfrēdu Bīl-

mani.



6) Ārkārtējas pilnvaras dod tiesību:

a) aizstāvēt pēc labākās apziņas Latvijas intereses visās valstīs, izņe-

mot Igauniju, Lietuvu, Somiju, Zviedriju, Vāciju un Padomju Sociālistis-

ko Republiku Savienību;

b) dot šai nolūka saistošus rīkojumus visam Latvijas pārstāvībām, iz-

ņemot augšā minētās valstis;

c) rīkoties ar visiem valsts līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu,

kas ir minēto pārstāvību rīcībā;

d) pagaidām atstādināt no amata sūtņus, ka ari atcelt un pārcelt visus

pārējos pārstāvību darbiniekus;

c) likvidēt pārstāvības, izņemot sūtniecību Amerikas Savienotas Val-

stīs;

f) nozīmēt delegatus apspriedēm un konferencēm;

g) ārkārtējos apstākļos, kas kavētu šo pilnvaru izlietošanu, nodot tas

sūtnim Alfrēdam Bīlmanim.

R. Bulsons Valsts kanclejas direktora v. i. B. Roze Nodaļas vadītāja v.

— Noraksta pareizību apliecinu: T. Anševics Administrātīvā departa-

menta direktors"

Zariņš ārkārtējas pilnvaras esot saņēmis 1940. gada maija un saņem-

šanu apstiprinājis ar telegrammu: „Pilnvaras saņēmu. Dievs, svētī Lat-

viju!"91

Šo ārkārtējo pilnvaru forma ir īpatnēja. Pirmkārt, lasītājs būs ievēro-

jis, ka tas ir tikai valsts kancelejas raksts ārlietu ministram par to, ka mi-

nistru kabinets ir lēmis piešķirt rakstā minētās pilnvaras. Otrkārt, ār-

lietu ministrs nenosūtīja sūtnim Zariņam, uz šī lēmuma pamatojoties, iz-

gatavotu pilnvarojumu, bet ārlietu ministrijas administrātīvā departamen-

ta direktors Teodors Anševics nosūtīja Zariņam ārlietu ministrijā saņemtā

raksta norakstu. Teodoru Anševicu padomju vara deportēja uz Krieviju

liktenīgajā 1941. g. 13. jūnija naktī. Šīs grāmatas autors Anševicu sasta-

pa 13. jūnija dienā. Būdams ļoti nomāktā garastāvoklī, Anševics, gan

skaidros vārdos nepasakot, autoram kā labam draugam lika noprast, ka

viņam draud briesmas no okupācijas varas, jo viņu apvaino, ka bez ārlie-

tu ministra atļaujas viņš nosūtījis kādu svarīgu dokumentu uz ārzemēm.

Esmu tagad pārliecināts, ka šis svarīgais dokuments bija ministru kabineta

lēmuma noraksts par ārkārtējām pilnvarām sūtnim Kārlim Zariņam.

Jāpiezīmē, ka Teodoru Anševicu deportēja naktī uz 1940. g. 14. jūniju,

bet viņa vārda nav deportēto sarakstā These Names Accuse. Šai sarakstā

gan ir minēts valsts kancelejas direktors Roberts Bulsons, bet, kas notika

ar B. Rozi (kas arī parakstīja valsts kancelejas paziņojumu ārlietu minis-

tram), par to ziņu trūkst.

Par Robertu Bulsonu Latvju enciklopēdija (2857. lpp.) ir šada infor-

mācija: „...pēc D. Rudzīša nāves 14. 8. 1939—23. 7. 1940 izpildīja

dir[ektora] amatu. Tad NKVD apcietināts un apvainots par valdības
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slepeno protokolu nenodošanu, kur bija ieraksts par ārkārtējo pilnvaru

piešķiršanu sūtnim K. Zariņam. 20. 6. 1941 B[ulsonu] sāka tiesāt, bet vācu

uzbrukuma dēļ prāvu nepabeidza un B[ulsonu] deportēja uz Krieviju."
Šī informācija nav pretrunā ar to, ko autors uzzināja no Teodora Anše-

vica. Neapšaubāmi, pēc NKVD uzskata, galvenais vaininieks bija An-

ševics, kas dokumentu bija nosūtījis uz Londonu.

Varētu jautāt, kādēļ Ulmanis bija izraudzījis par ārkārtējo pilnvaru ne-

sēju tieši Kārli Zariņu, nevis kādu citu Latvijas sūtni. Izvēle tomēr bija
samērā ierobežota. Ar viņa tuvo draugu Miķeli Valteru (kas bija sūtnis

Beļģijā) Ulmanim bija radies konflikts, ko ievērojami pastiprināja ārlietu

ministrs Munters. Bez tam Pirmā pasaules kara pieredze rādīja, ka Beļģija

nav droša zeme. Tāpat par pilnvaru nesēju nevarēja izraudzīt Arnoldu

Speķi, agrāko zemnieku savienības biedru, jo Speke bija sūtnis ar Vāciju

sabiedrotajā Itālijā. Olģerds Grosvalds bija sūtnis Francijā, un, kaut gan

Francija 1940. gada februārī (kad Ulmanis Zariņu informēja, ka viņam

piešķirs pilnvaras) aiz Mažino līnijas jutās droša, fronte tomēr bija pārāk

tuvu, lai Grosvaldam nodotu pilnvaras. Jūlijs Feldmanis tādēļ vien ne-

varēja būt kandidāts ārkārtējo pilnvaru saņemšanai, ka viņš bija ne vien

sūtnis Šveicē, bet arī sūtnis pie Tautu savienības, kas bija izslēgusi Padom-

ju Savienību par uzbrukumu Somijai. Ja Feldmanim piešķirtu ārkārtējās

pilnvaras, Padomju Savienība to būtu uzskatījusi par naidīgu demonstrā-

ciju pret sevi, un to Latvija 1940. gadā nevarēja atļauties.
Par sūtni Stokholmā Voldemāru Salno nevarēja būt runa tādēļ, ka

Zviedriju un citas Padomju Savienības robežvalstis Ulmanis uzskatīja par

apdraudētām un tādēļ uz šīm valstīm ārkārtējās pilnvaras neattiecināja.

Tādējādi apsverot, no visiem sūtņiem visvairāk piemērotais ārkārtējām

pilnvarām Ulmanim būs licies Kārlis Zariņš. Jāņem vēl vērā, ka Ulmanim

vispār bija liela ticība Anglijai, par ko liecina tas, ka vairums Latvijas
zelta bija noguldīts tieši Anglijā (ārkārtējās pilnvaras gan nedeva sūt-

nim Zariņam tiesības par šo zeltu disponēt). Tā ne vien Kārļa Zariņa

priekšrocības, salīdzinot ar citiem sūtņiem, un viņa saticīgais raksturs, bet

arī Ulmaņa ticība un paļāvība uz Angliju bija faktori, kuru dēļ tieši Kārli

Zariņu izraudzīja par ārkārtējo pilnvaru nesēju.
Par saņemtajām pilnvarām Kārlis Zariņš informēja Anglijas ārlietu

ministrijas ziemeļu departamenta direktoru L. Koljēru tikai 1940. g. 15.

jūnijā. Koljērs raksta: „Latvijas ministrs man šodien teica, ka viņa valdī-

ba, ņemot vērā iespēju, ka satiksme ar Rietumeiropu un Ameriku varētu

tikt pārtraukta, piešķīrusi viņam pilnas tiesības pārstāvēt valdību visās

Eiropas valstīs uz rietumiem no Vācijas un Amerikā un pārraudzīt Lat-

vijas pārstāvību darbu šais zemēs."92

Koljērs savā dienesta atzīmē vēl raksta: „Zariņa kungs domā, ka krie-

vi, baidīdamies no Vācijas, turpmāk būs ļoti uzmanīgi visā savā rīcībā,

izņemot, ja viņi iepriekš par to ar Vāciju vienojušies."
Diemžēl, Zariņa optimisms arī šai jautājuma bija nevieta. Tai paša die-
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na, kad viņam bija ši saruna, padomju speķi pilnīgi pārpludināja Lietuvu,

un divi dienas vēlāk tas pats liktenis piemeklēja Latviju un Igauniju.

Līdz ar to ārkārtējām pilnvarām vajadzēja stāties spēkā. Kārlis Za-

riņš gan vēl mēģināja uzturēt sakarus ar Latviju un ari ar okupantu ie-

celto valdību, bet, kad tā viņam deva rīkojumu atgriezties Latvijā, viņš
sāka rīkoties saskaņā ar savām, gan jāsaka, ļoti ierobežotajām ārkārtējām

pilnvarām, reprezentējot rietumu pasaulē neatkarīgo un suverēno Latviju.

Saulriets

Citējot dokumentu, ko Kārlis Zariņš saņēma, to nosaucu par rakstu, ko

Zariņš uzskatīja par ārkārtējām pilnvarām. No juridiskā viedokļa, Teo-

dora Anševica uz Londonu nosūtītais raksts nebija pilnvaras, bet tikai no-

raksts no valsts kancelejas paziņojuma ārlietu ministram, ka ir nodoms

piešķirt sūtnim Kārlim Zariņam ārkārtējās pilnvaras. Šīs pilnvaras vaja-

dzēja izgatavot ārlietu ministram Munteram un nosūtīt tās uz Londonu

sūtnim Zariņam. Otrkārt, ārlietu ministram Munteram vajadzēja paziņot
sūtnim Zariņam ~momentu", kad pilnvaras stājas spēkā. Ārlietu ministrs

Munters nedz izgatavoja pilnvaras, nedz arī paziņoja sūtnim Zariņam,

ka pilnvaras stājušās spēkā. Jādomā, ka sūtnis Zariņš pēc tam, kad viņu

jau personīgi bija informējis valsts prezidents Ulmanis par šādu pilnvaru

piešķiršanu, pēc tam, kad viņš saņēma ministru kabineta lēmuma no-

rakstu, labā ticībā bija pārliecināts, ka ārkārtējās pilnvaras ir saņēmis un

par to attiecīgi informēja Anglijas ārlietu ministriju. Tomēr autoram ne-

izdevās atrast Latvijas sūtniecības archīvā Londonā lēmuma trešajā pantā

paredzēto telegrāfisko pieprasījumu. Ka tas netika darīts un ka sūtnis

Zariņš turpināja sūtīt kārtējos ziņojumus ārlietu ministram Kirchen-

šteinam, var izskaidrot tikai ar sajukumu un satraukumu, kas valdīja
Londonas sūtniecībā pēc tam, kad sarkanarmija bija okupējusi Latviju.

Kad Kārlis Zariņš informēja Koljēru par saņemtajām ārkārtējām piln-

varām, viņam, liekas, bija aizdomas, ka Padomju Savienībai ir kādi ļauni

nodomi pret Latviju. Vienīgi Latvijas ārlietu ministrs Munters bija opti-

mists, kā redzams pēc Anglijas sūtņa Rīgā 15. jūnija telegrammas, ko ci-

tēšu tālāk.

Kamēr iepriekšējā gada rudenī, ierīkojot militārās bāzes, Padomju Sa-

vienība savu iniciātīvu sāka ziemeļos ar Igauniju, tikmēr šoreiz tā sāka

dienvidos ar Lietuvu. 1940. g. 25. maijā Padomju Savienības valdība no-

sūtīja Lietuvas valdībai notu, apvainojot Lietuvas iestādes, ka tās vei-

cinot padomju karavīru dezertēšanu no bāzēm. Padomju Savienība pie-

prasīja, lai Lietuva tūlīt sāk meklēt pazudušos kareivjus un pārtrauc pro-

vokāciju, jo pretējā gadījumā Padomju Savienība būšot spiesta lietot ci-

tus līdzekļus. Lietuvas valdība lūdza Padomju Savienību minēt kādus

konkrētus faktus, lai varētu sākt izmeklēšanu. Konkrēto faktu vietā Mo-
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lotovs padomju presē 30. maijā publicēja rakstu „Lietuvas valdošo ap-

rindu provokācija", apgalvojot ka Lietuvā „atkal" (!) nozagti divi sar-

kanarmijas kareivji, lai no viņiem izspiestu informāciju par padomju spē-
kiem. Lietuvas iestādes arī citādi kavējot bāzes kārtīgi darboties. Lai sa-

runās novērstu draudošās Padomju Savienības represijas, uz Maskavu de-

vās Lietuvas ministru prezidents Mērķis un ārlietu ministrs Urbšis. Neko

nepanācis, Mērķis 12. jūnijā atgriezās Lietuvā, bet Urbšis pēc Molotova

vēlēšanās palika Maskavā. 14. jūnija naktī Molotovs izsauca Urbši uz

kremli un nodeva viņam padomju valdības ultimātu, ka tūlīt jāsoda ul-

timātā minētās personas, tūlīt jāsastāda jauna Lietuvas valdība, kas gribēs

un varēs izpildīt savstarpējās palīdzības paktu, un ka tūlīt jāielaiž Lie-

tuvā un jānovieto Lietuvas svarīgākajos centros neierobežotā skaitā pa-

domju karaspēks, kas nodrošinās pakta izpildīšanu un novērsīs turpmā-

ko provokāciju. Tā 15. jūnijā sākās Lietuvas okupācija.93

Kā Latvijas ārpolitikas vadība uzņēma notikumus Lietuvā, redzams

pēc Anglijas sūtņa Orda šifrētās telegrammas 15. jūnijā, pulksten 16.10

(stunda šoreiz ir svarīga, jo tad Latvijas ārlietu ministrijai jau bija zi-

nāms, kas notika Lietuvā). Ords ziņo uz Londonu sekojošo: „Ārlietu mi-

nistrs [Munters] paskaidro, ka padomju valdībai nav bijušas nekādas pra-

sības par Latvijas armijas asimilāciju, nedz par padomju militārās ietek-

mes palielināšanu. Viņš arī teica, ka nekādas prasības nav iesniegtas Igau-

nijas valdībai. Latvijas aizsardzības ministra apmeklējums Maskavā un

padomju kara komisāra vietnieka apmeklējums Latvijā bija pilnīgi drau-

dzīgi. Tomēr viņš ir pārliecināts, ka krievi kaut ko gatavo. Pagājušā nak-

tī nodedzināts kāds Latvijas robežsargu postenis, tajā atrasti četri līķi, un

pārējie vīri pazuduši. Lietuvas valdības demisija kaut ko nozīmē (is om-

inous), kaut gan, viņš piezīmēja, ģenerālis Raštiķis, kas sastādīs jauno val-

dību, nekādā ziņā nav komūnists.
. .

"94

Munters tad vel nezināja, ka padomju valdība noraida ģenerāļa Raš-

tiķa kandidātūru.

1940. g. 16. jūnijā pienāca Latvijas un Igaunijas kārta. Šī diena, kad

Padomju Savienība, kas bija sagatavojusies noslepkavot brīvo Latviju,

tāpat kā bija noslepkavoti robežsargi, bija svētdiena. Šai dienā — 1940.

g. 16. jūnijā — Daugavpilī notika lielie Latgales dziesmu svētki. Bija pa-

redzēts, ka tos atklās valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Tomēr notikumi

Lietuvā un no Maskavas saņemtā Latvijas sūtņa telegramma, ka gaidāms

svarīgs ziņojums, neļāva Ulmanim izbraukt uz Daugavpili. Ulmanis svēt-

kus atklāja no Rīgas pils, sakot uzrunu pa radio. Uzrunu pirmdien, 17. jū-

nijā publicēja Latvijas presē līdz ar Ijaba vēsti par Padomju Savienības

ultimātu. Laikraksts Jaunākās ziņas uzrunu ievietoja ar virsrakstu „Jā-

valda savstarpējai uzticībai", un tai bija šāds teksts:

„Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa radioruna, atklājot dziesmusvetkus

Daugavpilī. Ļoti godātie svētku dalībnieki, viesi, rīkotāji. Starptautisko
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Jaunāko Ziņu 1940. gada 17. jūnija numurs
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notikumu straujums šajā nedēļā ir pārsniedzis visu, ko mēs līdz šim bijām

piedzīvojuši. Šāds stāvoklis prasa manu klātbūtni Rīgā, un es ceru, ka jūs
visi to arī sapratīsiet. Man patiesi žēl, ka nevaru personīgi piedalīties lie-

lajos Latgales svētkos un būt ar jums kopā jūsu priekā un sajūsmā.

Arvien, kad es runāju Latgalē, es esmu pieminējis Latgales svarīgo ģe-

ogrāfisko stāvokli mūsu valstī. Daugavpils ir Daugavas sargs, un Latgale
tieši robežo ar mūsu lielo austrumu kaimiņu, ar kuru mūs saista ārkārtīgi

svarīgas kopīgas intereses. Tas zīmējas uz mūsu un Padomju Savienības

drošību un prasa vispirmā kārtā savstarpēju uzticību. Pie tā jāstrādā

mums visiem, tiklab valdībai, kā arī iedzīvotājiem, un te arī Latgalei,
tās stāvokļa dēļ, piekrīt svarīga loma.

'Latgales līdumos lini jau poguļo, Latgales dvēseli ezeri spoguļo. Zilga-
nie ezeri mūžību spīguļo.'

Es uzrunāju jūs atzinības pilnā cieņā un godbijībā, kā to pelna strādīga,

enerģiska, svēta ideālisma iedvesmota cilts, kas to jau redzami pierādījusi

pēdējos gados, bet kas bijusi ilgas, senas vēstures nesēja un iznesēja, tautas

garīgā spēka glabātāja un saglabātāja, kuras ceļš ir gājis lejā un kalnos,

saules spožumā un zem tumšiem padebešiem, lai beidzot atkal sāktos kalnā

kāpšana, kas nu tagad lai vairs neapstātos.

Spilgts izpaudums šai rosībai un attīstībai ir šodien sarīkotie Latgales

dziesmusvētki, kad, Daugavas krastā sveicienus nesdami, satiekas ar dau-

gaviešiem vīri un sievas no Rēzeknes, Ludzas, Abrenes, Aglonas, Jersikas,

Rīgas un visiem pārējiem Latvijas novadiem, lai stiprinātu un paplašinātu

pamatus vienprātībai, saderībai, sadarbībai un tautas vienībai.

Ir taisnība teicienam, ka uz dziesmu spārniem sirds steidz pie sirds, ko-

pējās dziesmās iesildīta, rodas un izpaužas tautas jūsma, visu valsts pil-

soņu vienības apziņa. Svētkos visa zeme ir kopā, bet svētkos mācījusies
tad arī katrreiz, kad kas liels un cēls un svarīgs veicams, nāk un vienībā

sarodas it visi. Tā mūsu lielā priekšrocība.

Bet šie dziesmusvētki kopā ar visiem pārējiem sarīkojumiem šinīs die-

nās Daugavpilī ir īsti kultūras svētki Latgalē. Šie kultūras svētki ir ap-

liecinājums, ka uzdevumi, pie kuru pildīšanas savā laikā stājāmies, ir pa-

veikti lielā gabalā, ka mērķi, kas tika sprausti, lielā daļā sasniegti. Un šie

uzdevumi, šie mērķi tieši un nepārprotami tika izteikti, un mēs par tiem

vienojāmies jau priekš 20 gadiem, kad manā Latgales pirmā ceļojuma lai-

kā tika pateikts, ka ar visiem spēkiem jāceļ Latgales garīgā un materiālā

labklājība. Spilgtāku izteiksmi šī apņēmība atrada 1934. gada augustā,

kad man atkal bija izdevība apciemot Latgali. Toreiz es pateicu, jums jūs-

mīgi un dedzīgi piekrītot: Latgale ir trešā zvaigzne Latvijas vainagā —

jaunākā, skaistākā, spožākā zvaigzne. Latgale, paturēdama savu skais-

tumu, sadarbībā ar abām vecākām māsām jaunības spēkā un sparā ķer-
sies pie darba, lai savu spožumu vēl vairāk uzspodrinātu. Auglīgā zeme,

cilvēku enerģija, uzņēmība un izturība, pieķeršanās zemei, garīgās slāpes,
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patriotisms, ticība un paļāvība pat iedomāti neiespējamo padarīs par ie-

spējamu, iedomāti nesasniedzamo — par sasniedzamu. Un tad nu, paturot

un izkopjot visu labo, kas jau agrāk bija padarīts, bet, strauji tālāk strā-

dājot, šajos nedaudzajos gados Latgales pūles ir nesušas zelta augļus. Par

to pateicoties un izlūdzoties sekmes un panākumus nākotnē, atklājot Lat-

gales dziesmusvētkus, no sirds lai atskan Dievs, svētī Latviju."

Uzrunas laikā risinājās traģiski notikumi Maskavā. Molotovs uzaici-

nāja Latvijas sūtni Maskavā Kociņu pulksten 14 ierasties kremlī un node-

va viņam Padomju Savienības ultimātu.95 Ultimātā Latvijai bija pārmests,
ka tā nav izbeiguši savu militāro savienību ar Igauniju, bet tieši otrādi —

paplašinājusi to ar Lietuvas iekļaušanu savienībā un mēģinājusi tajā ietil-

pināt arī Somiju. Tas apdraud Padomju Savienības robežas. Notikušas trīs

Baltijas valstu slepenas konferences. Baltijas militārā savienība 1940. gada
februārī izdevusi speciālu žurnālu angļu, franču un vācu valodā ar nosau-

kumu Revue Baltique. Šie fakti rādot, ka Latvija pārkāpusi savstarpējās

palīdzības paktu. To Padomju Savienība nevar ilgāk paciest un tādēļ: 1)

Padomju Savienība uzskata par nepieciešamu, lai Latvijā nodibinātu val-

dību, kas spēj un grib godīgi izpildīt Latvijas un Padomju Savienības

paktu par savstarpējo palīdzību. 2) Bez kavēšanās jāielaiž Latvijas terri-

torijā padomju karaspēks, kas novietojams svarīgākos centros, lai nodroši-

nātu savstarpējās palīdzības pakta izpildīšanu un aizsargātu no iespēja-
mām provokācijām pret Padomju Savienības garnizoniem.

Par Baltijas valstu okupāciju Padomju Savienība informēja savu sa-

biedroto Vāciju, bet jau iepriekš Vācijas ārlietu ministrs Ribentrops pie-

prasīja izziņu, kāds pamats ir apvainojumam, ka Latvija kopā ar pārējām

Baltijas valstīm nodibinājusi militāru savienību.96 Vācijas ārlietu ministrija

paskaidroja, ka Baltijas valstu sadarbība dibinās uz 1934. g. 12. septembra

savstarpējās sadarbības līguma un Latvijas un Igaunijas 1923. g. 1. novem-

bra savstarpējās aizsardzības līguma. „Praksē polītiskā sadarbība izpaudās

lielāko tiesu ik otru gadu notiekošā ārlietu ministru konferencē un kopējās

preses konferencēs. No otras puses, šai Baltijas savienībā vienmēr bijusi ne-

saprašanās un nesaskaņas. Latvija un Igaunija nepārprotami izteikušās, ka

tās nav
ieinteresētas Klaipēdas un Viļņas jautājumā, kas bija svarīgi Lietu-

vai." Tad seko secinājums: „Krievu apgalvojums, ka Lietuva ir pievieno-

jusies Latvijas un Igaunijas militārajai savienībai, pēc šejienes informāci-

jas, ir bez jebkāda pamata. . .
Kopš Padomju Savienība parakstīja savstar-

pējās palīdzības paktu ar Baltijas valstīm 1939. gada septembrī un oktob-

rī, starp Baltijas valstīm nav bijusi nekāda ciešāka sadarbība pret krie-

viem. Tā kā viņu zemes ir okupējis padomju krievu karaspēks, viņi labi

apzinās, ka tāda polītika būtu bīstama." Šī Padomju Savienības sabiedro-

tā — Vācijas oficiālā izziņa rāda, ka apgalvojums par sazvērestību pret

Padomju Savienību bija pilnīgi aplams.

Izgudrots bija arī pārmetums, ka Baltijas valstis sarīkojušas slepenas
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konferences. Ārlietu ministru konferences bija pilnīgi atklātas, un citas

konferences nebija notikušas. Žurnāls Revue Baltique bija veltīts Baltijas
valstu kulturālai sadarbībai. No Latvijas puses 1940. gada numurā bija ie-

vietots profesora Bleses raksts. Šo žurnālu Lētas kioskā, Rīgas stacijā šīs

grāmatas autors nopirka kādu nedēļu pēc tam, kad krievi bija okupējuši

Rīgu. Vispār ir taisnība Reijam, kas raksta, ka nevienā Baltijas valstī pa-

domju iestādes pēc okupācijas nedz atrada kādus pierādījumus saviem

apgalvojumiem, nedz pat interesējās par to, lai tādus sameklētu. Intere-

santā kārtā arī A. Drīzulis savā grāmatā Latvija fašisma jūgā (kurai viņŠ

vispār mēģinājis piešķirt zinātnisku formu, dokumentējot faktus ar vērēm)

apgalvojumu, ka 1923. gada Latvijas un Igaunijas militārā (viņš raksta:

„pretpadomju") savienība paplašināta, izveidojot trejsavienību ar Lietu-

vas iesaistīšanu, ir atstājis bez vēres.97 Nevarēdams nekādu pretpadomju
darbības izpausmi sameklēt, Drīzulis pārmet Baltijas valstīm, ka tās arī

pēc Padomju Savienības pakta parakstīšanas ir svinējušas savus neatkarī-

bas svētkus! Ar to Drīzulis izlaiž kaķi no maisa, jo, pretēji Staļina un

Molotova apgalvojumam, iznāk, ka pēc pakta parakstīšanas Baltijas val-

stis vairs nebija neatkarīgas. 98

Latvijas valdība ārkārtējā sēdē 1940. g. 17. jūnijā nolēma paziņot Pa-

domju Savienības valdībai, ka pieņem prasību ielaist Latvijā padomju

karaspēka daļas. Pēc tam valdība iesniedza valsts prezidentam savu demi-

siju.99 Prezidents uzdeva valdībai turpināt darbu līdz jaunas valdības sa-

stādīšanai. Liktenīgajā ministru kabineta sēdē piedalījās tikai seši minis-

tri, jo pārējie bija devušies uz Daugavpili, lai piedalītos dziesmu svētkos.

Anglijas sūtnis Ords 17. jūnijā, pulksten 12.51 telegrafēja uz Londonu,

ka ārlietu ministrs Munters pieņēmis Zviedrijas sūtni un viņu informējis,
ka valdība demisionējusi, bet turpina darbu, līdz radīsies jauns kabinets.

Munters izteicis nožēlu, ka viņam nav iespējams pieņemt citus diplomātis-

kā korpusa locekļus. Telegrammas noslēgumā teikts, ka padomju kara-

spēks šķērsojis Latvijas robežas. 100

Sarkanā armija okupēja Latviju no divām pusēm — no dienvidiem,

šķērsojot Lietuvas robežu, virzienā uz Rīgu un no austrumiem caur Grīvu

virzienā uz Daugavpili. Padomju karaspēks noraidīja Latvijas armijas

virsnieku palīdzību, kas viņiem bija pie robežas izsūtīti pretī. Rīgu pa-

domju tanki sasniedza 1940. g. 17. jūnijā, pulksten 13.30. Pirmais solis

bija ieņemt pasta ēku, kur atradās telegrāfs, telefona centrāle un radio-

fons. Kad sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš telefoniski protestēja

krievu sūtnim Vladimiram Derevjanskim, ka sarkanarmija pārtraukusi

radiofona raidījumus, pēdējais apsolījās sūdzību izmeklēt. Pēc stundas

Derevjanskis piezvanīja Bērziņam un paskaidroja, ka turpmāk radiofonu

pārzinās sarkanarmija „visu kopējās interesēs". Mūziku varot raidīt arī

turpmāk, bet runātam vārdam iepriekš jāizprasa atļauja no sarkanarmijas

vadības. 101

Padomju tankus Rīga sagaidīt bija sapulcējušies kadi divi tūkstoši. Vai-



489

rums no tiem bija Rīgas krievi, un, tā kā bija pareizticīgo Jāņi, vairums

bija piedzērušies. Tos bija saorganizējuši padomju techniķi, skaitā 300, kas

bija ielaisti Latvijā saskaņā ar papildu līgumiem, lai izbūvētu padomju
bāzes.

Par šo demonstrāciju Anglijas sūtnis Ords 1940. g. 18. jūnijā telegrā-
fiski ziņoja savai ārlietu ministrijai: „Vakar vakarā Rīgā notika nopiet-
nāki nemieri, kad iedzīvotāji, no kuriem daudzi sagaidīja padomju kara-

spēku ar apsveikuma saucieniem un puķēm, uzbruka policijai. Vairākus

policistus ievainoja. Šorīt viss ir mierīgi." Ords turpina: „Republikas pre-

zidents, kas šobrīd paliek amatā, vakar vakarā teica uzrunu radiofonā,

aicinot iedzīvotājus izturēties mierīgi. Ir izsludināts aizliegums atstāt dzī-

vokļus naktī un aizliegts pārdot ieročus un alkoholiskus dzērienus. Aiz-

liegta arī publiska sapulcēšanās. Izsludināts pilnīgs moratorijs [t. i., ka

neprotestēs vekseļus un nepiedzīs parādus], un sagaida, ka izsludinās dek-

rētu, kas atļaus izņemt no bankām tikai ļoti ierobežotas summas." 102

Ords savā ziņojumā neko nemin par Ulmaņa braucienu 17. jūnijā no

pils pa Rīgas ielām, jo zīmīgā kārtā par šo braucienu 18. jūnijā gan zi-

ņoja pēcpusdienas avīze Jaunākās ziņas, bet Ulmanim draudzīgais laik-

raksts Rīts tikai 19. jūnijā. Trešdien, 1940. g. 19. jūnijā Rīts ziņoja: pre-

zidenta brauciens pa Rīgu. Pirmdien pēcpusdienā ap pl. 16 Valsts pre-

zidents Kārlis Ulmanis devās braucienā pa galvaspilsētas ielām. Preziden-

tu pavadīja adjutants plkv. Lūkins un sekretārs J. Rudums. Izbraucot no

Pils, Prezidents vispirms devās uz 11. novembra bulvāri un, pabraucot

gar pontona tiltu, cauri lekšrīgai nonāca stacijas laukumā. Lēnā gaitā va-

ļējā mašīnā braucot, Prezidents vēroja kustību galvaspilsētas ielās. Tālā-

kais brauciena virziens bija pa Marijas ielu [Jaunākās ziņas: un Matisa

ielām] un tad pa Brīvības ielu un bulvāriem atpakaļ uz Pili. Prezidenta

brauciena laikā ļaudis sveicināja viņu un daudzkārt atskanēja saucieni:

'Lai dzīvo Prezidents!' "

Anglijas sūtņa Orda minēto Ulmaņa runu radiofonā (sk. Valdības vēst-

nesi 1940. g. 18. jūn.) plaši izplatītais laikraksts Jaunākās ziņas ievietoja
18. jūnija numurā, virsrakstā liekot vārdus, ar kuriem Ulmanis nobeidza

savu uzrunu: „Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās". Uzrunas teksts

bija šāds (sk. arī Jaunāko ziņu pirmās lappuses faksimilu):

„Pilsoņi, pilsones! Pēdējo 24 stundu notikumi ir saviļņojuši visus prā-

tus, un es tādēļ uzskatu par savu pienākumu, kā es to arvien svarīgos

momentos esmu darījis, jums visiem pateikt, ko valdība šajā brīdī domā

un dara.

Mūsu zemē kopš šī rīta ienāk padomju karaspēks. Tas notiek ar valdī-

bas ziņu un piekrišanu, kas savukārt izriet no pastāvošām draudzīgām

attiecībām starp Latviju un Padomju Savienību. Es tādēļ vēlos, ka arī mū-

su zemes iedzīvotāji ienākošās karaspēka daļas uzlūko ar draudzību. Tai

pašā laikā jums jāzina, ka karaspēka kustībai jānorit bez traucējumiem,
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un to jus varat veicināt, ierobežojot pārlieko ziņkāri un atturoties no kar-

tības traucējumiem.
Šorīt jūs arī dzirdējāt ziņu par to, ka valdība pilnā sastāvā man ir pie-

teikusi savu atkāpšanos un ka es esmu uzdevis ministriem palikt savās

vietās līdz jaunās valdības sastādīšanai. Pirmais uzdevums mums visiem

ir līdzšinējā vienprātībā un darba gribā palikt savās vietās un turpināt

kalpot tai lietai, kas mums ir augsta un svēta — Latvijas un mūsu tautas

interesēm.

Ir neizbēgams, ka pārdzīvojamie notikumi ienes zināmu satraukumu

un traucējumus mūsu līdzšinējās mierīgās dzīves ritumā. Bet tās ir pārejo-
šas parādības, kurām mēs pēc dažām dienām tiksim pāri. Šinī brīdī es jūs
aicinu — pierādiet domās, darbos un stājā tautas dvēseles spēku, ko iz-

raisījuši atjaunotās Latvijas ziedu gadi. Tad es būšu drošs, ka viss, kas

tagad notiek un tālāk notiks, nāks par labu mūsu valsts un tautas nākot-

nei un mūsu labām un draudzīgām attiecībām ar mūsu lielo austrumu

kaimiņu — Padomju Savienību.

Tas ir pats galvenais mūsu kopējais uzdevums, kas stāv pāri visiem ik-

dienišķiem sīkumiem, un tam veltīsim šajās dienās savu labāko gribu un

savus labākos centienus.

Bet šis moments prasa arī daudzu jaunu praktisku uzdevumu kārto-

šanu, un pie tam steidzamu kārtošanu. Arī šajā brīdī es runāju valdības

sēdes pārtraukumā, kur mēs apspriežam neatliekamus tekošus jautājumus.
Esmu pārliecināts, ka jūs sapratīsiet rīkojumus, ko valdība devusi un dos,

kaut arī tie vienā otrā gadījumā būs stingri un pat bargi. Pildiet tos apzi-

nīgi, jo tiem nav cita mērķa kā jūsu pašu miers un labklājība. Pienākuma

apziņa un neatlaidība darbā lai vada jūs visus.

Mana sirds ir ar jums un es jutu, ka ari jusu sirdis pukst man pretī

draudzīgā atbalsī. Tā iesim uz priekšu un veiksim savu darbu.

Es palikšu sava vieta, jus palieciet savas."

Šī ir viena no drāmatiskākām uzrunām, ko Ulmanis savā mūžā jebkad

teicis. Jautājums tikai ir, kas slēpjas aiz šīs runas optimistiskās fasādes.

Zināmu ieskatu par to sniedz Latvijas telegrāfa aģentūras (LTA, arī:

Lētas) direktora Richarda Bērziņa atzīmes. Richardam Bērziņam 19. jūnijā

Rīgas pilī bija saruna ar Ulmani. Uz pili Richards Bērziņš devies, lai no-

skaidrotu, kā rīkoties ar publicējamiem paskaidrojumiem, ko viņam pie-

sūtījusi Padomju Savienības sūtniecība.

Saruna ar Ulmani izvērtusies plašāka nekā tikai par jautājumu, kura

dēļ Richards Bērziņš lūdzis audienci. Ulmanis teicis, ka krievu prasības

bijušas negaidītas un viss norisinājies tādā tempā, ka nav varēts visu pare-

dzēt. Padomju spēku iebrukums Latvijā nācis ātrāk nekā varēja gaidīt

pēc Padomju Savienības ultimāta Latvijas sūtniecībai Maskavā, un tas

mūsu iestādēm bija pārsteigums. Richards Bērziņš ar redzamu sarūgtinā-

jumu savās atzīmēs raksta:
„ . . .

iestādes bija pārliecībā, ka nekas nevar
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notikt, visi likās gulēt, kungi ari, un tad bija pārsteigti, ka no rīta pie

Jelgavas jau bija tanki.
.
."

Tālāk sarunā Ulmanis izteicis arī savus uzskatus par sabiedrības noska-

ņojumu. Richards Bērziņš atzīmē Ulmaņa vārdus: „Uz simtiem nevarēs

paļauties, simtiem būs tādu, kas skries piedāvāt pakalpojumus." Bērziņš šo

teicienu komentē: „lespaids tāds, ka viņš loti zemu vērtē mūsu cilvēkus."

Šo atturīgo komentāru var izteikt daudz asāk — Ulmanis daudzās runās

bija izteicies, ka latviešu sabiedrība ir pāraudzināta 15. maija garā. Šie

izteicieni tomēr bija liekulība — sirds dziļumos Ulmanis šai pāraudzinā-
šanai pats neticēja. Tomēr ar savu neticību viņš apvainoja latviešu nacio-

nālo jaunatni. No tiem nenāca līdzskrējēji, bet gan patrioti, kas bija ar

mieru riskēt savu dzīvību un kas nonāca čekā par savu konspirātīvo
darbību.

Ulmanis Richardam Bērziņam izteicies arī par savu paša stāvokli. Citēju

Bērziņa atzīmes tekstu: „Nezinām, kas būs. Prezidents varbūt nepaliks,"
un tad tālāk: „Strādāsim savu darbu, kamēr mēs varēsim, uz to labāko."

Pēc tam tālāk: „Man iekšā bieži vārās, bet nerādu nevienam, ka esmu

uzbudināts. Es palikšu šeit līdz galam, jo, ja es iešu no šejienes projām un

citi ies projām, tad paliks ļoti slikts iespaids."
Tātad šeit vēlreiz privātā sarunā tā pati tema, ar ko Ulmanis noslēdza

savu radio runu tautai — Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Ulma-

nis tomēr nemaz neticēja, ka viņš paliks savā vietā („Prezidents varbūt

nepaliks"), tikai rūpējās, lai nerastos „slikts iespaids". Viņš to vēl pastip-

rināja, norādot Richardam Bērziņam, ka viss, ko krievi prasa, ir jāizpilda

ar maksimālo ātrumu un maksimālo lojālitāti — krievi esot pārsteigti, cik

ātri viņu vēlēšanās reālizējas. Šeit ar nožēlu jākonstatē, ka arī valsts prezi-
dentam reizēm var būt kalpa mentālitāte.

Richards Bērziņš savās piezīmēs vēl atzīmē, ka Ulmanis par krievu

okupācijas ieganstu uzskatījis militārus apsvērumus — lai ieņemtu pasau-

les kara aizsardzības līniju.
Lai Baltijas valstīs nodibinātu Padomju Savienībai pieņemamu valdību,

t. i., tādu, kas sagatavotu ceļu Baltijas valstu iekļaušanai Padomju Savie-

nībā, tajās ieradās krievu emisāri — Igaunijā Ždanovs, Latvijā Višinskis

un Lietuvā Dekanozovs. 19. jūnijā laikraksti, piemēram, Valdības vēstne-

sis un Rīts īsi ziņoja par Padomju Savienības tautas komisāru padomes

priekšsēdētāja biedra A. J. Višinska ierašanos Rīgā 1940. g. 18. jūnija va-

karā. Orda telegrammā, ziņojot, ka Višinskis ieradies Rīgā, ir atzīme

„Slikta zīme" (A bad sign). 103

Kā sastādīja Latvijas jauno valdību? Pēc Alfrēda Bērziņa informāci-

jas, Višinskis apmeklēja Ulmani 19. jūnijā, pulksten 11 un iesniedza vi-

ņam jaunā ministru kabineta sarakstu. Kad Ulmanis esot jautājis, vai viņš

drīkst sarakstā kaut ko grozīt, Višinskis esot atbildējis, ka saraksts jau no-

sūtīts uz Maskavu un padomju valdība to akceptējusi. Ja Ulmanim būtu

kādi iebildumi, Višinskim vajadzētu sazināties ar Maskavu, bet esot jāšau-
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bās, vai kaut ko varēs grozīt.
104 Ar šo Alfrēda Bērziņa informāciju ir

pretrunā Richarda Bērziņa atzīme nākošajā dienā
— 20. jūnijā pēc saru-

nas ar Ulmani. Richards Bērziņš raksta, ka Ulmaņa „balss nogurusi, aiz-

smakusi, pēc sarunas un balss var just, ka nospiež ļoti smaga nasta, ne

tik daudz personīgas dabas kā visa tā atbildība, ko viņš uz sevis ir ņēmis

tautas priekšā. Priekš zemes un tautas ir labāk, lai pārmaiņas, kam jāno-
tiek, kas ir ar jauno valdīšanu un ar jauno valdību sakarā, lai tās notiek

ātrāk, un viņš cer, ka varbūt jau šodien pēcpusdienā būs kaut kas skaid-

rāks, bet droši, ka rītu jau būs zināms, kas būs un kā būs. Apmeklējis
Višinskis, bet neesot tikuši pie pārrunām. Lai prese nepaliek bez vadības,

lai mēs nedodam tādu informāciju, kas varētu mulsināt cilvēku prātus,
kamēr vēl nav nodibinājusies jaunā valdība."

Pretruna Alfrēda Bērziņa un Richarda Bērziņa informācijā ir par laiku,

kad īsti Višinskis iesniedzis Ulmanim jaunā kabineta sastāvu. Alfrēds Bēr-

ziņš raksta, ka tas noticis priekšpusdienā. Richards Bērziņš, citējot Ulmaņa

paša vārdus, turpretim raksta, ka Višinskis viņu (Ulmani) apmeklējis, bet

pie pārrunām neesot tikuši un lai Leta nedodot nekādu informāciju, kamēr

nav nodibinājusies jaunā valdība.

Tiešām, informācija par jauno valdību presē parādījās tikai 21. jūnijā,
turklāt ļoti konfūzā veidā. Piektdien, 21. jūnijā laikraksts Rīts, ar dažām

kļūdām pārspiežot Valdības vēstneša 21. jūnija rakstu, informēja: „Jauna

valdība. Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa sekretāriāts paziņo, ka sastā-

dījies jauns ministru kabinets sekojošā sastāvā: Ministru prezidents un

pagaidu ārlietu ministrs — prof. Dr. Augusts Kirchenšteins. Kara mi-

nistrs — ģenerālis Roberts Dambītis. lekšlietu ministrs —
rakstnieks Vilis

Lācis. Sabiedrisko lietu ministrs — žurnālists Pēteris Bļaus. Tautas lab-

klājības ministrs un izglītības ministra pagaidu vietas izpildītājs — žur-

nālists Jūlijs Lācis. Tieslietu ministrs un finanču ministra pagaidu vietas

izpildītājs — tiesu darbinieks Juris Pabērzs. Satiksmes ministrs — inže-

nieris Jānis Jagars. lekšlietu ministra biedrs un polītiskās policijas priekš-
nieks — sabiedrisks darbinieks Vikentijs Latkovskis. Par armijas ko-

mandieri iecelts — ģen. Roberts Kļaviņš. Ministru kabinets jaunā sastā-

vā sapulcējās uz pirmo sēdi vakar vakarā."

Šai paziņojumā ievērību pelnī frāze, ka Ulmaņa „sekretāriāts paziņo,

ka sastādījies jauns ministru kabinets". Acīm redzot, padomju uzraudzī-

bas iestādes to bija ievērojušas, tādēļ Rīts 22. jūnija numurā ziņoja:

„Valsts prezidenta novēlējums valdībai. Ministru kabinets ministru prezi-

denta prof. Dr. A. Kirchenšteina vadībā vakar priekšpusdienā Pilī sanāca

uz pirmo darba sēdi. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, ievadot jaunās val-

dības pirmo sēdi, teica šādu uzrunu: Ņemot vērā, ka š. g. 16. jūnijā mi-

nistru kabinets pilnā sastāvā pieteica man savu atkāpšanos, es aicināju
ministru prezidenta amatā profesoru Dr. A. Kirchenšteinu un ministru

kabinetu šādā sastāvā. . . [seko tie paši vārdi, kas Valdības vēstneša un

Rīta 21. jūnija ziņojumā]. Saņēmis ministru prezidenta un kabineta lo-
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cekļu piekrišanu, pasludinu valdību par nodibinājušos un stājušos pie savu

pienākumu izpildīšanas. Novēlu labas sekmes sarežģīto uzdevumu veik-

šanā. Šajos uzdevumos ietilpst kārtības un drošības uzturēšana, normāla

darba turpināšana, rūpīga gādība par labu un draudzīgu attiecību uztu-

rēšanu ar kaimiņiem un sevišķi ar mums draudzīgo lielo Austrumu kai-

miņu — Padomju Savienību. Pie sirds lieku lojāli sadarboties pie mūsu ze-

mēs atrodošos Padomju Savienības karaspēka daļu izvietošanas un viņu
dzīves apstākļu nokārtošanas."

Lasītājs šais paziņojumos ievēros, ka jaunajam kabinetam bija divas

pirmās sēdes: 20. jūnija vakarā un 21. jūnija priekšpusdienā. Lai izskaid-

rotu šo dīvainību, padomju vēsturnieki raksta, ka 20. jūnija sēde esot

bijusi „neoficiāla valdības sēde" P. Blaua dzīvoklī.

Nākošajās dienās sameklēja arī vēl trūkstošos ministrus. Par izglītības
ministru 2. jūlijā kļuva profesors Dr. agr. Pauls Lejiņš, par zemkopības
ministru 3. jūlijā agronoms Jānis Vanags, par finanču ministru 4. jūlijā
inženieris Kārlis Karlsons un viņa biedru ar balss tiesībām kabinetā inže-

nieris Nikolajs Priede. Valsts kontrolieris no 5. jūlija bija Arnolds Ta-

baks. 105 Šī t. s. „tautas valdība" darbojās līdz 21. jūlijam.
Kā redzams, Višinskim nemaz

tik viegli neveicās sastādīt jauno, Pa-

domju Savienībai uzticīgo Latvijas valdību. Ir ticama Alfrēda Bērziņa

ziņa, ka Višinskim bija gatavs saraksts. Sarakstu, jādomā, būs sastādījis
sūtnis Derevjanskis no Latvijas un Padomju Savienības tuvināšanās bied-

rības locekļu aprindām, izraugot personas, kas bieži bija ciemojušās pa-

domju sūtniecībā, lai baudītu vodku un kaviāra maizītes. Tomēr visu

valdību no šiem padomju sūtnim pazīstamiem cilvēkiem navarēja sakom-

plektēt, un tikai pēc 17 dienām bija sameklēti visi ministri. Liekas, ka

Lietuvā izdevās vieglāk sadabūt valdībai noderīgus ķiparus. Totiesu grū-

tāk gāja Igaunijā, kur Padomju Savienībai bija jāinscenē bruņotas sadur-

smes, un tikai tad valsts prezidents Petss pēc četrām dienām jutās spiests

piekāpties. 106

Ir ļoti interesanti, kā uz pārmaiņām reaģēja Anglija, no kā Latvija
vienmēr bija visvairāk cerējusi. 1940. g. 22. jūnijā ārlietu ministrijas zie-

meļu departamenta direktors Koljērs uzrakstīja šādu dienesta atzīmi:

„Nepatīkamais jautājums, vai viņa majestātes valdībai vajadzētu atzīt

Padomju Savienības rīcības sekas Baltijas valstīs, vai ne, tagad būs jāiz-

šķir pavisam drīz. Katrā ziņā, vismaz attieksmē uz Igauniju ir skaidrs, ka

visas pretenzijas uz legālu rīcību ir pārmestas pār bortu. Tagad vairs nav

runa par to, ka legāli ieceltais prezidents, Padomju Savienības spiests, ie-

ceļ jaunu valdību, bet gan par boļševizēšanu ar varu. Bez morāliem ap-

svērumiem (nedomāju tomēr, ka tie būtu ignorējami) atbilde [uz jautā-

jumu: atzīt vai neatzīt] manuprāt atkarājas no tā, vai mūsu atzīšana vai

neatzīšana ietekmēs Padomju Savienības kara polītiku. Personiski domāju

ka tā neietekmēs. Tādēļ ieteicu neatzīt padomju varas aktu iznākumu un

turpināt uzskatīt Baltijas ministrus [— sūtņus] par legāli akreditētiem
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pārstāvjiem, līdz kamēr Padomju Savienības valdība izrāda drošas pa-

zīmes, ka tā mums palīdzēs karā pret Vāciju. Ja tā to darīs, varētu būt

vērts vienoties ar viņiem par 'nemorālu veikalu' ('immoral bargain') at-

tieksmē uz Baltijas valstīm un patiesībā arī citām zemēm, piemēram, So-

miju un Rumāniju. Esmu tomēr pārliecināts, ka mēs neko neiegūsim, at-

balstot viņu noziegumus (felonies), pirms viņu nostājā notikušas šādas pār-

maiņas." 107

Anglijas sūtnis Ords 1940. g. 27. jūnijā telegrafēja Anglijas ārlietu mi-

nistrijai Šādu savu stāvokļa novērtējumu: „Pēdējās desmit dienās gandrīz
bez asinsizliešanas notikusi pilnīga revolūcija. Liekas skaidrs, ka Ulmaņa

kungs paturēts par republikas prezidentu tikai tādēļ, ka bija parocīgi, ja
latviešu valsts galva sastāda jaunu valdību. Viņam nav nekādas varas vai

ietekmes.
. .

Ministru prezidents [Kirchenšteins] savā ārlietu ministra lomā

vakar pieņēma misiju vadītājus. Viņš atzinās, ka viņam nav nekādas pie-

redzes, un, acīm redzot, viņš ir polītiskā nulle. Atbildot uz kāda mana

kollēgas jautājumu, viņš teicās neticam, ka vispār būtu bijis kāds līgums

ar Lietuvu vai Somiju, vismaz ne rakstveidā, bet krievi teikuši, ka tāds

esot (nav nekāda pierādījuma, kas šo apgalvojumu apstiprinātu). Ar pār-

steidzošu atklātību viņš izteicās par labu sabiedrotajiem, kas laikam iz-

skaidrojams ar pieredzes trūkumu."108

Ļoti interesants ir Orda 1940. g. 5. jūlija ziņojums Anglijas ārlietu mi-

nistram Halifaksam, kas pienāca Londonā tikai 4. septembrī.
„ . . . pago-

dinos Jums ziņot, ka Padomju Savienības prasības, kā Muntera kungs
tās jau paredzēja, kad satikāmies (kā izrādījās, pēdējo reizi), pienāca ul-

timāta veidā Latvijas sūtnim Maskavā 16. jūnijā. Tai pašā naktī Latvijas

valdība to [šo ultimātu] pieņēma. Latviešu armija dažas stundas bija

trauksmes gatavībā un bija saņēmusi rīkojumu doties uz robežām, lai pre-

totos padomju karaspēka ienākšanai. Tomēr uzvarēja miermīlīgākais un,

bez šaubām, saprātīgākais viedoklis. Tā sarkanarmija 17. jūnijā agrā rītā

pārnāca pār robežām. Tās lielums, pēc visticamākām (bet, protams, ļoti

aptuvenām) ziņām, ir ap 200 000 vīru ar 1000 tankiem un 500 lidmašī-

nām.

Blakus lielajam padomju okupācijas karaspēka pieaugumam Padomju

Savienība pieprasīja Latvijas valdības reorganizāciju. Ulmaņa kungu ne

vien atstāja, bet pat piespieda palikt republikas prezidenta lomā. Šai ama-

tā viņš akceptēja pats savu atteikšanos no ministru prezidenta amata un

20. jūnijā uzdeva profesoram Kirchenšteinam sastādīt jaunu valdību."

Turpinājumā Ords ziņo: „Daudz no prezidenta Ulmaņa veiktā darba ir

atcelts, un to pilnīgi nevajadzīgi ir pavadījuši jauno ministru apvainojo-

šie izteicieni par šī darba raksturu. Ir jāizjūt simpātijas pret prezidentu,

kas tik daudz bez pašlabuma meklēšanas ir strādājis virzienā, ko viņš uz-

skatīja par derīgu savai zemei, kaut arī varbūt ar nevajadzīgu bardzību

un pretenzijām un redzami pieaugošā autokratiskā garā.

Jaunās brīvības izpaudums ir bijis izteikti vienpusīgs. Kad burtiski vie-
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nā naktī zem svešas varas spiediena pazuda agrākā vidusšķiras diktātū-

ras mašīnērija, ko atbalstīja relātīvi milzīgais birokrātiskais aparāts,

veiksmīgā armija, uz kuru varēja paļauties, tāda pati policija un aizsargu

organizācija, tad radās politisks tukšums. Ulmaņa kunga totālitārās valdī-

šanas dēļ šo tukšumu nevarēja aizpildīt nekāda cita vidusšķiras organizā-

cija, tādēļ novirziens uz kreiso pusi bija pārāk pēkšņs. Tas, bez šaubām,

bija daļēji Padomju Savienības varas dēļ, bet arī tādēļ, ka nebija nekāda

polītiskā spēka, kas varētu organizēti stāties pretī pilsētu strādniekiem.

Pēdējo starpā sociālistu un komūnistu ietekme vienmēr bijusi spēcīga, kaut

to turēja grožos. Minēto iemeslu dēļ šīs zemes prese un polītikā tagad ie-

guvusi, vismaz no ārpuses skatoties, ekstrēmu un tādēļ nereprezentātīvu
nokrāsu.

. .

109

Tiešas sekas Ulmaņa kunga neiecietībai pret jebkādu opoziciju un pat

pret katru kritiku ir tas, ka tagad te nepastāv nevienas gatavas nesociālis-

tiskas partijas. . .

110

Kad vakardien biju atvadīšanās audiencē [1940. g. 4. jūlijā Orda vietā

par Anglijas sūtni nāca Hoys (R. G. Howe)] pie republikas prezidenta

[Ulmaņa], viņš bija ļoti pesimistisks. Viņš teica, ka no sarunām [ar krie-

viem] nekā nevarot secināt, un tikai notikumu norise rādīšot, kas notiks

turpmāk. Viņš minēja, ka Besarabijas iekļaušana Padomju Savienībā rāda,

ka pamattendences mainās, un, acīm redzot, domāja ar to teikt, ka ir ie-

spējama Latvijas iekļaušana Padomju Savienībā." 111

Papildinot šo vēstuli, Anglijas sūtnis Ords 6. jūlijā militārā atašejā uz-

devumā telegrafēja: Latvijas armijas komandieris sarunā izteicies, ka pa-

domju karaspēka Latvijā esot desmit līdz divpadsmit divīziju un vismaz

viens tanku divizions. Galvenais štābs ir Rīgā, un tā komandieris ir ģe-
nerālis Kuzņecovs.

Jaunajam kabinetam stājoties darbā, sākās likumu sērija, kas noārdīja

Ulmaņa valdības laikā izveidoto. Šos likumus izsludināja ar Ulmaņa vār-

du, un, tos lasot, varam tikai aptuveni iedomāties, kādas ciešanas un kādu

morālisku pazemojumu tie sagādāja, kad Ulmanis tos lasīja, izsludinātus

Valdības vēstnesī. Tas, ko rakstīja sūtnis Ords, ka jaunie ministri pilnīgi
lieki savu darbu ievada ar apvainojumiem, būs pirmām kārtām attieci-

nāms uz 21. jūnija valdības deklarāciju.

Tur lasām: ~Stājoties pie augsto valsts pienākumu pildīšanas, valdība

paziņo Latvijas Republikas tautai: Vecā valdība kritusi. Tā nebija tais-

nīga pret visiem, tā negribēja izprast tautas intereses, nespēja nodrošināt

ar Padomju Savienību 1939. gada 5. oktobrī noslēgtā savstarpējā palī-

dzības līguma godīgu pildīšanu un slepeni no Padomju Savienības bija

noslēgusi militāru savienību ar Igaunijas un Lietuvas bijušām valdībām.

Jaunā valdība uzskata par savu uzdevumu veicināt un celt tautas materi-

ālo un garīgo labklājību, nodrošināt brīvību un tautas tiesības, nodrošināt

valsts un visu pilsoņu intereses, neatkarīgi no viņu mantas stāvokļa, ticī-

bas, izglītības vai tautības. levērojot šos uzdevumus, Latvijas Republikas



valdība izsludina amnestiju visiem, kas cīnījušies par brīvību un mūsu tau-

tas laimi, visiem, kam savas polītiskās demokrātiskās pārliecības dēļ biju-
šā valdība ņēmusi brīvību. Par savu vispirmo uzdevumu jaunā valdība

uzskata nodrošināt Latvijas un Padomju Savienības 1939. gada 5. oktob-

ra savstarpējās palīdzības līguma godīgu pildīšanu, pamatojoties uz šā

līguma, pilnīgi izveidot ciešu savienību starp Latviju un Padomju Savie-

nību, un ar visiem līdzekļiem novērst katru šā svarīgā valsts uzdevuma

traucējumu. Tas, ka Latvijas Republikas territorijā atrodas mums drau-

dzīgās Padomju Savienības bruņotie spēki, ko Latvijas tauta saņem ar

prieku un sirsnību, ir labākais pierādījums mūsu tautas patiesai draudzī-

bai ar šiem spēkiem. . .

"

Tādā garā deklarācija turpinās, un tad seko pilnīgi nereāli: „Valdības

stingra pārliecība ir, ka lielās Padomju Savienības un Latvijas Republi-
kas tautu nesatricināmā draudzība arī uz priekšu būs varens un reāls spēks,
kas nodrošinās Latvijas valsts neatkarību.

. .

" 112

Valdības deklarācijā pieteikto amnestijas likumu ar Ulmaņa parakstu

publicēja Valdības vēstnesī 1940. g. 21. jūnijā. Ar šo likumu amnestēja vi-

sus, kas līdz 1940. g. 20. jūnijam izdarījuši noziedzīgus nodarījumus sa-

skaņā ar īpaši minētiem sodulikuma pantiem. Amnestētie bija lielāko tiesu

komūnisti, un pēc atbrīvošanas no Centrālcietuma viņus svinīgā gājienā

kopā ar sadzītajiem strādniekiem padomju karaspēka apsardzībā vadāja

pa Rīgas ielām uz Padomju Savienības sūtniecības nama priekšā sarīkoto

mītiņu.
21. jūnijā sākās arī aizsargu organizācijas faktiskā likvidācija, kaut

attiecīgo likumu publicēja vēlāk. Agrā rītā Aizsargu namu aplenca krievu

tanki, un namā esošos 200 aizsargus izlaida tikai vakarā pēc atbruņoša-

nas. 23. jūnijā ministru kabinets lēma par aizsargu un visu pilsoņu atbru-

ņošanu. Attiecīgo likumu ar ministru prezidenta un kara ministra pārak-

stu publicēja Valdības vēstnesī tikai 25. jūnijā. Reizē publicēja arī instruk-

ciju aizsargu organizācijas un pilsoņu ieroču nodošanai. Atbruņošanas li-

kumam nav Ulmaņa paraksta, bet tāds ir 10. jūlijā parakstītajam liku-

mam par aizsargu organizācijas likvidāciju, ko ministru kabinets bija pie-

ņēmis 8. jūlijā.113

1940. g. 26. jūnijā ministru kabinets pieņēma likumu „Par Latvijas

tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas amatniecības kameras, Lat-

vijas darba kameras un Latvijas rakstu un mākslas kameras likuma atcel-

šanu". 114 Šīm kamerām iecēla likvidātorus, kā pirmajām rakstu un māk-

slas kamerai un darba kamerai. Reizē likvidēja arī valsts saimniecības un

valsts kultūras padomi. Ar to bija noārdīta viena no svarīgākām Ulmaņa

iecerēm.

Divi dienas vēlāk ar Ulmaņa parakstu publicēts likums par strādnieku

komitejām (1940. g. 28. jūnijā), ko ministru kabinets bija pieņēmis 26.

jūnijā. Saskaņā ar šo likumu visiem uzņēmumiem, kas nodarbināja 20 un

vairāk algotu darbinieku, bija jānodibina strādnieku komitejas, bet uzņē-
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mumiem, kam bija mazāk par 20 darbiniekiem, bija paredzēts pilnvar-
nieks ar strādnieku komitejas tiesībām. Ministru kabinets arī nolēma, ka

skolās angļu valodas vietā jāmāca krievu valoda.

Pirmajā jūlijā izsludināja ministru kabineta 29. jūnijā pieņemto likumu,

kurā bija teikts, ka uz abpusējas vienošanās pamata atzīts par anullētu

1923. g. 1. novembra līgums par aizsardzības savienību ar Igauniju un

1934. g. 17. februāra līgums par Latvijas un Igaunijas savienības orga-

nizēšanu. Tai pašā datumā ministru kabinets nolemj lūgt valsts prezidentu

izsludināt, ka ar 3. jūliju anullēts saprašanās un sadarbības līgums starp

Latviju, Igauniju un Lietuvu, kas bija parakstīts 1934. g. 12. septembrī
Ženēvā. 115 Sākās arī sūtņu atcelšana, un kā pirmo no amata atbrīvoja
sūtni Igaunijā Vili Šūmani.116

Kā nākošo ministru kabinets 4. jūlijā pieņēma likumu par saeimas vē-

lēšanām, ko publicēja Valdības vēstnesī 5. jūlijā. Ar to Latvijā sākās vēlē-

šanu komēdija, kas beidzās 18. jūlijā, kad paziņoja, ka 14. un 15. jūlija
vēlēšanās ievēlēti 100 saeimas deputāti. 6. jūlijā ministru kabinets iecēla

vēlēšanu komisijas. Nākošā dienā centrālā vēlēšanu komisija pieprasīja no

kandidātu sarakstu iesniedzējiem attiecīgo vēlētāju grupas vēlēšanu plat-
formu ar pierādījumu, ka platforma ir izsludināta atklātībā. 9. jūlijā sa-

biedrisko lietu ministrs noliedza spiestuvēm pieņemt iespiešanai jebkādu

iespiedumdarbu, kas attiecas uz vēlēšanām, un noliedza izsniegt jau pasū-

tinātos vēlēšanu materiālus.117 Šo vēlēšanu norise un nelikumības ir plaši

dokumentētas Kerstena komisijas izmeklēšanas protokolos, un pie tām

šeit nekavēsimies. Konstatēsim tikai, ka vienīgā partija, kas ieguva tiesības

piedalīties vēlēšanās, bija t. s. darba tautas bloks, t. i., komūnisti un viņu

līdzskrējēji.

Par vēlēšanām ļoti interesējās ārzemju sūtņi. Tā Anglijas sūtnis Igaunijā

telegrafēja savai ārlietu ministrijai 5. jūlijā: „No labi informētiem avotiem

uzzinām, ka vēlēšanu iznākums būs komūnistu parlaments, kas laikam no-

lems, ka Igaunijai jāiestājas Padomju Krievijas sociālistiskajā savienī-

bā."118 Un nākošajā dienā: „Būs ļoti grūti kādam citam, kas nav komū-

nists, kandidēt vēlēšanās, un ir zīmīgi, ka vēlēšanas visās trijās Baltijas

valstīs ir noteiktas [vienā un tai pašā] datumā."

Anglijas lietvedis Rīgā ziņoja 11. jūlija telegrammā: „Centrālā vēlē-

šanu komisija akceptējusi piecus kandidātu sarakstus — vienu katrā vēlē-

šanu iecirknī. Visi ir Latvijas darba bloka saraksti. Vienpadsmit citi sa-

raksti noraidīti kā neatbilstoši vēlēšanu likumam." Tai pašā dienā liet-

vedis nosūtīja otru telegrammu: „Svarīgākais no noraidītajiem sarakstiem

bija Latvijas demokrātu saraksts. Tā priekšgalā bija Atis Ķēniņš, agrā-

kais izglītības ministrs kabinetā pirms Ulmaņa, un tajā ietilpa ģenerālis
Balodis." 119 Turpinājumā lietvedis ziņo: „Tika radīti visi iespējamie šķēršļi,

lai opozicijas sarakstus nevarētu iesniegt. Avīzes deklarācijas neņēma pretī,

un spiestuves tās neiespieda. Dažas izplatīja mašīnrakstā. Grupa, kurā ie-
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tilpa pārstāvji no visām nekomūnistiskajām partijām, turpina pagrīdes
opoziciju pret Latvijas darba bloku. Šī bloka sarakstā ietilpst tagadējās pa-

gaidu valdības locekļi. . .

" Jāievēro, ka šo telegrammu sūta lietvedis Me-

kilops, kas, kā redzēsim vēlāk, bija ļoti draudzīgi noskaņots pret krievu

okupantiem.
17. jūlijā viņš ziņoja: „Vēlēšanas notika 14. un 15. jūlijā priekšzīmīgā

kārtībā. Incidentu nebija. Vēlēšanās čakli piedalās Rīgā. Rezultātus ofi-

ciāli paziņos rīt Valdības vēstnesī, bet vēlēšanu komisija paziņojusi, ka vē-

lēšanās piedalījās 94,7 procenti un 97,6 procenti balsu ir nodotas par Lat-

vijas darba tautas bloku. Kā iepriekš ziņots, citu kandidātu nebija. Saeima

sanāks 20. vai 21. jūlijā un izpildīs satversmes sapulces funkcijas."120

Starplaikā, kamēr norisinājās sagatavošanās šīm „vēlēšanām", ar Ul-

maņa parakstu publicēja citus svarīgus likumus. 8. jūlijā izsludināja liku-

mu par politiskiem vadītājiem armijā: „Notiekošās vēsturiskās pārmaiņas

Latvijas Republikas valsts iekārtā, kas pamatotas uz latvju tautas un Pa-

domju Savienības tautu brālīgu draudzību, tāpat arī visu valsts pārvaldes

orgānu plaša demokratizēšana neatlaidīgi prasa izvest dzīvē arī Latvijas

armijas demokratizēšanu.
. .

"

Tai pašā dienā likvidēja 1939. gadā nodi-

bināto darba centrāli, likvidātoru ieceļot 10. jūlijā.121

Zināmu ieskatu par to, kā Kārlis Ulmanis izturējās šai likvidācijas lai-

kā un kā viņš reaģēja uz jauno varasvīru rīcību, sniedz Latvijas kara in-

validu savienības protokoli. Tie ir publicēti pēc dokumentiem, ko atrada

vācu okupācijas laikā pēc komūnistu padzīšanas. 122 No šiem dokumentiem

redzams, ka 1940. g. 10. jūlijā Latvijas kara invalidu savienības sēdi at-

klāja un vadīja valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Sēdē E. Dzelzītis iero-

sina no fonda summām ziedot Ls 20 000 Latvijas sarkanai palīdzībai.
Ulmanis aizrāda, ka likums par fondu neatļauj dot pabalstus organizā-

cijām, bet tikai atsevišķām personām, kas saņem kara invalidu pensiju.
Nākamā dienā (11. jūlijā) atkal apspriež ierosinājumu, ka pabalsts sar-

kanai palīdzībai — Ls 20 000 iemaksājams Latvijas komūnistiskās par-

tijas tekošajā rēķinā. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis norāda uz 1929.

gada likumu par kara invalidu palīdzības fonda līdzekļu izlietošanas ie-

spējām un tiesībām uz šī fonda pabalstiem un izsakās pret iesniegto lū-

gumu. Debatēs noskaidrojas, ka tautas labklājības ministrija jau izmaksā-

jusi Latvijas sarkanai palīdzībai Ls 40 000. Sēdes dalībnieks, lūguma ie-

sniedzējs J. Sīpols saka, ka šai lietai ir divas puses — laba griba un likums,

un jautā, vai domei esot griba naudu dot, vai ne. Tā kā tautas labklājī-

bas ministrija jau piešķīrusi Ls 40 000, ko viņš nav zinājis, viņš ir ar mie-

ru samazināt prasīto summu uz Ls 10 000. Valsts prezidents Ulmanis no-

rāda, ka likums jāievēro, un vēl reiz izsakās noraidīgi. Pēc gandrīz piecu

stundu debatēm sēdi slēdz bez rezultātiem. Jautājumu izšķīra tikai pēc

tam, kad Ulmanis bija zaudējis valsts prezidenta amatu un sēdi vadīja

valsts prezidenta vietnieks P. Briedis. Šai sēdē J. Sīpols argumentēja, ka

nevarot pamatoties uz nelikumīgiem likumiem, un tāpēc Ls 20 000 jāpie-
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šķir sarkanai palīdzībai. P. Briedis ar piezīmi — tos likumus, kas mums

neder, mēs grozām, bet likumus mēs respektējam — ierosina, lai Kara in-

validu savienība izsniedz pabalstus saziņā ar sarkano palīdzību. Šo iero-

sinājumu tad pieņēma.

Šis gadījums ir vienīgais tagad zināmais, par kuru dokumentēts, kā Ul-

manis cīnījās pret pārspēku, mēģinot saglābt, kas vēl glābjams. Tomēr

viņa cīņa bija bez jebkādām izredzēm uz panākumiem, un Latvijas noār-

dīšanas darbs turpinājās.

Likumu par pilsētu pašvaldības pārvaldes orgānu reorganizāciju publi-

cēja 11. jūlijā. Ar to atcēla visas amatpersonas, kas apstiprinātas amatos

pirms 1940. g. 21. jūnija. Likumu par kaitniecības apkarošanu ar Ulmaņa

parakstu publicēja 13. jūlijā. Likums aizliedza iznīcināt, bojāt vai nobē-

dzināt savu vai svešu mantu un izvairīties no likumīgu pienākumu izpil-
dīšanas. Paredzētie sodi bija — naudassods līdz 5000 latu vai spaidudarbi.

Vainīgos varēja arī nodot karatiesai. Tai pašā dienā ar Ulmaņa parakstu

izsludināja likumu par Rīgas prefektūras rotas un jātnieku nodaļas likvi-

dāciju. 123

Nacionālo celtniecības komiteju, kas bija nodibināta 1936. gadā, likvi-

dēja ar 1940. g. 20. jūnija likumu. Viens no pēdējiem svarīgākajiem liku-

miem, kas publicēts ar Ulmaņa vārdu, bija likums par zemes spekulācijas

apkarošanu. 124 Saskaņā ar šo likumu bija aizliegts bez tieslietu un zem-

kopības ministra atļaujas atsavināt, iegūt, apvienot vai sadalīt lauku ne-

kustamos īpašumus. Izņēmums bija lauku nekustamie īpašumi, ko iegūst
vai atsavina valsts vai pašvaldības.

Latvijas agonija, kas bija sākusies 1940. gada 17. jūnijā, kad sarkanar-

mija okupēja Latviju, sasniedza kulmināciju 21. jūlijā, kad Nacionālajā

teātrī sanāca t. s. Tautas saeima. Šīs saeimas sēdes ir plaši aprakstījuši pa-

domju vēsturnieki. Tikai tagad šie vēsturnieki vairs nepiemin, ka pirmais
darbs Tautas saeimai bija nosūtīt „liesmainu sveicienu" Jozefam Staļinam

(zīmīgā kārtā E. Žagars grāmatā Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā 1940.

—1941. vispār Staļina vārdu nepiemin, kaut toreiz katrā mītiņā, uz ko iz-

dzina strādniekus un citus latviešus, obligāti bija jāsūta šie liesmainie svei-

cieni).

Pēdējais Ulmaņa parakstītais paziņojums publicēts Valdības vēstnesī

1940. g. 22. jūlijā ar šādu tekstu:

„Valsts Prezidenta 1940. g. 21. jūlija 395. paziņojums. Sakarā ar š. g. 20.

jūlija likumu par Valsts Prezidenta amata izpildīšanu (V. V. 162), nolik-

dams Valsts Prezidenta amatu, nododu to Ministru Prezidentam Dr. Au-

gustam Kirchenšteinam. Valsts Prezidents K. Ulmanis."

Šim paziņojumam sekoja: „Valsts Prezidenta 1940. g. 21. jūlija 1. pazi-

ņojums. Uz š. g. 20. jūlija likuma pamata (V. V. 162) šodien uzņemos

Valsts Prezidenta amata izpildīšanu. Prof. Dr. A. Kirchenšteins, Valsts un

Ministru Prezidents."
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Šie notikumi atspoguļojās Anglijas lietveža Rīgā Mekilopa telegrammās

uz Londonu šādi: 1940. g. 22. jūlijā ~Vakardienas sanāksmē saeima vien-

balsīgi deklarēja, ka Latvija ir padomju sociālistiska republika, kur visu

varu pārņem pilsētu un lauku strādnieki ar padomju strādnieku deputātu

starpniecību. Tālākā balsošanā saeima vienbalsīgi nolēma lūgt PSRS
aug-

stāko padomi uzņemt Latvijas padomju sociālistisko republiku Padomju
Savienībā uz tā paša pamata kā Ukrainu, Baltkrieviju un savienības citas

padomju sociālistiskās republikas." 125

24. jūlijā Mekilops telegrafēja: "Vakar saeimā paziņots, ka Kārlis Ul-

manis nodevis (surrendered) republikas prezidenta pienākumus. Ministru

prezidents, profesors Kirchenšteins uzņēmās republikas prezidenta pienā-
kumus 21. jūlijā pusdienas laikā. Saeima nobalsoja par pilnīgu uzticību

Kirchenšteinam." 126

Epilogu šai drāmai uzrakstīja lietvedis Mekilops 1940. g. 26. jūlijā Hali-

faksam adresētā ziņojumā. Anglijas sūtniecības ziņojumi no Rīgas nekad

nebija sevišķi draudzīgi Latvijai, bet šis ziņojums pārspēj visus nekrietnībā,

apliecinot, cik vāji Anglijas atbildīgās amatpersonas Rīgā bija informētas

par Latvijas lietām. Sākot ar ceturto paragrāfu, ziņojums ir šāds:

„Ar Ulmaņa kunga režīmu pilsētu proletāriāts nekad nesamierinājās.
Kaut viņa polītikai bija arī savi nopelni, iedzīvotāju masai tā bija uzspies-

ta. Viņa polītiskā doktrīna, īsumā savelkot, postulēja, ka jārada un jāuz-

tur divi apmierinātas šķiras — turīgā zemniecība un pilsētu vidusšķira.
Šo vispārējo struktūru aizsargāja efektīva armija un policija un atbalstīja

aizsargu organizācija, ko veidoja vidusšķiras elementi. Viņa iecerētā taut-

saimniecība, kaut to reālizēja ar saprātu un izdomu (resourceful and in-

genious), bija novecojusies un bīstama, jo daļēji pamatojās uz pieņēmuma,
ka vienmēr būs iespējams liela apmēra produktu eksports uz Apvienoto
karalisti bez atbilstoša importa. Šis pieņēmums jau sāka zaudēt savu nozī-

mi pirms pagājušā septembra mūsu pašu saimnieciskās polītikas rezultātā.

Otrs bīstams viedoklis bija, ka ilgāka laika skatījumā būtu iespējama saim-

nieciskā polītikā bez liela apmēra tirdzniecības ar Padomju Savienību.

Viņa polītiskos un ekonomiskos priekšstatus inspirēja deviņpadsmitā gad-

simteņa tipa patiesi un dedzīgi izjusts romantiskais vidusšķiras nacionā-

lisms.

īsi sakot, Ulmaņa kungs ar visiem saviem neapšaubāmajiem nopelniem

nebija īstais vīrs, kas varētu apvienot stūrgalvīgo un drosmīgo latviešu

tautu, lai tā viņa vadībā cīnītos līdz nāvei par nacionālo patstāvību. Kaut

gan nacionālās jūtas šai zemē ir spēcīgas, tās lielā mērā ierobežo (is . . . con-

fused or inhibited) šķiras intereses un aizspriedumi. Kādai svarīgai šķirai

nebija nedz mīlestības, nedz lojālitātes pret Ulmani.

5. Analizi beidzot, nevaram patiesi nožēlot Latvijas valsts bojā eju. Tā

[Latvijas valsts] radās nejauši iepriekšējā karā kā lielo varu cīņas rezul-

tāts. Nesekmīgais mēģinājums nodibināt [Latvijas] patstāvīgu polītisku
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eksistenci, pamatojoties uz reprezentatīvajiem institūtiem, pēc gadiem ilgas
sīkumainu un koruptīvu grupu radītās šķelšanās beidzās ar diktātūru, kas

radīja maz pozitīva entuziasma. Tās [Latvijas] ekonomiskie pamati nekad

nebija veselīgi. Ārējā tirdzniecība bija lielāko tiesu žīdu un vēl nesen arī

Baltijas vāciešu rokās. Bija neparasti liels ekonomiskais parazītisms. Zemē

bija pārāk smags administrātīvais aparāts (was heavily overadministrated).
Civīlie un militārie izdevumi bija groteska lieluma, salīdzinot ar dabiskiem

resursiem, saimniecisko apgrozījumu un patiesajām spējām pretoties Vāci-

jai un Krievijai. Lielais slogs, kas gulās uz tautas, bija pilnīgi neproduktīvs

un neko vairāk nepanāca, kā sagādāja atlīdzību lielam skaitam polītiskās
iekārtas agrāko un potenciālo atbalstītāju un radīja interesi šo iekārtu uz-

turēt. Strādnieku šķiras dzīves standarts un veselības stāvoklis bija zems.

6. Latviešu nacionālisms, kas kādreiz bija romantiski centieni, karasau-

ciens un krustakarš, savā pēdējā izpausmē bija kļuvis par tukšu skaņu

(racket). Latvieši, ko uzskatīja drīzāk par cilti nekā par nāciju, ilgos gad-

simteņos ir pierādījuši īstu individuālitāti un spējas sekmīgi pretoties pār-

tautošanai. Nav nekāda iemesla sagaidīt, ka viņu atšķirīgā kultūra un īpat-

nības pēc viņu nesenā piedzīvojuma ies zudumā. Doma, ka visām stipri in-

dividuālām ciltīm ir tiesības un spējas kļūt par nācijām vārda pilnā nozī-

mē, t. i., par pilnvērtīgu polītisku un ekonomisku vienību, deviņpadsmitā

gadsimtenī radīja krietni daudz saviļņojuma. Toreiz katras cilts centieni,

sākot ar armēņiem un beidzot ar velsiešiem, kas pastāvīgi pieprasīja šo cen-

tienu reālizēšanu, atrada pārāk lielu ievērību miera sarunās. [Šo sarunu]
architektus spieda izstrādāt plānu, ko visi varētu pieņemt un kas reizē būtu

racionāls. Divdesmitais gadsimtenis turpretim ar objektīvāku pieeju polī-

tiskos jautājumos ir nolēmis, ka šis postulāts ir kļūdains. .
,"127

Kas bija šī sacerējuma autors? Daglass Mekilops (Douglas MacKillop)

bija dzimis 1891. g. 12. maijā. 1936. un 1937. gadā viņš bija lietvedis Mas-

kavā, kur viņš iemācījās krieviski. Viņu paaugstināja par sūtniecības pa-

domnieku Pekingas vēstniecībā 1937. gada oktobrī. Uz Rīgu viņu pārcēla

par pirmo sekretāru ar padomnieka amata pakāpi 1938. g. 6. augustā. No

1938. līdz 1940. gadam viņš veica lietveža pienākumus. Pēc Latvijas pat-

stāvības pārtraukuma viņu 1940. g. 5. oktobrī pārcēla uz Bērni.

Anglijas ārlietu ministrijas ziemeļu nodaļas vadītājs Koljērs savā dienesta

atzīmē pie iepriekš citētā Mekilopa raksta nepievienojas pēdējā filozofis-

kajam uzskatam. Pēc Koljēra sprieduma, nevar akceptēt Mekilopa viedokli,

ka Latvijas valsts radusies nejaušības dēļ. No tāda viedokļa visas Eiropas

valstis varētu uzskatīt par nejaušības produktu. Pēc Koljēra domām, Me-

kilopa secinājumi vispār ir pavirši, jo viņš bijis Rīgā tikai īsu laiku. Kol-

jērs raksta (1940. g. 4. augustā): „Ir tiesa, ka, pēc britu standarta, prezi-

denta Ulmaņa režīms Latvijā daudzējādā ziņā nebija apmierinošs (was . . .

arbitrary and unsatisfactory). Tomēr tas visumā nebija aktīvi tirannisks.

Kaut tas bija mazāk liberāls nekā režīms Igaunijā, tas bija labāks nekā

līdzīgs režīms Lietuvā. Pēdējā ir vairāk atpakaļ palikusi, kā polītiskā, tā
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saimnieciskā ziņā, nekā Latvija. Tomēr misters Prestons, kas pazīst kā Lie-

tuvu, tā Krieviju, ziņo, ka Lietuva tagad mūsu acu priekšā noslīd no samē-

rā ziedošas demokrātiskas valsts stāvokļa sajukumā un sabrukumā, kas to

nonivelēs Padomju Krievijas līmenī."128

Pēdējais cēliens Latvijā

Par laiku no 1940. gada 6. līdz 22. jūlijam savas atmiņas uzrakstījis pē-

dējais Rīgas pils komandants pulkvežleitnants Oskars Neimanis. Viņš nevē-

lējās, ka viņa atmiņas publicē, viņam dzīvam esot. Tagad tās šeit publicētas
kā svarīgs vēstures dokuments par prezidenta Kārļa Ulmaņa pēdējām
dienām Rīgas pilī, kad viņš faktiski bija čekas gūsteknis. Atmiņas publicē-

tas bez saīsinājumiem vai grozījumiem, tikai ar sīkiem valodas un pareiz-
rakstības labojumiem.

„No atmiņām par prezidentu Kārli Ulmani

1940. gada jūlijā līdz ar boļševiku ienākšanu mūsu zemē no polītiskās
skatuves bija spiests aiziet viens no neatkarīgās Latvijas visspilgtākajiem

politiskajiem darbiniekiem un ievērojamākiem valstsvīriem — pēdējais
Valsts un ministru prezidents Dr. Kārlis Ulmanis.

Par viņa dzīvi un Latvijai veltīto mūža darbu ir daudz jau rakstīts un

visiem mums vēl dzīvā atmiņā. Bet par viņa pēdējām pavadītām dienām

sirmajā Rīgas pilī iedzīvotāju starpā bija izplatījušās visādas baumas un

dažādi nostāsti. Un tāpēc lai patiesības labā man būtu atļauts kā pēdējam
Valsts prezidenta pils komandantam personisko atmiņu rindās apgaismot
šīs drūmās vēsturiskās dienas.

1940. g. 6. jūlijs. . . .
Vakar personisku lietu kārtošanai biju izbraucis uz

Jelgavu. Atgriezdamies vēlu naktī Rīgā, uzzināju, ka esmu vairākas reizes

ticis meklēts no savas dienesta vietas ļoti steidzamā lietā. Nekādi nevarēju

saprast šādas pārmērīgas steigas iemeslus. Otrā rītā ierodoties darbā, mani

tūlīt izsauca pie sevis mans tiešais priekšnieks pulkv. Lasmanis un paziņoja,
ka ar Valsts prezidenta pavēli esmu iecelts par pils komandantu un ka Pre-

zidents esot izteicis vēlēšanos, lai es pēc iespējas ātrāk stātos pie savu pienā-

kumu izpildīšanas pilī.
Šī ziņa man bija pilnīgs un negaidīts pārsteigums. Jā, cik savādi dažreiz

veidojas cilvēka liktenis! Apmēram pirms 15 gadiem, kad tikko kā nodibi-

nāja pils komandanta posteni, arī es biju ieteikts kā viens no kandidātiem

šim amatam, bet par komandantu tika izraudzīts pulkv.-leitn. Kalniņš, ar

kuru mēs Pirmajā pasaules karā kopā kalpojām 3. Kurzemes latviešu

strēlnieku pulkā un vēlāk nacionālajā armijā — 3. Jelgavas kājnieku pulkā.

Pulkv.-leitn. Kalniņu 1934. gadā nomainīja pulkvedis Bebris, kas mira

1940. g. 15. jūnijā. Arī pēdējais bija virsnieks no latviešu vecajiem strēl-
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niekiem un pirms iecelšanas par pils komandantu komandēja 3. Jelgavas

kājnieku pulkā bataljonu.

Saņēmis jau iepriekšējā dienā sagatavoto priekšrakstu un ātri nodevis

savus dienesta pienākumus savam pēcnācējam, ap pīkst, vienpadsmitiem
devos uz savu jauno dienesta vietu — Valsts prezidenta pili. Līdz pašai

pilij mani mašīnā pavadīja viens no maniem līdzšinējiem darba biedriem,

uzticīgs draugs un krietns karavīrs, kapt. Zariņš. Un ar viņa vislabākajiem

novēlējumiem jaunā darba laukā es iegāju Prezidenta pilī. Sargkareivja
izsauktais dežūrinstruktors, kas man pirmajā mirklī likās jau kaut kur

redzēts, ielaida mani pilī caur lielajiem vārtiem. Vēlāk izrādījās, ka tas ir

viens no maniem bijušiem instruktoriem, kad savā laikā 3. Jelgavas kāj-
nieku pulkā komandēju ložmetēju rotu, virsnieka vietnieks Kaupiņš.

Pie ieejas vestibilā mani sagaidīja pils dežūrvirsnieks, štāba rotas kap-
teinis Kleinbergs, vecs paziņa no kopīgām dienesta gaitām 3. Jelgavas kāj-
nieku pulkā. Turpat vestibilā atradās vēl viens no dežūrējošiem instruk-

toriem pilī, virsnieka vietnieks un LKOK Krauja, kuru pazinu jau labi

sen. Šādu negaidītu satikšanos jaunajā dienesta vietā ar trim man labi pazī-
stamiem un krietniem karavīriem gribējās uzskatīt kā labu pazīmi manai

turpmākai darbībai Prezidenta pilī.

Kad manu ierašanos pieteica Valsts prezidenta adjutantam pulkv. Lūki-

nam, pulkvedis iznāca man pretim, apsveica mani ar iecelšanu jaunajā
amatā un ielūdza pie sevis kabinetā, piezīmējot, ka Prezidents jau ilgāku
laiku ir aizņemts. Pulkvedi Lūkinu pazinu jau kopš 1916. gada no latviešu

veco strēlnieku laikiem, un attiecības man ar viņu bija draudzīgas. Gluži

dabiski un pašas no sevis mūsu sarunas pievērsās pēdējā laika polītiskajiem

notikumiem mūsu zemē, un no pulkveža dažām asām piezīmēm varēju

saprast, ka viņam daudz kas ir zināms un ka viņš skatās nākotnē ļoti pesi-
mistiski.

Gaidot uz manu pieņemšanu pie Valsts prezidenta, biju pavadījis pulkv.
Lūkina kabinetā jau vairāk nekā pusstundu. leinteresējies, ar ko Prezidents

tik ilgi apspriežas, es uzzināju, ka pie Prezidenta pašreiz atrodas mūsu

sūtnis Maskavā, bijušais armijas štāba pulkv.-leitn. Kociņš. 'Būs interesanti

vēlāk uzzināt, kādas jaunas ziņas viņš Prezidentam atkal ir atvedis no

Maskavas', ar mazu ironiju piebilda pulkv. Lūkins. Bija pagājusi vismaz

vēl viena pusstunda, līdz beidzot no Prezidenta kabineta iznāca sūtnis.

Redzami sadrūmis, viņš izklaidīgi ar mani sasveicinājās un tūlīt arī sāka

no mums atvadīties, sacīdams, ka jau šodien dodas atkal atpakaļ uz Mas-

kavu steidzīgā uzdevumā. Vai tajā brīdī kāds no mums trijiem varēja

iedomāties, ka dažas nedēļas vēlāk viņu, neatkarīgās valsts sūtni, tāpat kā

arī lielāko daļu mūsu sūtniecības darbinieku Maskavā, boļševiki apcietinās

un kopš tā brīža par viņa turpmāko likteni mums vairs nekas nebūs zi-

nāms?

Pec tam adjutants devas pieteikt Prezidentam manu ierašanos, un uz
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mirkli es paliku viens. Kāds savāds saviļņojums un līdz ar to arī skumjas

izjūtas pārņēma mani. Kādu es atradīšu Prezidentu, kā viņu būs ietekmē-

juši pēdējie lielie polītiskie notikumi mūsu valstī! Un tas nelielais parastais

satraukums, kas allaž pārņem pakļauto pie pirmās stādīšanās priekšā savam

jaunajam priekšniekam, šai reizē bija kļuvis vēl daudz, daudz lielāks
. . .

Bet te jau arī atvērās kabineta durvis, un pulkv. Lūkins teica, ka Prezi-

dents lūdzot.

leejot lielajā, bet pieticīgi iekārtotajā Prezidenta darba kabinetā, ierau-

dzīju Prezidentu sēžam aiz sava rakstāmgalda pretējā istabas malā. Man

ienākot kabinetā, Prezidents piecēlās un lēniem soļiem nāca man pretim.

Pieņemdams šādos gadījumos paredzēto ziņojumu par manu iecelšanu pils

komandanta amatā, Prezidents sniedza man roku, un es instinktīvi stipri

paspiedu to. Prezidents skatījās man cieši acīs un, paturot manu roku sa-

vējā, prasīja, kur ar mani esot jau ticies, jo mana seja liekoties viņam ļoti

pazīstama. Atbildēju uz vaicājumu, ka vairākas reizes esmu piedalījies Pre-

zidenta rīkotajā armijas virsnieku svinīgajā pieņemšanā pilī, esmu bijis

kopā ar viņu pēdējos zemnieku savienības svētkos Ventspilī, kur mans

māsasvīrs Bīdermanis bija rosīgs darbinieks partijas organizācijā, un ka

pirms nedaudziem gadiem kā 3. Jelgavas kājnieku pulka virsnieks esmu

ņēmis dalību Zemgales metropoles sabiedrības un garnizona rīkotajā Pre-

zidenta sumināšanā, bet vēl pagājušā pavasarī no viņa rokām kā no Latvi-

jas skautu organizācijas goda šefa saņēmu Latvijas skautu centrālās organi-

zācijas pateicības un goda zīmi — svastiku.

Lūdzot mani sēsties, Prezidents paskaidroja, ka, izvēloties manu kandi-

dātūru pils komandanta postenim, viņš ir vadījies no armijas komandiera

ģen. Kļaviņa un sava sekretāra Ruduma personiskām atsauksmēm par

mani. Pateicos Prezidentam par man dāvāto uzticību un lūdzu ticēt man

kā vecam virsniekam, ka arī šajā grūtajā laikā savus dienesta pienākumus
centīšos izpildīt pēc vislabākās sirdsapziņas. 'Par to es nešaubos,' atbildēja

Prezidents, labvēlīgi pamādams ar galvu.
Pēc tam Prezidents apjautājās, vai esmu jau stādījies priekšā kara minis-

tram un armijas komandierim, un pēc manas noliedzošās atbildes lūdza

mani tiem atgādināt viņa lūgumu atbrīvot pili no
nezināmiem cilvēkiem ar

sarkanu lenti un *P. D.' burtiem uz rokas, kuri it kā esot atsūtīti uz pili no

polītiskās pārvaldes pils ārējai apsardzībai. Tālāk Prezidents vaicāja, vai

es palikšot dzīvot savā privātā dzīvoklī, vai arī tūlīt pārnākšot uz pili,

un ka tādā gadījumā pils komandanta dzīvoklis jāatbrīvo no T. D.' vī-

riem, kuri pašlaik tur ir apmetušies. Sapratu Prezidenta vēlēšanos un apso-

lījos viņam tuvākās dienās dot noteiktu atbildi. Tad Prezidents apvaicājās

par manu ģimenes stāvokli, par maniem vecākiem un, uzzinot, ka mans

tēvs un vectēvs vairāk nekā 80 gadus kopā bijuši Piltenes pagastā par

skolotājiem, ar redzamu patiku piebilda, ka arī viņš vairākas reizes ir bijis

Piltenē un vēl labi atceroties šo veco vēsturisko pilsētu, kurai vēl neilgi

atpakaļ bija pašai savi likumi. Pēc tam Prezidents, kas, likās, bija iegrimis
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kādas nopietnas pārdomas, īsu bridi klusēja un tad, domīgi paskatīdamies

manī, vaicāja: 'Nu, un kāds noskaņojums tautā, armijā?'
'Prezidenta kungs,' piecēlies stāvus un pieņemdams pamatstāju, atbildēju,

'armija skumst par Latvijas bēdīgo likteni un uz pirmo Jūsu aicinājumu

bija gatava cīnīties un mirtpar mūsu neatkarību.'

Manāmi saviļņots par manu atbildi Prezidents klusā balsī sacīja: 'Jā,

par to es biju pārliecināts, bet vai tad man bija tiesības riskēt ar mūsu

kareivju un virsnieku dzīvībām, kad mums nebija ne mazākās cerības uz

panākumiem. Ja mums būtu bijis kaut viens procents, ka mēs varam uzva-

rēt savu pretinieku, mēs būtu cīnījušies, bet mums pat šī viena procenta

nebija. Un palīdzību šajā momentā mēs arī ne no viena gaidīt nevaram.

Vecas valstis, daudzkārt lielākas un stiprākas par mums nevar pasargāt

savu neatkarību un iet boja, ko tad varam darīt mes, maza Latvija. Tas

ir vēstures gājiens . .
.'

Atkārtodams vēlreiz savu lūgumu attiecībā uz 'P. D.' vīriem, Prezidents

piecēlās un atsveicinādamies novēlēja man labas sekmes turpmākajā darbā.

Priekšā stādīšanās audience bija beigusies, un es atstāju kabinetu dziļi aiz-

kustināts par Prezidenta vārdiem.

Ja man vaicātu, kādu es atradu Prezidentu un kā viņu bija ietekmējuši

pēdējo dienu drūmie polītiskie notikumi, tad man jāatzīstas, ka nevarēju
nesaskatīt zināmu pārmaiņu. Kaut ārēji Prezidents šķita maz pārvērties un

likās mierīgs un valdām pār sevi, bija manāms tomēr, ka viņš smagi izjuta

savu nespēku un bija saguris. Viņa balss bija kļuvusi klusa, viņš runāja
lēnām un dažreiz pat aprāvās vārdi, kad Prezidents aizkāra mūsu bezcerīgo
stāvokli pretoties ienaidniekam. Bet kad sarunas pievērsās manai dzimtajai

pilsētai Piltenei, Ventspilij un Prezidenta sumināšanai Jelgavā, viņš, no-

grimdams atmiņās par saviem kā Valsts prezidenta izbraukumiem pa viņa

sirdij tuvām un mīļām dzimtenes vietām, viss it kā pārvērtās, atdzīvojās,

un arī viņa balss kļuva skaļāka.

Bija neizsakāmi žēl šī lielā patriota, kas tik patiesi un neliekuļoti mīlēja
savu zemi un savu tautu. Un likās, ka pat savas tautas bēdu izjūtā, apzino-
ties visas mūsu valsts bezcerīgo situāciju, Prezidents vēl nebija sapratis
visā asumā sava paša stāvokļa nopietnību, sava paša likteņa nākotnes

drūmumu. Bet drīz, pārāk drīz smagā īstenība nostājās viņa priekšā visā

savā traģiskumā . . .

īekāms stādos priekšā kara ministram un armijas komandierim, vispirms

nolēmu iepazīties ar apstākļiem pilī, t. i., noskaidrot manas dienesta attie-

cības ar Valsts prezidenta sekretāriātu, adjutantu un pārbaudīt, kādā stā-

voklī atrodas pils militārā apsardzība, ko nozīmē tā saucamā ārējā apsar-

dzība un kas tie par jauniem cilvēkiem ar sarkano lenti un 'P. D.' burtiem

uz kreisās rokas, kuri bez darba slaistījās apkārt gan pa pils pagalmu, gan

arī pils dārzā. Ar vārdu sakot, gribēju pirmām kārtam uzņemties savu

tiešo dienesta pienākumu izpildīšanu un tikai tad stādīties priekša tiem,

kam tas pēc noteikumiem pienācās.
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Prezidenta adjutants pulkv. Lūkins mani informēja, ka pēc pulkv. Bebra

nāves pils komandanta pienākumus pagaidām esot izpildījis dežūrvirsnieks

no armijas štāba bataljona. Bet tā kā šādai kārtībai piemita zināmas neēr-

tības, tad Prezidents bija izteicis vēlēšanos, lai ātrāk atkal tiktu iecelts pilī

pastāvīgs komandants. Militārā jeb iekšējā pils apsardzība bija uzticēta

štāba bataljona karavīriem — vienam virsniekam kā sardzes priekšniekam

un zināmam skaitam instruktoru un kareivju pieciem posteņiem. Sardzi

norīkoja pilsētas komandants, kam arī tieši bija pakļauts štāba bataljons.
Bez sardzes pils komandantam bija vēl pakļauti: mājas pārvaldnieks, seši

instruktori — virsnieku vietnieku dienesta pakāpē (visi LKO kavalieri),
šveicars un šoferi. Ārējo pils apsardzību, ko nodibināja tikai pēdējā laikā,

bija pārņēmusi polītiskā pārvalde, ieceļot bijušās polītiskās pārvaldes se-

višķā rajona priekšnieka Lielkrasta vietā kādu futbolistu Marģeru, kas pār-

zināja arī visus pilī novietotos 'P. D.' vīrus. Marģers bija okupējis savām

vajadzībām pils komandanta dienesta telpas un kabinetu, bet savas prā-

vās komandas novietošanai — pat komandanta dzīvokli pils labajā

spārnā.
Bez adjutanta pulkv. Lūkina Prezidenta rīcībā vēl pastāvīgi atradās

viņa personiskais sekretārs Rudums un viens no ministru prezidenta kan-

celejas sevišķu uzdevumu ierēdņiem.
Valsts prezidenta sekretāriāts jeb kanceleja bija novietota pils kreisajā

spārnā — otrā stāvā, ar tiešu ieeju no Čakstes laukuma. Tās vadītājs jau

ilgus gadus bija sekretārs Grandaus, kas pārzināja arī pils saimniecību.

Pats Valsts prezidents kopā ar savu personisko sekretāru Rudumu ap-

dzīvoja pils galvenajā korpusā otro stāvu. Viņa pastāvīgā rīcībā bija saim-

niecības vadītāja, sulainis un virēja. Kā redzams, kalpotāju stats skaitliskā

ziņā bija vairāk nekā pieticīgs Valsts prezidenta personiskās dzīves vaja-
dzībām. Reprezentācijas telpas atradās pils galvenā korpusa trešajā stāvā.

Pēc informatīvas sarunas ar pulkv. Lūkinu aicināju pie sevis dežūrvirs-

nieku un sardzes priekšnieku, kas abi man apgalvoja, ka polītiskā ziņā
štāba bataljona instruktori un kareivji noskaņoti valstiski, apzinās stā-

vokļa nopietnību un vajadzības gadījumā savus karavīru pienākumus iz-

pildīs pēc vislabākās sirdsapziņas. Kopā ar abiem virsniekiem apstaigāju

sardžu telpas un visus posteņus, iepazinos ar elektrisko signālizāciju un

tiešajiem telefona vadiem. Un patiesi — viss sardzes sastāvs ar savu karei-

visko stāju un dienesta pienākumu izpratni atstāja uz mani vislabāko

iespaidu, un par pils iekšējo apsardzību es varēju būt pilnīgi drošs. Arī visi

seši virsnieku vietnieki, atbrīvošanas cīņu dalībnieki, kas jau daudzus

gadus izpildīja pilī dežūrinstruktoru pienākumus un arī pastāvīgi dzīvoja

pilī, nelika vēlēties neko labāku.

Tad apmeklēju Valsts prezidenta kancelejas vadītāju sekretāru Gran-

davu, manu vecu paziņu, ar ko pārrunājām un ātri vienojāmies dažādos

administrātīvos jautājumos.

lepazīšanos ar polītiskās pārvaldes sevišķā rajona priekšnieku Marģeru
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nolēmu izdarīt pēc stādīšanās priekšā kara ministram un armijas koman-

dierim, kā arī ievācot vispirms par šī polītiskās pārvaldes uzticības vīra

personu tuvākas ziņas.
1940. g. 8. jūlijs. lerodoties kara ministrijā, es lūdzu adjutantu pulkv.-

leitn. Osi pieteikt mani ministram ģenerālim Dambītim. Ģenerālis bija

aizņemts, un man vajadzēja adjutanta kabinetā uzgaidīt.
Pulkv.-leitn. Osi pazinu visai maz. Viņš izrādījās par ļoti interesantu

sarunas biedru. Sarunas laikā pulkv.-leitn. Osis mani lūdza izdevīgā gadī-

jumā pateikt armijas komandierim — ģenerālim Kļaviņām, ka bijušais
kara ministrs ģenerālis Berķis ir vienmēr bijis ļoti labās domās par viņu un

ļoti nožēlojis viņa atvaļināšanu no armijas pēc 15. maija notikumiem, bet

ar vislabāko gribu nav varējis viņam palīdzēt. Mazliet izbrīnījos par šādu

savādu lūgumu, jo pulkv.-leitn. Osis, satiekot ik dienas ģenerāli Kļaviņu ar-

mijas štābā, varēja to pats personīgi pateikt. Apsolījos tomēr pulkvedim

viņa lūgumu izpildīt.

leejot pēc kāda laika kara ministra kabinetā, ieraudzīju ģenerāli Dambīti

sēžam pie rakstāmgalda civīlajās drēbēs un bez virssvārkiem. Šāda familiā-

ra pieņemšana manī kā karavīrā radīja nelielu apmulsumu, bet es to sev

izskaidroju ar karsto laiku un ar to, ka ģenerālim Dambītim biju jau ļoti

sen pazīstams — vēl no tiem laikiem, kad viņš pirms apmēram 30 gadiem
kā jauns un brašs cara armijas virsnieks mācījās kara intendantūras aka-

dēmijā Pēterpilī.
Nodevis ministram attiecīgo ziņojumu par manu iecelšanu jaunajā amatā

un informējis ģenerāli par Prezidenta lūgumu attiecībā uz polītiskās pār-

valdes ļaudīm, apvaicājos, vai no ministra puses nebūtu kādas intsrukcijas

vai norādījumi manam turpmākajam darbam pilī. Mazliet padomājis, ģe-

nerālis man atbildēja, ka attiecībā uz Prezidenta lūgumu atbrīvot pili no

C
P. D.' vīriem viņš neko nevarot darīt, tur Prezidents pats esot vainīgs, jo

savā laikā bija licis polītiskās pārvaldes darbiniekiem apsargāt sevi pilī,

kurus tagad automātiski nomainījuši jaunās polītiskās pārvaldes uzticības

ļaudis. Nekādas īpašas instrukcijas man viņam gan neesot, bet viņš tikai

gribot mani brīdināt būt uzmanīgam, lai Prezidents kādu dienu neaizbēgtu.

Šāds kara ministra brīdinājums mani ļoti pārsteidza, un es konkrēti jau-

tāju, vai tas nozīmētu, ka Prezidents uzskatāms par apcietinātu. Tādā

gadījumā es lūgtu mani no šī uzdevuma atbrīvot, jo nekad neesmu bijis un

arī nevēlos būt par cietuma uzraugu. Ministrs, lai izkļūtu no neērtās situā-

cijas, sāka ar
mani runāt draudzīgākā tonī kā ar vecu paziņu: 'Taču nē,

nav arestēts, bet saprotiet, Neiman, ka gadījumā, ja Prezidents aizbēgtu,

tad mūs abus. ..tā
. .

un ģenerālis ar labo roku zīmīgi apvilka riņķi ap

kaklu. Bija vairāk nekā saprotams, ka mūs abus tad pakārtu.
Es pēkšņi izjutu zināmu pretīgumu pret šo cilvēku, kas visā savā dzīves

laikā Latvijā vienmēr bija ieņēmis augstus un atbildīgus amatus, apbalvots
ar dažādiem ordeņiem un pat vairākas reizes pieminekļu atklāšanas svinī-

bās bija aizstājis pašu Prezidentu, bet tagad, lai iztaptu okupācijas varai,
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t. i., boļševikiem, pulējas un baidījās, lai brīvas un neatkarīgas valsts galva
'neaizbēgtu.

Tā kā man nebija nekas vairāk ar ministru runājams, es piecēlos un lūdzu

atļauju iet. Ministram iebildumu nebija. Šī mana priekšā stādīšanās vizīte

tomēr bija stipri ietekmējusi ģenerāli Dambīti, un viņš ļoti drīz sāka man

kaitēt, mēģinādams man atriebties, kur tik vien bija iespējams, bet to minēt

šais atmiņās nav mans nolūks — par to citā reizē.

Iznākot no kara ministra kabineta, es īsu brīdi biju neziņā, vai doties

tūlīt arī pie armijas komandiera, vai arī atlikt stādīšanos priekšā uz rīt-

dienu, jo baidījos, ka arī no viņa man būs jādzird kaut kas līdzīgs iepriek-

šējai sarunai, un — vienai dienai tas būtu daudz. Bet dienests paliek die-

nests, un es nolēmu tūlīt apmeklēt arī armijas komandieri, lai noskaidrotu

savu stāvokli pilī un uzzinātu, kādas instrukcijas man dos ģenerālis Kļaviņš.
Kaut gan uzgaidāmās telpās uz armijas komandiera pieņemšanu jau

gaidīja daži vecāki virsnieki un arī privātā publika, mani ģenerālis Kļa-

viņš pieņēma ārpus kārtas.

Kad biju nodevis savu ziņojumu, ģenerālis smaidīdams sniedza man roku

un sacīja, ka viņš esot ļoti apmierināts, ka Prezidents bijis mierā ar manu

kandidātūru pils komandanta postenim, un lūdza atvainot, ka līdz ar

iecelšanu nav notikusi, kā tas allaž bija pieņemts, tūlīt arī mana paaugsti-
nāšana nākošajā dienesta pakāpē. Bet viss tas esot noticis lielā steigā, un šo

kļūdu izlabošot jau nākamajā dienā ar Valsts prezidenta pavēli.

Pateikdamies par man dāvāto uzticību, es nodevu ģenerālim Prezidenta

lūgumu attiecībā uz 'P.D. vīriem. 'Jā,' sacīja ģenerālis Kļaviņš, 'tas ir loti

nepatīkami, un nav labi, ka šie svešie Jaudis blandās pa pils iekšieni. Es

esmu jau runājis šai sakarībā ar iekšlietu ministru un polītiskās pārvaldes

priekšnieku, kuri man apsolīja samazināt šo cilvēku skaitu līdz status quo,

kāds bija pilī agrāk, bet pavisam atsaukt tos tie katēgoriski atsakās.' Pēc

tam es jautāju armijas komandierim, vai viņam nebūtu kādi norādījumi vai

instrukcijas. Ģenerālis Kļaviņš man burtiski atbildēja: 'Nu, kādas tur vis-

pār instrukcijas! Jūs kā pils komandants esat padoti tieši tikai Valsts prezi-

dentam un kā tādu es lūdzu viņu vienmēr respektēt. Esmu pārliecināts, ka

Jūs kā vecs un piedzīvojis virsnieks arī šinī grūtajā laikā ar pienācīgu taktu

izpildīsiet savus dienesta pienākumus.'

Pēc tam atstāstīju ģenerālim Kļaviņām pulkv.-leitn. Oša lūgumu par to,

ka bijušais armijas komandieris un kara ministrs ģenerālis Berķis viņam

ļoti simpatizējis un nožēlojis viņa aiziešanu no armijas piespiedu kārtā pēc

15. maija notikumiem. Ģenerālis Kļaviņš skumji pasmaidīja un teica: 'Jā,

to es zināju. Toreiz, tāpat kā tagad, mani apmētāja dubļiem, bet uzņem-

damies pašreiz, šajā drūmajā laikā mūsu nacionālās armijas komandiera

pienākumus, es esmu vadījies tikai no vienas vienīgas vēlēšanās saglābt to

no galīga sabrukuma un atvairīt varbūtību, ka mūsu karavīrus varētu

aizsūtīt tālu ārpus Latvijas. Bet, ja izrādīsies, ka manas pūles ir veltīgas,

tad gan man būs jānožēlo, ka esmu uzņēmies šo upuri. Cilvēki bieži ir
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ļauni un visur redz tikai to sliktāko, bet.
. .

' uzsitot ar roku pa krūtīm,

ģenerālis turpināja, \ . .
kā te sāp, to neviens nezina, un tas arī nav jāzina

nevienam.' Tad ģenerālis piecēlās, klusēdams sniedza man roku, un es at-

stāju viņa kabinetu. Man kļuva bezgala žēl šī brīnišķīgā cilvēka, kas tik

neliekuļoti mīlēja mūsu nacionālo armiju, mūsu karavīrus, un, uzņemda-
mies tagad armijas komandēšanu, bija uzvēlis uz saviem pleciem pārāk

smagu nastu un līdz ar to ierauts polītiskās dzīves virpulī . . .
Un tomēr,

šis ģenerāļa Kļaviņa upura gājiens vēlāk izrādījās veltīgs, jo tas nespēja

saglābt nedz mūsu nacionālo armiju no sabrukuma, nedz arī mūsu virsnie-

kus un instruktorus no noslepkavošanas, apcietināšanas un deportācijām.
Pašu ģenerāli Kļaviņu kopā ar ģenerāli Ūdentiņu, ģenerāli Liepiņu, pulk-
vedi Jureviču un citiem augstākiem virsniekiem 1941. gada 13. jūnijā nosū-

tīja uz Maskavu uz Vecāko virsnieku kursiem', no kurienes viņš vairs

neatgriezās, un par viņa tālāko likteni nekas vairs nav zināms.

Pēc šīm divām pieņemšanas reizēm man gribētos novilkt parallēles starp

abiem šiem ģenerāļiem, no kuriem pirmo pēc zināmiem 1934. gada 15.

maija polītiskajiem notikumiem iecēla augstākā amatā un paaugstināja par

ģenerāli, turpretim otrs bija spiests aiziet no armijas un pārtraukt savu

iemīļoto darbu, kam bija veltīti viņa dzīves vislabākie gadi, jaunība un

veselība. Bet esmu pārliecināts, ka katrs šo atmiņu lasītājs pats lems taisnīgi

un spriedīs pēc viņu nopelniem mūsu dzimtenes grūtākajos brīžos.

Atceļā uz pili es iegriezos Citadelē pie mūsu pilsētas komandanta pulk-
veža Jureviča. Ar nolūku uzsveru — mūsu, jo ar boļševiku ienākšanu

Latvijā Rīgā pastāvēja divas komandantūras — viena latviešu un otra sar-

kanarmijas.
Pulkvedi Jureviču, LKOK, es pazinu jau kopš 1916. gada no kopējām

gaitām 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulkā, kurā viņš, būdams vēl jauns

virsnieks štāba kapitāna dienesta pakāpē, jau komandēja bataljonu. Viņš

piedalījies arī vēsturiskajās Ziemassvētku kaujās. Pulkvedis Jurevičs bija

ļoti spējīgs un drošsirdīgs virsnieks. Savā dienesta laikā Latvijas nacionāla-

jā armijā viņš paguva sekmīgi nobeigt kā kara akadēmiju, tā arī tautsaim-

niecības fakultāti universitātē. Tomēr dažu kara ministrijas vadošo perso-

nu nelabvēlības dēļ pret latviešu vecajiem strēlniekiem pulkvedis Jurevičs

mūsu armijā tālāk par bataljona komandieri netika, un tikai 1940. gada

jūnijā pēc iecelšanas par Rīgas pilsētas komandantu viņu arī paaugstināja

par pulkvedi. Kā minēju, arī pulkvedi Jureviču 1941. gada 13. jūnijā no-

sūtīja uz Vecāko virsnieku kursiem. No turienes viņš vairs neatgriezās.
Mūsu pilsētas komandanta kabinetā es satiku kādu sarkanarmijas pulk-

vedi, ko pulkvedis Jurevičs man stādīja priekšā kā Rīgas sarkanarmijas

komandantu. Tas bija man ļoti parocīgi. Man šā vai tā vajadzēja ar viņu

personiski iepazīties, jo pilī vēl pirms manas iecelšanas, pēc pašu latviešu

komūnistu draudīgā demonstrācijas gājiena uz Prezidenta pili zināmas

drošības dēļ bija iekārtota tieša telefona satiksme ar sarkanarmijas koman-

dantūru. Sastapu viņu dažas reizes arī vēlāk dienesta lietās un pārliecinā-
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jos, ka tas bija viens no vecās cara armijas virsniekiem, kam bija laimējies

saglābties. Viņš nebija partijā, likās labi izglītots, jo runāja tīru krievu

valodu un bez tam arī perfekti vāciski un franciski. Viņa komandētais

pulks bija speciāli izsaukts uz dažiem mēnešiem uz Rīgu garnizona die-

nesta uzdevumiem.

Pēc krievu pulkveža aizbraukšanas no komandantūras mēs ar pulkvedi

Jureviču, pārrunājot dienesta jautājumus, vienojāmies pils iekšējo apsardzi

palielināt par vienu posteni, un proti, pie mazajiem vārtiem, kas līdz šim

atradās 'P. D.' vīru pārzināšanā. Bez tam pulkv. Jurevičs mani brīdināja
būt uzmanīgam pret polītiskās pārvaldes pārstāvi Marģeru, kas esot Lat-

kovska uzticības vīrs. Pirms dažiem gadiem viņam tiesa pat esot piesprie-
dusi cietuma sodu līdz ar atsevišķu tiesību ierobežošanu. Tuvākas ziņas es

varēšot dabūt Valsts prezidenta sekretāriāta apžēlošanas daļā.

Pulkveža Jureviča izteiktais brīdinājums mani mazliet satrauca, un,

atgriezies pilī, es devos tieši uz Valsts prezidenta sekretāriātu, lai ievāktu

par Marģeru noteiktākas ziņas. Izrādījās, ka Marģers ir dzimis Latgalē kā

skolotāja dēls. Viņam bija maz izglītības, strādājis gan Rīgas pilsētas val-

des, gan arī dažādu valsts iestāžu kancelejās, bet sava nenosvērtā un ķildīgā
rakstura dēļ nekur ilgi darbā nav varējis noturēties, tāpēc bieži bijis bez

darba un cietis trūkumu. Marģers sevišķi labi bija pazīstams sportistu

aprindās un kā izcils futbolists vairākkārt ticis iedalīts Latvijas valsts

vienībā. Par šantāžu un izspiešanu Marģers bijis notiesāts arī ar cietuma

sodu līdz ar dažu atsevišķu tiesību un priekšrocību zaudēšanu. Pēc notie-

sāšanas viņš gan iesniedzis Valsts prezidentam apžēlošanas lūgumu, bet tas

noraidīts. Izcietis cietuma sodu, Marģers atkal no jauna iesniedza Prezi-

dentam lūgumu piešķirt viņam atpakaļ zaudētās tiesības, motīvēdams savu

lūgumu ar to, ka savā laikā viņu esot denuncējuši dienesta biedri un viņš

esot uzskatāms par savu sporta konkurentu intrigu upuri, izteikdams pie

tam savu padevību Valsts prezidentam un apgalvodams, ka esot sajūsmi-

nāts par jauno valsts iekārtu, kādu Prezidents radījis pēc 1934. g. 15. maija.
Bet arī šī glaimošana Marģeram nepalīdzēja, un viņa lūgumu atkal norai-

dīja. Par polītiskās pārvaldes sevišķā rajona priekšnieku viņu iecēla pēc

Lielkrasta atstādināšanas jaunais polītiskās pārvaldes priekšnieks Latkov-

skis, kas arī bija latgalietis un turklāt Marģera tēva draugs vai pat radi-

nieks. Bija skaidrs, ka labāku polītiskās pārvaldes sevišķā rajona priekš-

nieku Latkovskis, šķiet, izvēlēties nevarēja un, uzdodams Marģeram tagad

tā saucamo pils ārējo apsardzību, viņš varēja droši cerēt, ka par katru Pre-

zidenta soli ārpus pils viņu nekavējoties informēs.

Vēlāk kopā ar dežūrvirsnieku, vienu virsniekvietnieku un mājas pārvald-

nieku Lāci apstaigāju pils telpas, abus pagalmus un dārzu. Apskatot dārzu,

ieraudzīju, ka sargu posteņiem aizmugurē izbūvētas barikādes, bet logi un

durvis dārza pusē nopīti ar dzeloņdrātīm, kas atstāja uz mani visai nepatī-

kamu iespaidu. Nevarēdams noslēpt savu izbrīnu par tādiem 'drošības

līdzekļiem' pils apsardzībai, es uzprasīju mājas pārvaldniekam, kādai vaja-
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dzībai un uz kāda rīkojuma pamata šie aizsprostojumi uzcelti. Mājas pār-
valdnieks Lācis man paskaidroja, ka apmēram nedēļu pēc boļševiku ienāk-

šanas Rīgā bija notikusi liela 'darba ļaužu' demonstrācija par godu jauna-

jai valdībai, pie kam viena no demonstrantu kolonnām atpakaļceļā no

mītiņa pie padomju sūtniecības nama bija devusies uz Daugavmalu, apstā-

jusies iepretim Valsts prezidenta pilij un tur sākusi trokšņot un bļaustīties.

Aģitātoru sakūdīti, demonstranti pat klieguši: 'Nost ar Ulmani! Nāve Ul-

manim!' Pēc tam daži no viņiem mēģinājuši pārrāpties pāri pils mūrim,

lai nokļūtu pils dārzā, tā ka viens no sargposteņa kareivjiem bijis spiests
dot brīdinājuma šāvienu gaisā, bet dežūrvirsnieks savukārt izsaukt no štā-

ba bataljona dežūrējošo rotu. Reidā iepretim pilij pie Muitas dārza tajā
laikā bija noenkurojušies daži Padomju Savienības karakuģi, kas pēc sar-

dzes brīdinājuma šāviena pagrieza savu lielgabalu stobrus pret pili, gatavi
katrā brīdī atklāt uguni. Bet tomēr viss laimīgi beidzās bez asinsizliešanas,

jo pēc neilga laika Daugavmalā ieradās padomju sūtniecības 'dižvīri' un

sarkanarmijas bruņumašīnas, kas izklīdināja saniknoto pūli. Otrā dienā

bijušais polītiskās pārvaldes sevišķā rajona priekšnieks Lielkrasts bija lū-

dzis pils komandantu izbūvēt šos drāšu aizžogus, ko arī veica ar štāba

bataljona karavīru palīdzību. Tā kā šie drāšu žogi un barikādes bija uzbū-

vētas taktiski nepareizi — sargu posteņiem aizmugurē un pils drošības

ziņā bija pilnīgi mazvērtīgi, sabojājot turklāt pils ārējo izskatu, kā arī

atstājot negātīvu iespaidu uz pils apmeklētājiem, es tūlīt piezvanīju pil-

sētas komandantam un lūdzu atsūtīt manā rīcībā pusvadu kareivju ar

attiecīgiem darba rīkiem. Tā pēc dažām stundām vēl tai pašā dienā bari-

kādes bija nojauktas, un vecā Rīgas pils pieņēmusi atkal savu parasto

ārējo izskatu. Tūlīt pēc tam mani izsauca pie sevis Prezidents un, uzzinājis

par barikāžu nojaukšanas iemesliem, sirsnīgi man pateicās, piebilstot, ka

tās viņu ir drūmi iespaidojušas un, arī pēc viņa domām, ir bijušas pilnīgi

liekas.

Apstaigājot pils pagalmus un pārbaudot iekļūšanas iespējas pilī, kon-

statēju ka pilī var iekļūt trejādi — caur galvenajiem vārtiem no Čakstes

laukuma puses tieši pils lielajā pagalmā, tad pa mazajiem vārtiem, kas

atradās pa labi no galvenajiem, un beidzot — pa mazajām durvīm, kas

atradās pa kreisi no galvenajiem vārtiem un kas veda uz Valsts prezidenta

sekretāriāta trepju telpu. Caur galvenajiem vārtiem bija jāiet visiem pils

apmeklētājiem. Pie vārtiem pils iekšpusē pastāvīgi stāvēja sargpostenis, kas

varēja ielaist pilī apmeklētājus vienīgi ar dežūrējošā instruktora atļauju.

Caur sānu durvīm bija atļauts iet tikai pils un sekretāriāta darbiniekiem

ar attiecīgām atļaujām. Arī šīs personas parasti kontrolēja sargpostenis pie

pils galvenajiem vārtiem. Pie mazajiem vārtiem pa labi no galvenajiem

savukārt dežūrēja viens vīrs no Marģera komandas, kas drīkstēja ielaist

pilī ne tikai pils darbiniekus un viņu ģimenes locekļus, bet arī bez izņē-

muma visus cilvēkus ar 'P.D. burtiem uz kreisās rokas.

Šadu nekārtību gribēju nekavējoties izbeigt un jau tai paša diena ar jauno
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sardzes maiņu novietoju pie mazajiem vārtiem pastāvīgu posteni no pils

iekšējās apsardzes, kas varēja gan ielaist pilī pils darbiniekus un viņu ģi-
menes locekļus ar attiecīgām atļaujām, bet 'P.D. vīrus tikai uz pils koman-

danta neapdzīvoto dzīvokli, kur bija novietota daļa no Marģera koman-

das. Pēc tam liku paziņot visiem pils darbiniekiem, ka, sākot ar rītdienu no

pīkst. 13, t. i., ar jauno sardzes maiņu, būs derīgas tikai caurlaides ar manu

parakstu un zīmogu, tādēļ visiem, kam caurlaides ir nepieciešamas, vēlā-

kais līdz rītdienai ir jānodod man savas fotogrāfijas. Tas bija vajadzīgs,
lai pilī nevarētu iekļūt svešas un nevēlamas personas.

Pils telpu apskatē es biju atradis pirmajā stāvā pa kreisi no Valsts prezi-
denta sekretāriāta vestibila kādu tukšu atsevišķu istabu, bet pa labi — tukšu

četristabu dzīvokli. Šīs tukšās istabas es nolēmu izmantot nolūkā, lai vieg-
lāk panāktu Marģera un viņa komandas izvākšanos no pils iekšienes.

Beidzot nolēmu uzmeklēt arī pašu polītiskās pārvaldes sevišķā rajona

priekšnieku Marģeru, lai iepazītos ar viņu, informētu par jauno kārtību

iekļūšanā pilī, kā arī pieprasītu atbrīvot pils komandanta dienesta telpas

un kabinetu. Dežūrvirsnieka, viena dežūrējošā instruktora un mājas pār-

valdnieka Lāča pavadībā devos pāri pils lielajam pagalmam uz atsevišķo

ieeju pils kreisajā spārnā, blakus vecajam pils tornim, caur kurieni varēja

nokļūt gaitenī, kas veda tieši uz komandanta kabinetu. Caur šo gaiteni bija

iespējams sasniegt Valsts prezidenta personiskā sekretāra Ruduma kabinetu

un tālāk paša Prezidenta darba kabinetu, bet pa kāpnēm nokļūt pils otrā

stāvā un vecajās torņa telpās. leeja gaitenī izrādījās noslēgta. Uz manu

zvanu durvis pa pusei atvēra kāds jauneklis ar pārmērīgi gariem matiem

un noprasīja man, ko es vēloties. Pateicu viņam, ka esmu pils komandants

un man vajaga runāt ar Marģeru. Durvis atkal aizvērās, un mēs palikām

uz kāpnēm gaidīt.

Pagāja diezgan pagarš laika sprīdis, bet no iekšpuses nebija manāmas

nekādas dzīvības pazīmes. Un tikai uz manu otro atkārtoto zvanu durvis

atkal atvērās, un tas pats jauneklis lūdza viņam sekot. Gaitenī, kas veda

uz komandanta kabinetu, tai brīdī bija sapulcējušies ap piecpadsmit 'P. D.'

vīru, kas ar ziņkāri aplūkoja mani un manus pavadoņus. Pašu Marģeru es

atradu komandanta kabinetā sēžam pie rakstāmgalda, uz kura vēl bija

saskatāmas ēdienu atliekas. Marģers bija redzami uztraucies par manu

negaidīto ierašanos viņa 'valstībā. Pateicu, ka esmu pils jaunais koman-

dants un lūdzu man paskaidrot, kādu amatu viņš ieņem pilī un uz kāda

pamata viņš ir okupējis ne tikai pils komandanta dienesta telpas un kabi-

netu, bet arī komandanta dzīvokli. Marģers man uzrādīja no polītiskās

pārvaldes izdoto un Latkovska parakstīto apliecību par viņa iecelšanu

sevišķā rajona priekšnieka amatā un par viņam uzticēto pils ārējo apsar-

dzību. Marģers izteicās, ka viņa rīcībā esot ap 40 cilvēku un viņš koman-

danta dzīvokļa istabas aizņēmis tikai tāpēc, ka tās esot bijušas brīvas, un

viņam neesot bijušas citas telpas, kur novietot savus ļaudis. Es negribēju

dot Marģeram daudz laika apdomāties un tāpēc viņam skaidri pateicu, ka
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esmu gan ar mieru viņam atstāt savu dzīvokli, jo tajā dzīvot pagaidām

nedomāju pāriet, turpretim manas dienesta telpas un kabinetu es, par

nožēlošanu, esmu spiests lūgt viņu atbrīvot visdrīzākā laikā, tā vietā piedā-

vājot kā darba kabinetu viņam skaisto istabu vestibilā pie uzejas Valsts

prezidenta sekretāriātā, kur atrodas arī telpas viņa komandas dežūrējošai

daļai. Pēc tam liku viņam priekšā nekavējoties apskatīt minētās telpas, lai

arī tūlīt šo lietu galīgi nokārtotu.

Ar jaunām telpām Marģers likās apmierināts, un es turpat uz vietas devu

mājas pārvaldniekam rīkojumu steidzīgi sakārtot Marģera jauno kabinetu,

pārnest uz turieni vajadzīgās mēbeles un uzstādīt vienu telefona aparātu,

pievienojot to pils telefona centrālei. Tad paziņoju Marģeram par jauno
kārtību pilī, t. i., ka ar jauno sardzi pie pils mazajiem vārtiem turpmāk
stāvēs postenis no iekšējās apsardzes un tiesības ienākt pilī būs tikai per-

sonām, kuras varēs uzrādīt caurlaidi ar manu parakstu un zīmogu. Šīs

apliecības izsniegs vienīgi pils darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem,
kas pastāvīgi dzīvo pilī. 'Jūsu ļaudis, piemēram, tagad bez kaut kādas

vajadzības blandās apkārt pa pils pagalmiem un dārzu,' sacīju Marģeram,
'uztraucot sargposteņus un nostādot tos muļķīgā situācijā. Un ja nu kāda

posteņa sargkareivis naktī vienu no jūsu ļaudīm nošauj, kas tad par to

atbildēs?' Marģers nekādus iebildumus neizteica, vienīgi apjautājās, vai

arī viņam izsniegšot pastāvīgu caurlaidi. Negribēdams pirmajā dienā par

daudz saspīlēt attiecības, es smaidīdams atbildēju, ka bez šaubām, bet man

tikai iepriekš ir jāizprasa Prezidenta piekrišana. Marģeram, šķiet, nebija

ne mazākās aizdomas, ka viņš bija uzķēries uz izliktās ēsmas, jo, proti, viss

tas tika darīts ar vienu nolūku — izsēdināt viņu ar visiem viņa ļaudīm no

pils iekšienes. Uz jaunajām telpām viņš apsolījās pāriet nekavējoties.

1940. g. 9. jūlijs. Kad ierados no rīta pilī, mājas pārvaldnieks Lācis man

ziņoja, ka visi mani vakardienas rīkojumi izpildīti, komandanta dienesta

telpas un kabinets atkal sakārtots, bet Marģers ar saviem ļaudīm jau vakar

pievakarē galīgi izvācies no pils iekšējā rajona.

Prezidents, ieraudzījis pa logu no sava darba kabineta manu ierašanos

pilī, tūlīt uzaicināja mani pie sevis un apjautājās, ar ko esot izskaidrojams

tas, ka no vakardienas ne pils dārzā, ne pils pagalmā vairs nav redzams

neviens no 'P. D.' vīriem. Ziņoju Prezidentam, ka man izdevās dabūt Mar-

ģeru ar viņa ļaudīm ārā no pils un ka uz priekšu nevienu cilvēku bez

attiecīgas atļaujas pilī vairs neielaidīs. Prezidents sniedza man roku un

teica: 'Ar šo, komandant, jūs man esat izdarījuši lielu pakalpojumu, par

ko esmu jums ļoti pateicīgs. Redziet, ko nevarēja panākt ne kara ministrs,

ne armijas komandieris, to jūs sasniedzāt ar mazu kara viltību.' Pēc tam

jautāju Prezidentam, ko darīt ar Marģeru, vai izdot viņam pastāvīgu caur-

laidi pilī, vai ne, pie kam paskaidroju savu viedokli. Prezidents pievieno-

jās manām domām un atļāva Marģeram izsniegt caurlaidi, piebilzdams, ka

iepriekšējais polītiskās pārvaldes sevišķā rajona priekšnieks Lielkrasts esot

pilī pat dzīvojis un gulējis.
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Pārliecinājies, ka visi mani vakardienas rīkojumi tiešām izpildīti un ka

jaunais postenis pie pils mazajiem vārtiem ir jau nostādīts no iekšējās sar-

dzes sastāva, es, dodams vēl dažus administrātīvā rakstura rīkojumus un

parakstījis jaunās caurlaides, uzskatīju, ka kārtība pilī ievadīta pareizās
sliedēs.

Pulksten 14.30 Prezidents pieņēma kara ministru ģenerāli Dambīti un

armijas komandieri ģenerāli Kļaviņu. Šī abu ģenerāļu kopīgā audience pie

Valsts prezidenta ilga ap 40 minūtes. Tūlīt pēc tam, kad ģenerāļi bija

aizbraukuši, Prezidents mani izsauca pie sevis. leiedams Prezidenta kabi-

netā, ieraudzīju viņu sēžam pie rakstāmgalda. Turpat pie galda stāvēja arī

pulkvedis Lūkins. Prezidents piecēlās un teica, ka tikko esot parakstījis

pavēli armijai un flotei par manu paaugstināšanu nākošajā dienesta pakāpē

un esot mani aicinājis pie sevis, lai pirmais mani apsveiktu. Pēc tam Prezi-

dents man pasniedza divas pulkvežleitnanta zīmotnes un pasmaidījis pie-

bilda, ka viņam esot laimīga roka. Turpat mani apsveica arī pulkvedis
Lūkins.

1940. g. 10. jūlijs. Ap pīkst. 12 pilī ieradās Ministru prezidents prof.
Kirchenšteins. Viņa audience pie Valsts prezidenta turpinājās 20 minūtes.

Atstājot pili, prof. Kirchenšteins, likās, bija labā garastāvoklī.

Pēcpusdienā mani apmeklēja Marģers un starp citu, nevainīgi smaidī-

dams, apjautājās, kas šai svarīgajā pārejas laikmetā mani ir rekoman-

dējis Prezidenta pils komandanta amatam. Es viņam ar tādu pašu smaidu

atbildēju, ka nevaru šai reizē apmierināt viņa ziņkārību, jo tas, kā mēdz

teikt, ir izgudrotāja noslēpums.

Dzīve pilī bija kļuvusi klusa un mierīga, pat par daudz vienmuļīga
Valsts prezidenta rezidencei. Ar Marģera komandas izvākšanos no pils

iekšējā rajona arī pils dārzā un pagalmā valdīja pilnīgs klusums. Prezidents

kopš iepriekšējās dienas atkal bija atjaunojis savas pastaigas pils dārzā.

Tieši pīkst. 8 no rīta viņš sava sekretāra Ruduma pavadībā ieradās dārzā,

kādu brīdi pastaigājās un, pabarojis baseinā zivtiņas, ap pīkst. 8.30 atkal

atgriezās savā darba kabinetā, kur arī pavadīja visu darba dienu.

Nelielas pārmaiņas un dzīvību pils vienmuļīgajā ikdienā ienesa vienīgi

ar militāro ceremoniju saistītā pils sardzes, kā arī atsevišķo sargposteņu

maiņa pēc garnizona dienesta reglamentā noteiktās kārtības.

Visas sardzes maiņa notika ik dienas pīkst. 13 pils lielajā pagalmā iepre-
tim Prezidenta darba kabineta logam. Bieži šo ceremoniju novēroja arī

pats Prezidents, priecādamies par savas 'gvardes' karavīru staltajiem augu-

miem, brašo stāju un skaisto ietērpu. Par Prezidenta gvardi armijā neo-

ficiāli bija iesaukts štāba bataljons, no kura sastāva pastāvīgi tika arī

izraudzīta pils sardze. Un tiešām, ko man vēlreiz gribētos pasvītrot, štāba

bataljona karavīru sastāvs no militārās disciplīnas viedokļa bija priekš-

zīmīgs, un neko labāku nevarēja vēlēties. Tā komplektēšanai arī allaž bija

pievērsta sevišķa vērība.
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1940. g. 11. jūlijs. Jau no rīta pilī bija manāms neliels satraukums, jo

pīkst. 12 pie Prezidenta audiencē bija pieteikts Padomju Savienības seviš-

ķais pilnvarnieks, pats biedrs Višinskis. Kā pirmais man to paziņoja

Marģers, kas, kā redzams, bija pastāvīgā kontaktā ar savu priekšniecību
un labi informēts par to, kas notika 'augstākās polītikas sfairās'. Un tie-

šām — taisni pīkst. 12 pils pagalmā caur jau iepriekš atvērtajiem lielajiem
vārtiem iebrauca grezns limuzīns ar padomju sūtniecības standartu un ap-

stājās pie galvenās ieejas pils vestibilā. No limuzīna izkāpa divi labi ģērbti

kungi bez cepurēm un devās tieši uz pils vestibilu. Pirmais no viņiem bija

gandrīz, varētu teikt, aristokrātiska izskata, padrukns, vidēja auguma, ie-

sirms un ar zelta acenēm, kurā es pēc laikrakstos redzētām fotogrāfijām
tūlīt pazinu pašu Višinski. Viņam sekoja Padomju Savienības sūtnis De-

revjanskis, cilvēks gara auguma, brūnēts, puspliku galvu un ar pastāvīgi

laipni smaidošu seju. Lai gan arī viņš bija nevainojami ģērbies, tomēr pēc

ārējā izskata varēja skaidri redzēt viņa proletārisko izcelšanos. Tūlīt vesti-

bilā ieradās pulkv. Lūkins un teica, ka Prezidents lūdzot, un abi Pa-

domju Savienības valdības pārstāvji, pulkveža Lūkina pavadīti, iegāja
Valsts prezidenta darba kabinetā, kur tie pavadīja 40 minūtes. Pēc audi-

ences pie Prezidenta pulkvedis Lūkins un es aizvadījām viesus līdz viņu

automobilim. Neviļus atcerējos presē un Maskavas radiofonā savā laikā

izdaudzinātos, tā saucamos inscenētos procesus („pokaznije processi"),
kuros Višinskis kā virsprokurors prasīja un panāca daudziem saviem biju-
šiem partijas biedriem, kā Kameņjevam, Zinovjevam, Krasinskim, Pjata-

kovam, Radekam un daudziem citiem nāvessoda piespriešanu, apvainojot

tos kontrrevolūcijā un spiegošanā kādas citas lielvalsts labā.

1940. g. 12. jūlijs. Veselības dēļ Prezidents šai rītā no parastās rīta pa-

staigas dārzā bija atturējies. Ap pīkst. 12 pilī ieradās pa tālruni izsauktais

Prezidenta mājasārsts — speciālists sirds slimībās, profesors Dr. mcd.

Miķelsons. Pēc profesora aizbraukšanas Prezidents tomēr vēl pieņēma

audiencē kara ministru un armijas komandieri un tikai ap pīkst. 14 galīgi

saguris, atstāja savu darba kabinetu.

Pēcpusdienā pie manis kabinetā ienāca pulkvedis Lūkins un pateica, ka

Prezidents nākošās dienas savā darba kabinetā nestrādās un arī nevienu

nepieņems. Uz manu jautājumu, kas ir ar Prezidentu, pulkv. Lūkins man

atbildēja, ka Prezidents nejūtoties visai labi sirds vājuma dēļ un ka prof.

Miķelsons ir noteicis viņam gultas režīmu un pilnīgu mieru uz dažām die-

nām. Kaut gan Prezidentam ar viņa vitālo raksturu esot grūti palikt gultā,
tomēr šai reizē viņš esot nolēmis klausīt sava ārsta un veca drauga pado-
miem. Bez tam pulkvedis Lūkins man paziņoja, ka Prezidents ir uzdevis

viņam man pateikt, ka tuvākajās dienās es nebūšot Prezidentam vaja-

dzīgs un viņš man ieteicot izmantot vasaras skaistās dienas un pavadīt tās

uz laukiem. Lūdzu pulkvedi nodot Prezidentam manu pateicību un pateikt,

ka labprāt izmantošu viņa atļauju un pievakarē došos uz Cēsīm, kur tai

laikā Gaujas malā dzīvoja mana ģimene.
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Vēl adjutantam atrodoties manā kabinetā, man pieteica, ka ar mani

vēloties runāt polītiskās pārvaldes sevišķā rajona priekšnieks Marģers. Es

nolēmu Marģeru pieņemt tūlīt pulkveža Lūkina klātienē. Marģeram, kā

bija redzams, ne visai patika pulkveža Lūkina klātiene, un uz manu jautā-

jumu, ar ko varu viņam pakalpot, viņš it kā vilcinādamies apjautājās, vai

es nezinu, kad un kādā laikā Prezidents izbraukšot uz pilsētu, lai piedalītos
saeimas vēlēšanās. Mēs ar pulkvedi Lūkinu saskatījāmies, un es smaidī-

dams atbildēju Marģeram, ka to vislabāk zinās viņam pateikt Prezidenta

adjutants, pēc kam Lūkins Marģeram īsi atbildēja, ka tas viņam neesot

zināms. Pēc tam Marģers mūs atkal atstāja vienus.

Kā redzams, Marģers tai brīdī vēl nezināja, ka prof. Miķelsons bija
noteicis Prezidentam gultas režīmu. Arī mēs ar pulkvedi Lūkinu atstājām

viņu neziņā.

1940. g. 14. jūlijs. No Cēsīm atgriezos Rīgā pievakarē un nekavējoties
devos tieši uz pili. Izrādījās, ka Prezidenta veselības stāvoklis bija jau

uzlabojies, sirds vājums pārgājis un pastāvēja varbūtība, ka viņš jau rīt

atstās gultu, bet, vai sākšot strādāt, vēl noteikti nebija zināms. Saeimas

vēlēšanās Prezidents nebija piedalījies.

1940. g. 15. jūlijs. Arī šai rītā Prezidents pils dārzā nebija redzams.

Negaidot ap pīkst. 10 Prezidents ienāca pulkveža Lūkina kabinetā, kur tai

brīdī atrados arī es. Lai gan Prezidents mūs gribēja īsā sarunā pārliecināt,
ka viņš jūtoties atkal labi, tomēr bija manāms, ka viņš pa šīm trim dienām

bija stipri saguris un novārdzis. Pēc tam visu dienu Prezidents, kā parasts,

strādāja savā kabinetā.

1940. g. 16117. jūlijs. No sirds lēkmes Prezidents, šķita, bija pilnīgi

atspirdzis, un viņš jau no paša rīta bija uzsācis strādāt savā kabinetā, ar

ko pils dzīve bija atkal iegājusi savā ierastajā gaitā. Kaut arī Prezidentu

neviens no valsts un sabiedriskiem darbiniekiem šajās dienās neapmeklēja

un līdz ar to viņa personiskajā rīcībā bija atstātas arī tās stundas, ko

parasti vajadzēja ziedot audiencēm un svarīgām apspriedēm, Prezidents

tomēr likās darba un daudzu pienākumu pārslogots. Visbiežāk no pils

darbiniekiem Prezidents aicināja pie sevis Valsts prezidenta sekretāriāta

vadītāju Grandavu, kas man pastāstīja, ka beidzamajā laikā uz Valsts pre-

zidenta vārda ir iesniegti daudzi apžēlošanas lūgumi, un Prezidents pēc

vispusīgas iepazīšanās ar lietas apstākļiem daudzus arī apžēlojis, atdodams

viņiem atpakaļ pilsoņu tiesības. Vienīgi pret valsts mantas izšķērdētājiem

Prezidents, kā vienmēr, izturējies noraidīgi.

Tuvojoties saeimas sanākšanas dienai, arvien vairāk, šķiet, pieauga arī

polītiskās pārvaldes sevišķā rajona priekšnieka Marģera nervozitāte. Neva-

rējām pilī saprast, kāds tam varētubūt iemesls.

Jau no paša rīta Marģers man lūdza atļauju apskatīt pils telpas, ko viņš
līdz šim vēl nebija redzējis. Šo lūgumu man nebija pamata noraidīt, un es

atļāvu viņam pili apskatīt mājas pārvaldnieka un viena dežūrinstruktora
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pavadībā, izņemot telpas otrā stāvā, kuras apdzīvoja Prezidents, kā arī

veco torni un zem tā pirms dažiem gadiem ierīkoto gāzu drošo patvertni,
kuras atslēgas glabājās pie paša Prezidenta resp. viņa sekretāra Ruduma.

Pēc tam, kad Marģers bija pili apskatījis, dežūrinstruktors, kas bija viens

no viņa pavadoņiem, man ziņoja, ka Marģers vairākkārt viņam un mājas

pārvaldniekam Lācim apjautājies, vai viņi esot kaut ko dzirdējuši par

nostāstiem, kas izplatīti tautā, resp. par to, ka no pils pa slepenu apakšze-

mes eju varot nokļūt Pārdaugavā, un vai viņiem neesot zināms, kur tāda

eja varētu atrasties. Viņi esot Marģeram atbildējuši, ka kaut ko tamlīdzīgu

gan dzirdējuši, bet tieši, kur tāda eja meklējama, par to tiem neesot ne

mazākās jausmas.

Pēcpusdienā Marģers vēlreiz griezās pie manis ar lūgumu attiecībā uz

vecā pils torņa un gāzu drošās patvertnes apskatīšanu, un es viņam atkār-

toti paskaidroju, ka atslēga neatrodas manā rīcībā.

1940. g. 19. jūlijs. Ap pīkst. 11 Prezidents pieņēma Ministru prezidentu

prof. Kirchenšteinu, bet pēc pusdienas — kopīgā audiencē kara ministru

ģenerāli Dambīti un armijas komandieri ģenerāli Kļaviņu un parakstīja

kārtējo pavēli armijai un flotei. Nevarēja neievērot, ka, abiem ģenerāļiem

atstājot Valsts prezidenta kabinetu, armijas komandieris ģenerālis Kļaviņš

bija ļoti nospiestā garastāvoklī. Šķiet, viņš apzinājās, ka tā bija viņa pēdējā
oficiālā vizīte pie Valsts prezidenta, jo bija jau zināms, ka pēc divām

dienām, 21. jūlijā, pīkst. 12 ar ministru kabineta pieņemto likumu izbei-

dzas Dr. Kārļa Ulmaņa Valsts prezidenta pilnvaras.

1940. g. 20. jūlijs. Cik viegli pārspīlētas centības un pārāk lielas ziņkāres

dēļ ir iespējams kļūt smieklīgam, par to šodien liecināja atgadījums ar

polītiskās pārvaldes sevišķā rajona priekšnieku Marģeru.

Pie manis priekšpusdienā bija ienācis Prezidenta personiskais sekretārs

Rudums, kam starp citu arī pastāstīju par Marģera pēdējo dienu nervo-

zitāti, par viņa vēlēšanos apskatīt veco pils torni un par katru cenu iekļūt

gāzu drošajā patvertnē, kā arī par viņa dzīvo interesi attiecībā uz kaut

kādu slepenu apakšzemes eju, kas it kā savienotu pili ar Pārdaugavu. Tieši

šīs sarunas laikā, kamēr sekretārs Rudums vēl sēdēja manā kabinetā, mūs

negaidot iztraucēja Marģers, kas, ļoti uztraukts, vārda pilnā nozīmē iedrā-

zās manā darba istabā. Uzbudinātā balsī viņš sāka stāstīt, ka pilī pašreiz

notiekot dīvainas un neizprotamas lietas. Un proti, gāzu drošajā patvertnē,

kuras durvis it kā no iekšpuses esot aizbultētas, degot elektriskā uguns,

kurpretim visas iepriekšējās dienas patvertne bijusi tumša un neapgaismota.

Rudums, klausīdamies Marģera vārdu plūdos, skaļi iesmējās un tad, acīm

redzot, lai nomierinātu Marģera satraukumu, sacīja, ka viņš šodien pats

personīgi ir bijis patvertnē, kurā glabājoties tikai daži koferi ar svarīgiem

valsts dokumentiem, un ka laikam būšot aizmirsis izdzēst uguni. Un, lai

pārliecinātu neticīgo Marģeru par savu vārdu pareizību, Rudums uzaici-

nāja mūs iet viņam tūlīt līdz, jo atslēga glabājoties pie viņa.
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Kad iegājām patvertnē no otras puses caur gaiteni, kas veda uz Prezi-

denta dzīvokli, tur tiešām arī ieraudzījām degam elektrisko spuldzi. Bez

minētajiem koferiem Marģers arī neko citu tukšajā telpā nevarēja saskatīt.

Pēc brīža viņam kļuva neērti, un viņš mūs abus atstāja vienus.

Tagad kļuva saprotams Marģera pēdējo dienu pieaugošais uztraukums,

jo viņš baidījās, ka vēl beidzamajā brīdī Valsts prezidents varētu pazust

no viņa un viņa augstās priekšniecības redzes loka. Šķiet, viņš labi apzinā-

jās, kāds liktenis sagaidītu viņu pašu tādā gadījumā. Bet Marģera uztrau-

kums bija veltīgs, jo Prezidents jau bija izšķīries, nedomādams par perso-

nisko drošību, ļaut notikumiem iet savu gaitu.
1940. g. 21. jūlijs. Svētdiena. Visa Rīga izgreznota kā valsts, tā arī sarka-

najiem karogiem. Šī bija diena, kad vajadzēja sanākt saeimai, tik 'vien-

prātīgi ievēlētai' ar sarkanarmiešu durkļu palīdzību.
Uz pili devos ap pulksten deviņiem. Rīgas ielās, kaut arī vēl rīta stunda,

jau diezgan liela kustība. ledzīvotājos manāms zināms satraukums, atbil-

stošs šai svarīgajai dienai. Lielākā daļa ļaužu šķita nopietnām un rūpju

pilnām sejām.
Pilī garastāvoklis visiem nospiests, gaidīja kaut kādus notikumus, pār-

maiņas, bet, tieši ko, neviens nevarēja pateikt. Man likās, ka viens no šī

noskaņojuma iemesliem bija polītiskās pārvaldes sevišķā rajona priekšnieka

Marģera rīcība, kas jau no agra rīta bija trīskārtīgi pastiprinājis pils ārējo

apsardzi. Viņa komandai ierādītās telpas savukārt pārpildīja jauni cilvēki

ar lenti un burtiem 'P. D.' uz kreisās rokas. Visi pilī bija neizpratnē, ko

varētu nozīmēt šāda ārējās apsardzes ārkārtēja pastiprināšana, un tāpēc

katrs to centās izskaidrot pēc saviem ieskatiem. Citādi pilī iekšējā dzīve

ritēja bez pārmaiņām. Prezidents pēc savas parastās pastaigas pils dārzā

kopā ar savu personisko sekretāru jau atradās savā darba kabinetā. Es pār-

baudīju pils iekšējo apsardzi, apstaigāju posteņus un pārliecinājos, ka viss

ir priekšzīmīgā kārtībā, sardzes karavīri savus pienākumus pārzina labi un

izpildīs tos arī trauksmes gadījumā pēc vislabākās sirdsapziņas. Pēc tam

atgriezos savā kabinetā un tūlīt ataicināju pie sevis Marģeru, lai uzzinātu

iemeslus, kas pamudinājuši viņu tik ārkārtīgi pastiprināt ārējo pils apsar-

dzi. Marģers arī nekavējoties ieradās, bet uz manu tiešo jautājumu par

minētiem iemesliem noteiktu atbildi nedeva. Viņš centās ar vispārīgām

frāzēm izvairīties no tiešās atbildes, paskaidrojot, ka, lūk, pilsētā neesot

viss gluži mierīgi, jaunajai saeimai par godu paredzēta liela tautas demon-

strācija un ka atkal varētu atkārtoties zināmie incidenti pie pils, kāpēc

viņš atzinis par vajadzīgu nedaudz palielināt cilvēku skaitu pils ārējai

apsardzībai. Marģera atbilde mani nepārliecināja, jo skaidri nojautu, ka

viņš melo un īstos iemeslus negrib teikt.

Pēc Marģera aiziešanas es piezvanīju pa tālruni pilsētas komandantam

pulkv. Jurevičam, kuru informēju par stāvokli pilī un apvaicājos, vai

sakarā ar 'svinīgo manifestāciju' nebūtu lietderīgi pastiprināt arī pils iekšē-

jo apsardzību. Beidzot tomēr vienojāmies, ka pašreiz tam nebija nekāda
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pamata, jo viss staba bataljons atradās trauksmes stāvokli un vajadzības

gadījumā piecu minūšu laikā varētu būt manā rīcībā.

Ap pīkst. 10.30 man piezvanīja Prezidenta adjutants pulkv. Lūkins,

sacīdams, ka Prezidents mani aicinot pie sevis. leejot adjutanta kabinetā,

tur sastapu Prezidentu, pulkv. Lūkinu un Marģeru. Prezidents apvaicājās,
kā es domājot rīkoties tālāk ar Valsts prezidenta standartu, kas plīvoja

pils vecajā tornī, jo, pēc ministru kabineta pieņemta lēmuma, viņa kā

Valsts prezidenta pilnvaras izbeidzoties šodien pīkst, divpadsmitos. Šis

Prezidenta jautājums man nāca negaidīts. No sākuma es pat uz sevi no-

skaitos, ka nebiju par standartu jau laikus pats padomājis, un es lūdzu Pre-

zidentu dot man laiku mazliet apdomāties. Prezidents labvēlīgi pasmaidīja

un teicās ar mieru uzgaidīt. Par Prezidenta standarta lietošanu nekādas

instrukcijas vai rīkojumi nebija izdoti, bet kopš gadiem pastāvēja tradicija,

ka, Valsts prezidentam atrodoties Rīgā, viņa standarts allaž plīvoja pils

vecajā tornī. Mazliet padomājis, es Prezidentam atbildēju: 'Prezidenta

kungs, ko nozīmē standarts pils tornī? Tas liecina, ka Valsts prezidents

atrodas Rīgā. Un, kamēr jūs, Prezidenta kungs, nebūsit nodevuši savus

pienākumus savam pēcnācējam, jūs taču joprojām esat Valsts prezidents,

kāpēc standartam jāpaliek savā vietā arī pēc pulksten divpadsmitiem, līdz

nebūšu saņēmis no jums vai jaunā Valsts prezidenta rīkojumu to nolaist.'

Prezidents likās apmierināts ar manu atbildi un teica, ka viņš ļoti priecājas,

jo mans lēmums pilnīgi atbilstot viņa ieskatiem. Kā vēlāk noskaidrojās,

ierosinājums nolaist Prezidenta standartu bija nācis no polītiskās pārvaldes

puses, ko arī Marģers pirms manas ierašanās pulkv. Lūkina kabinetā bija

personīgi paziņojis Prezidentam.

Tikko es biju atgriezies savā kabinetā, kad mani aicināja pie tiešā vada,

kas savienoja pili ar Rīgas pilsētas komandantu. Pie aparāta bija pats pil-

sētas komandants pulkv. Jurevičs, kas man nodeva Rīgas garnizona priekš-
nieka ģenerāļa Dannenberga pavēli šodien pīkst, divpadsmitos no pils

torņa nolaist Valsts prezidenta standartu. Šāds ģenerāļa Dannenberga rī-

kojums mani vairāk nekā pārsteidza, un es pilsētas komandantam burtiski

atbildēju: 'Pulkveža kungs, lūdzu pasakiet garnizona priekšniekam, ka nav

viņa kompetencēs iejaukties Valsts prezidenta pils iekšējā dzīvē un pieņem-

tajā kārtībā. Otrkārt, es kā pils komandants esmu padots tieši Valsts pre-

zidentam, bet nekādā ziņā garnizona priekšniekam, kāpēc arī viņa rīkoju-

mu pīkst, divpadsmitos novilkt no pils torņa Prezidenta standartu izpildīt

nevaru, jo pats Valsts prezidents vēlas, lai viņa standarts paliktu savā

vietā arī pēc pīkst, divpadsmitiem.' Pulkvedis Jurevičs, atkārtodams ma-

nus vārdus, noprasīja, vai viņš pareizi ir sapratis manu atbildi un vai to tā

varot paziņot garnizona priekšniekam? Saņēmis manu apstiprinājumu,

pulkv. Jurevičs uzskatīja savu starpniecību par izpildītu un pakāra tālruņa

klausuli.

Man jāatzīstas, ka es mazliet biju nobažījies par incidenta tālākam se-

kām, jo labi sapratu, ka ģenerālis Dannenbergs, kuru pazinu kā krietnu un
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nosvērtu virsnieku, nebija rīkojies šai reizē pats pēc savas iniciatīvas, bet,

droši vien, būs saņēmis šo pavēli no augstākas priekšniecības. Tomēr atkāp-
ties no sava lēmuma es vairs nevarēju un arī negribēju.

Vēl nebija pagājusi pusstunda, kad Marģers, tikko atgriezies no pilsētas,
man noslēpumaini paziņoja, ka arī Ministru prezidents ir tādās pašās do-

mās par Valsts prezidenta standarta atstāšanu savā vietā pēc pīkst, div-

padsmitiem. Mani pārsteidza ātrums, ar kādu šis standarta jautājums bija

izšķirts augstākajās valdības sfairās un cik maz bija vajadzīgs laika, lai

aplinku ceļā caur polītisko pārvaldi šī ziņa nonāktu līdz tās pārstāvim

Marģeram. Nu varēju būt apmierināts, jo, ja jau pats Ministru prezidents
arī ir tādās [domās] kā es, tad mana rīcība ir bijusi pareiza un šai reizē

starpgadījumā ar garnizona priekšnieku esmu palicis uzvarētājs.
Un tomēr Valsts prezidenta standartam nebija lemts ilgi plīvot pils tornī,

jo standartu tai pašā dienā nolaida Latvijai sveši un tās valsts iekārtai

naidīgi cilvēki. Bet par to vēlāk.

Laiks tuvojās divpadsmitai stundai — tam brīdim, kad bija paredzēta
saeimas svinīga atklāšana. Ar pulkvedi Jureviču bijām norunājuši izmantot

mums piesūtītās ieejas kartes un noskatīties saeimas atklāšanas ceremonijā.
Kad pulkv. Jureviča mašīnā piebraucām īsi pirms pīkst. 12 pie Nacio-

nālā teātra, ieraudzījām nama tuvumā un pie teātra galvenās ieejas daudz

'P. D.' vīru. Pati ēka bija izgreznota ar zaļumiem un karogiem. Tieši pre-

tim galvenai ieejai uzcelts zaļumiem greznots paaugstinājums. Pie pašas

ieejas teātrī ielūgumu un dokumentu pārbaude. Arī mēs ar pulkvedi uzrā-

dījām kontrolei savus ielūgumus, bet, kad gribējām parādīt savas personu

apliecības, 'biedri' pasteidzās laipni piebilst, lai nepūlamies, ka tas neesot

vajadzīgs. Te, kā redzams, vēl bija zināma cieņa un respekts pret mūsu

karavīru ietērpu, akselbantēm un pulkveža dienesta pakāpes atšķirām.
Mums paredzētās vietas atradās balkona pirmajā rindā — man kreisajā,

bet pulkv. Jurevičam labajā pusē. Vestibilā un koridoros publikas vairs

nebija, bet toties daudz cilvēku ar tām pašām sarkanām 'P. D.' lentēm uz

kreisās rokas.

Viss teātris dekorēts ar zaļumiem, puķēm un karogiem, lai piešķirtu

sanāksmei svinīgu noskaņu. Skatuves priekškars bija jau pacelts. Uz skatu-

ves stāvēja garš galds, apklāts ar sarkanu drēbi. Arī skatuve dekorēta ar

karogiem un zaļumiem, uz galda puķes. Skatuves priekšā, apakšā pa labi

novietota katedra runātājiem. Zālē visas vietas aizņemtas līdz pēdējai ie-

spējai. Pirmajās rindās, kuras norobežotas no pārējās publikas, sēdēja

deviņdesmit deviņi jaunās saeimas deputāti. Pēc kārtības ruļļa, to vajadzēja
būt veselam simtam, bet viens no viņiem, un proti, Pēteris Kurlis, par spī-

ti savam deputāta mandātam, neaizkaramībai un tam, ka par viņu nobalso-

ja 219 526 vēlētāji, bija saeimas sanāksmes priekšvakarā apcietināts un ie-

vietots čekas pagrabos, no kurienes viņam vairs nebija lemts izkļūt. . .

Aiz deputātu soliem novietojusies raiba tauta — daudz sieviešu, strād-

nieku, bet visvairāk žīdu. Balkonā pavisam cita aina. Šeit redzama mūsu
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ģenerālitāte ar garnizona priekšnieku priekšgalā, departamentu direktori

un pārvaldes priekšnieki no visām ministrijām. Starp ģenerāļiem arī jaunie-
celtais armijas polītiskais vadītājs (līdz šim tāds postenis mūsu nacionālajā

armijā nebija) Brūno Kalniņš ar sava štāba vīriem — dažiem jauniem
cilvēkiem karavīru ietērpā ar pulkveža dienesta zīmotnēm. Pats 'šefs',

bijušais armijas rezerves leitnants, bija tērpies ģenerāļa formā. Ložās kā

premjērā novietojies viss ārzemju diplomātiskais korpuss, kas, kā šķiet, in

corpore atsaucies uz ielūgumu, jo ložās nebija redzams neviens neaizņemts
krēsls. Diplomāti, laikam pēc etiķetes, visi vizīttērpā, bet kara atašeji pa-

rādes mundieros.

Tieši pīkst. 12 tribīnē uzkāpa viens no vecākiem deputātiem un paslu-

dināja saeimas sēdi par atklātu. Sākās izrāde, kuru es nosauktu par traģi-

komēdiju, ja tā tālāko notikumu secībā nebūtu saistīta ar tik daudz nevai-

nīgu cilvēku ciešanām, asarām un asinīm
. . .

Nav mans nolūks rakstīt recenziju šai izrādei, lai to dara citi, bet nevaru

nepiebilst, ka no tāda pirmklasīga režisora, kāds skaitījās b. Višinskis, kas

savās mājās Maskavā tik priekšzīmīgi bija noorganizējis tā saucamos in-

scenētos tiesas procesus (pokaznije processi), un no viņa trupas solistiem

biju gaidījis daudz vairāk. Sevišķi vājš bija 'ievēlētais' saeimas priekšsēdis
melnstrādnieks Briedis, kas uzstājās ar 'špikeri' rokā, "sarkstot un uztrau-

coties, tiklīdz sēdes gaita negaidīti novirzījās no sastādītās programmas un

kāds no saeimas locekļiem iesniedza priekšlikumus, kas nebija paredzēti

noteiktajā plānā. Jā, tā bija viena no visvājākām 'viesizrādēm', kādu man

nācies savā dzīvē redzēt, kad bija jāsarkst ne tikai par izrādes tēlotājiem,
bet arī par sevi pašu un publiku, it sevišķi par diplomātiskā korpusa pār-

stāvjiem, kuri — lai godam tiktu minēts — varonīgi nosēdēja savās vietās

līdz izrādes beigām.

Ap pīkst. 12.30 man pienāca klāt pulkv. Jurevičs un sacīja: 'Nāc, brauk-

sim uz pili.' Uz manu jautājumu, kas noticis, viņš atbildēja: 'Brauksim, pa

ceļam izstāstīšu.' Tikko bijām iesēdušies mašīnā, pulkv. Jurevičs sacīja:
'Uz garnizona priekšnieka rīkojumu šodien pīkst. 13 pils iekšējo apsar-

dzību pārņem sarkanā armija.'
Šis garnizona priekšnieka rīkojums nāca mums pilnīgi negaidīts. Mēs abi

ar pulkv. Jureviču nevarējām saprast, ko tas nozīmē un kāds tam nolūks.

Minējām, ka varbūt šodien paredzētās tautas demonstrācijas dēļ valdība

baidās no ekscesiem vai pat uzbrukumiem pilij, kā tas jau bija noticis, un

tāpēc, lai iedzītu pūlim vairāk respekta pret pils apsardzību, nolēmusi to

uzticēt 'drošākām' rokām. Es tomēr biju skeptiski noskaņots un raudzījos

uz šo valdības akciju kā beigu sākumu.

Kad piebraucām pie pils vārtiem, tur mūs jau gaidīja Rīgas sarkanar-

mijas komandants pulkvežleitnanta dienesta pakāpē ar savu palīgu, da-

žiem virsniekiem un veselu vadu sarkanarmiešu. Kaut gan ar sarkanarmijas

komandantu mēs jau bijām pazīstami, viņš tomēr mums vēlreiz oficiāli

stādījās priekšā un paziņoja, ka uz garnizona priekšnieka rīkojuma pa-



523

mata pils apsardzība šodien jāpārņem sarkanarmijai un viņš lūdz atļauju

viņa karavīriem nomainīt pils iekšējo sardzi. Paskaidroju viņam, ka tādai

pils sardžu maiņai man iepriekš ir jāizprasa Valsts prezidenta atļauja. Tam

piekrita arī abi pilsētas komandanti.

Prezidentu es sastapu vienu — adjutanta kabinetā. Pieņemdams pamat-

stāju, sacīju: 'Prezidenta kungs, atļaujiet ziņot, ka ar garnizona priekšnieka

rīkojumu pils iekšējo apsardzību šodien pārņem sarkanā armija.' Šī vēsts

Prezidentu ļoti pārsteidza, viņš stipri piesarka un uzbudinātā balsī vaicāja:

'Kāpēc, kādai vajadzībai?' Es atbildēju: 'Prezidenta kungs, tas man nav

zināms.' Prezidents mazliet apdomājās un tad klusā balsī sacīja: 'Labi,

rīkojaties, kā Jums ir pavēlēts.'
Šis morāliskais trieciens nepārprotami Prezidentu sāpīgi satrauca, bet cik

tādu viņu vēl negaidīja nākotnē!

Pēc tam devu rīkojumu pils sardzei sarkanarmijas kareivjus ielaist pils

pagalmā, bet virsniekus — vestibilā. Tad kopā ar abiem pilsētas koman-

dantiem un sardžu priekšniekiem apstaigājām sardžu telpas, posteņus un

iepazīstinājām jaunos sardžu vīrus ar pils elektrisko signālizāciju. Pēc sar-

kanarmijas komandanta priekšlikuma iekšējās sardzes stiprumu palielināja

par vienu posteni pils dārzā Valdemāra ielas pusē. Un tā kā mūsu garni-

zona reglaments attiecībā uz sardzes maiņu maz ko atšķīrās no sarkanar-

mijas garnizona reglamenta, tad arī abi sardzes priekšnieki ātri vienojās kā

par sardzes maiņas ceremoniju visumā, tā arī par atsevišķiem posteņiem.
Sardžu maiņu, kas, kā parasts, notika pils pagalmā, pretim Prezidenta

kabineta logam, noskatījās arī abi pilsētas komandanti un es. Acīm redzams

bija mūsu karavīru pārākums kā augumā, kareiviskā stājā, tā arī ietērpa

ziņā.

Pēc sardzes nomainīšanas sarkanarmijas komandants piebilda, ka viņš
vēl nostādīšot vienu bruņotu mašīnu uz Valdemāra ielas, pretim pils dār-

zam un otru pie valsts bankas. Viņš domājot, ka tas būšot pietiekami, bet,

ja izrādītos, ka tas ir par maz, tad lai piezvanot viņam pa tiešo vadu uz

komandantūru, un 10 minūšu laikā 10 bruņumašīnas tiks iesaistītas

kārtības uzturēšanai. Pagriezies pret sardzes priekšnieku, viņš turpināja:
'Un Jūs, biedri leitnant, lūdzu izpildiet visus pils komandanta rīkojumus
kā manas pavēles.' Pēc šiem vārdiem sarkanarmijas komandants no mums

atsveicinājās un kopā ar pārpalikušajiem sarkanarmiešiem atstāja pili. No

sarkanarmijas komandanta pasvītroti korrektās izturēšanās man radās

iespaids, ka viņš tiešām domā par varbūtēju uzbrukumu Prezidenta pilij.
Bet kāds tam varētu būt nolūks un kas tā organizētāji? Jeb tas viss ir tikai

jauns Višinska triks, viena jauna aina šai lielajā traģikomēdijā?

Kad ar pulkvedi Jureviču atgriezāmies Nacionālajā teātrī, tur saeimas

sēde vēl turpinājās pilnā gaitā. Ap pīkst. 15 jaunais, tā saucamais 'Valsts

prezidents' prof. Kirchenšteins, tieslietu ministrs Pabērzs un izglītības mi-

nistrs Jūlijs Lācis atstāja sēžu zāli, lai dotos uz Valsts prezidenta pili. Uz

turieni devāmies arī mēs ar pulkvedi Jureviču. Tuvojoties pilij, izbrīnā
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pamanīju, ka pils vecajā tornī vairs nebija redzams Valsts prezidenta stan-

darts ar mūsu nacionālajām krāsām, kas šai tornī bija plīvojis tik daudz

gadu. Kad ieradāmies pilī, dežūrējošais instruktors virsnieka vietnieks

Kaupiņš uztrauktā balsī man ziņoja, ka ap pīkst. 14 pilī esot bijis sarkan-

armijas komandants ar kādu polītiskās pārvaldes pārstāvi un pavēlējis sar-

dzes priekšniekam nolaist no pils torņa karogu, ko pēdējais arī izpildījis.

Pats karogs nodots glabāšanā sardzes priekšniekam. Šai brīdī ieraudzīju,
ka no audiences pie Valsts prezidenta iznāca prof. Kirchenšteins ar saviem

pavadoņiem. Es tam tuvojos un ziņoju par starpgadījumu ar Valsts prezi-
denta standartu, lūdzot viņa rīkojumu šai lietā. Prof. Kirchenšteins gari

stieptā viņam raksturīgā sievišķīgajā balsī man atbildēja: 'Ē-ē-ē! Ko viņi

pastāvīgi jaucas ne savās darīšanās,' pameta ar roku un aizbrauca. Ko tieši

prof. Kirchenšteins bija domājis ar vārdu 'viņi', t. i., sarkanarmiešus vai

polītiskās pārvaldes darbiniekus, man nebija saprotams. Skaidrs likās vie-

nīgi tas, ka pats jaunais Valsts prezidents neuzdrošinājās atcelt šo rīko-

jumu, neuzdrošinājās likt atkal pacelt pils tornī Valsts prezidenta stan-

dartu — tagad taču jau savu paša standartu.

Jau iepriekš, piebraucot pie pils, biju pie vārtiem pamanījis sarkanar-

mijas komandanta mašīnu. No dežūrinstruktora uzzināju, ka sarkanarmijas
komandants ar vienu poļitruku, sardzes priekšnieku *un Marģeru pašlaik

apstaigājot dārzā posteņus. Iziedams dārzā, satiku visu šo kompāniju pie

otrā posteņa. Priekšā soļoja Marģers ar kādu poļitruku, bet aiz viņiem

sarkanarmijas komandants ar sardzes priekšnieku. Sarkanarmijas koman-

dants, mani ieraudzījis, panāca dažus soļus man pretim un iepazīstināja ar

šo 'viesi. Tas, kā izrādījās, bija sarkanarmijas komandanta pulka politis-

kais komisārs majora dienesta pakāpē ar zvaigzni uz rokas. Pēc sasveicinā-

šanās ar mani komisāra inspekcijas gājiens turpinājās, pie kam Marģers,
mazliet pieliecies uz komisāra pusi, visu laiku čukstošā balsī par kaut ko

viņu informēja un smīnēdams rādīja tam kādu vizītkarti. Atgriežoties pils

vestibilā, šie sarkanarmijas pārstāvji sāka atvadīties. Atsveicinoties no sar-

dzes priekšnieka, komisārs viņam sacīja: 'Biedri leitnant, lūdzu visus biedra

Marģera rīkojumus izpildīt kā manas pavēles.' Šai brīdī es paskatījos uz

sarkanarmijas komandantu, mūsu skati sastapās, viņš piesarka un nolaida

acis
. . .

Visā šai laikā sarkanarmijas komisārs izturējās tā, it kā manis ne-

maz nebūtu klāt, neteikdams man neviena vārda.

Kad kopā ar pulkv. Jureviču, kas mani bija gaidījis kabinetā, gribējām

atstāt pili, redzējām pils vestibilā šādu ainu: Marģers sēdēja pie dežūrējošā

instruktora rakstāmgalda, uz kā bija sakrautas dažas vecas krievu šautenes

— berdjankas, koka kaste ar vecām rokasgranātām un patronām. Turpat

pie galda stāvēja arī sarkanarmijas sardzes priekšnieks un mūsu virsnieka

vietnieks Krauja. Uz manu jautājumu, kas šeit notiek, Marģers atbildēja,

ka biedrs komisārs ir pavēlējis sardzes priekšniekam pārņemt savā pārzi-

nāšanā visus pilī esošos ieročus. Apvaicājos Marģeram, vai šīs vecās graba-

žas skaitās viņa rīcībā, viņa ieroču grāmatā, uz ko Marģers smīnēdams
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teica, ka tas esot gluži vienalga, pie kā šie 'ieroči' skaitās, bet, ja nu komi-

sārs ir pavēlējis tos nodot sardzes priekšniekam, tad tas ir arī jāizpilda. Tā

kā šie 'ieroči' jau kopš ilgāka laika gulēja sasviesti pils vestibila pieliekamā

kambarī, tie pils grāmatās nebija atzīmēti, tāpēc, negribēdams ar Marģeru
ielaisties debatēs par komisāra tiesībām rīkoties Valsts prezidenta pilī, es

atmetu šai Marģera akcijai ar roku un atļāvu viņam to prieku izpildīt savu

pirmo 'kaujas uzdevumu' pilī.

Pēc tam ar pulkv. Jureviču devāmies atpakaļ uz Nacionālo teātri, lai

noskatītos šīsdienas sarīkojuma pēdējo cēlienu. Saeimas sēde jau tuvojās

beigām, un mazliet vēlāk valdības locekļi un 'deputāti' sāka atstāt teātra

telpas un pulcēties uz izgreznotās tribīnes teātra priekšā, lai pieņemtu visas

Rīgas strādājošo demonstrāciju par godu jaunatklātajai saeimai un val-

dībai.

Bet diplomāti savos greznajos limuzīnos steidzās uz mājām, lai paspētu

vēl tai pašā vakarā ziņot savām valdībām par Latvijas it kā brīvprātīgo

pievienošanos Padomju Savienībai. Esmu pārliecināts, ka daudzi no viņiem

tomēr būs piemirsuši pievienot saviem ziņojumiem paskaidrojumu, ka šāds

paņēmiens likvidēt brīvu un neatkarīgu valsti vienīgi ar saeimas lēmumu

un bez tautas nobalsošanas runāja pretim Latvijas valsts satversmei un ka

ar šādu Staļina akciju rupji samīdītas mazas, bet brīvas un neatkarīgas

valsts pilsoņu svētās tiesības. Un, par spīti tāda pirmklasīga režisora in-

scenējumam, kāds bija Višinskis, Staļins tomēr neuzdrošinājās šo saeimas

lēmumu atklāti likt izšķirt tautas nobalsošanai, jo viņš labi zināja, ka lat-

viešu tauta drīzāk ies bojā nekā brīvprātīgi atdos savu neatkarību.

Pēc saeimas sēdes beigām, kad deputāti un valdības locekļi bija ieņēmuši

savas vietas uz paaugstinājuma pretim teātra galvenajai ieejai, arī mēs ar

pulkv. Jureviču izgājām uz teātra balkona. Demonstrācija tikko bija sāku-

sies. Kolonna sekoja kolonnai, nesot virs savām galvām gan milzīgus pla-

kātus ar dažādiem saukļiem, gan komūnistu varasvīru ģīmetnes. Ejot ga-

rām paaugstinājumam, uz kura stāvēja deputāti un valdība, uz ielas iz-

dzītās ļaužu masas izkliedza dažādus lozungus un apsveica viņus ar so-

ciālistisko sveicienu — gaisā paceltu dūri.

Bija ļoti skumji noskatīties šai raibajā pūlī, šai pieviltajā masā, kas, vēl

nezinādama par tai tikko lemto nāves spriedumu, uzgavilēja saviem ben-

dēm un neapzinīgi līksmojās par savu pašu bojā eju .
.

.

Pēc desmit minūtēm mes ar pulkvedi Jureviču atstājam teātra balkonu.

1940. g. 22. jūlijs. Kad, kā parasts, ap pulksten deviņiem ierados Prezi-

denta pilī, no dežūrinstruktora uzzināju, ka Prezidents, kas arī šorīt no

pastaigas dārzā bija atturējies, pašreiz atrodas savā kabinetā un ka ik

brīdi pilī sagaidāms pats Višinskis.

Sardzes vietās vairs neredzēja mūsu brašos karavīrus, kurus jau dienu

iepriekš bija nomainījuši sarkanarmijas karavīri. Polītiskās pārvaldes se-

višķā rajona priekšnieks Marģers šai rītā likās sevišķi darbīgs, viņš vairākas
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reizes jau bijis pils vestibila, tad, ne vārda neteikdams, atkal aizgājis un

automobilī aizbraucis uz pilsētu.
ledams garām Marģera kabinetam Valsts prezidenta sekretāriāta vesti-

bilā, ieraudzīju, ka kabineta durvis ir atvērtas. Lai satiktu Marģeru, iegāju
kabinetā, bet viņa tur nebija. Nejauši uz rakstāmgalda ieraudzīju trīs pa

daļai jau novītušus rožu ziedus — vienu baltu un divus sarkanus. Turpat
uz galda gulēja maza, balta aploksnīte, adresēta Dr. Kārlim Ulmanim. Kā

redzams, rozes bija atsūtītas jau dienu iepriekš un domātas Prezidentam,

bet Marģers, pārķerdams sūtījumu, nebija uzskatījis par vajadzīgu nodot to

adresātam. Kas bija veltījis Prezidentam atvadām šos ziedus simboliski

mūsu valsts karoga krāsās, man neizdevās uzzināt, jo atplēstā aploksne

bija tukša.

Pēc tam devos pie adjutanta, kura kabinetā nolēmu sagaidīt Višinska

ierašanos. Pulkv. Lūkins, pēdējo dienu notikumu ietekmēts, bija nospiestā

garastāvoklī. Negaidīti adjutanta kabinetā ienāca Prezidents un apjautājās,
vai nav piesūtīts uz viņa vārda no iekšlietu ministrijas kāds steidzošs sūtī-

jums, bet pēc mūsu noraidīgās atbildes atgriezās savā kabinetā. Redzēdams,

ka Prezidents ieinteresēts pēc iespējas ātrāk to saņemt, izgāju vestibilā un

devu dežūrējošam instruktoram rīkojumu man nekavējoties pieteikt, tik-

līdz būs pienācis Prezidentam adresētais pasts. Turpat "vestibilā atradās arī

Marģers. Pulkstenis jau tuvojās desmitai stundai, bet Višinskis vēl arvien

nebija pilī ieradies. Uz manu vaicājumu, kur Višinskis tik ilgi varētu būt

aizkavējies, Marģers man noslēpumaini atbildēja, ka jaunā valdība jau no

rīta apspriežas padomju sūtniecībā un ka kara ministrs un armijas koman-

dieris tajā nepiedalās. Pie sevis nodomāju, ka laikam šai apspriedē valdība

Višinska vadībā apspriež kādu provokātorisku gājienu pret Prezidentu, jo,
vai citādi būtu izskaidrojams tas, ka mūsu ģenerāļi šai sēdē nebija pieaici-
nāti. Acīm redzot, Višinskis latviešu ģenerāļiem ne visai uzticējās.

Tieši pulksten desmitos, man vēl atrodoties vestibilā, caur lielajiem vār-

tiem ielaistais kurjērs atnesa no iekšlietu ministrijas Prezidentam adresētu

steidzošu sūtījumu. Marģers mēģināja to pārķert, bet es paspēju šo nodomu

aizkavēt un tam atgādināt, ka pilī vēl rīkojas pils komandants, bet ne pils

ārējās apsardzības vadītājs, un ka tās jau arī nav rozes
. . . Marģers, šķie-

tami aizkārts, gan piesarka, bet uz manu piezīmi nereaģēja. Pavēlēdams

dežūrējošam instruktoram Kaupiņam parakstīties izsūtāmā grāmatā par

sūtījuma saņemšanu, es ar to atgriezos adjutanta kabinetā. Atverot sūtī-

juma aploksni, tajā izrādījās divas ārzemju pases — viena ar Dr. Kārļa

Ulmaņa, bet otra ar viņa personiskā sekretāra Ruduma vārdu. Pulkvedis

Lūkins, kas tai brīdī gaidīja kādu pieteiktu steidzīgu sarunu pa tālruni,

lūdza mani ienest abas pases Prezidentam. Tās saņemdams, Prezidents ne-

slēpa savu prieku par izceļošanas atļauju un, pārliecinādamies, ka visas

vīzas ir kārtībā, smaidīdams teica: 'Un tagad, komandant, es varu Jums

pateikt, ka rīt atstāju Latviju un aizbraucu uz vakariem,' un pēc īsa brīža,

it kā domās nogrimis, skumji piebilda: 'Šeit man nekā vairs nav, ko da-
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rīt!' Prezidenta vārdus pārtrauca tālruņa zvans. Kāda persona Prezidentu

telefoniski informēja, ka paredzētā Višinska vizīte pilī nenotiks, bet viņa

vietā tūlīt ieradīsies prof. Kirchenšteins. Šis paziņojums, kas likās Prezi-

dentam negaidīts, viņu redzami satrauca. Prezidents mani lūdza dot sar-

dzei rīkojumu ielaist pils pagalmā prof. Kirchenšteina mašīnu.

Tikko biju paguvis Prezidenta pavēli izpildīt, kad pils pagalmā jau arī

parādījās viena no valdības mašīnām, no kuras izkāpa prof. Kirchenšteins

— tagad jau jaunais Valsts prezidents, kas, pulkv. Lūkina pavadīts, devās

tieši uz Prezidenta kabinetu. Šī prof. Kirchenšteina audience turpinājās
desmit minūtes. Atstājot pili, prof. Kirchenšteins bija stipri sadrūmis, un

viņš pat piemirsa no pulkv. Lūkina un manis atvadīties. Tūlīt pēc prof.
Kirchenšteina aizbraukšanas tika pieteikta Padomju Savienības sūtņa vi-

zīte. Nebija vēl pagājušas ne piecas minūtes, kad pilī ieradās Padomju
Savienības sūtnis Derevjanskis ar savu sekretāru. Abi, pulkv. Lūkina pa-

vadīti, devās tieši uz Prezidenta kabinetu. Šī pieņemšana ilga 45 minūtes.

Pēc tam sūtnis Derevjanskis atstāja pili viens — bez sava sekretāra, kas

palika pilī, uzkavēdamies adjutanta kabinetā. Vai šis kungs tiešām arī bija

padomju sūtniecības sekretārs, to nevaru apgalvot, bet kā tādu sūtnis viņu

man stādīja priekšā.
Tūlīt pēc sūtņa Derevjanska aizbraukšanas pils kluso dzīvi pārņēma

negaidīts apjukums. Prezidents vairākkārt aicināja pie sevis kā adjutantu,
tā arī Valsts prezidenta kancelejas sekretāru Grandavu, kas Prezidentam

ienesa parakstīt dažādus steidzīgus rakstus un aktis. Prezidenta perso-

niskais sekretārs savukārt vairākas reizes vieglajā sporta mašīnā izbrauca

uz pilsētu. Arī pils kalpotāji — saimniece, sulainis un pat ķēkša skraidīja

uz visām pusēm, pārnesa no pilsētas dažādus iepirkumus, koferus un pat

veļu no mazgātavas. Sākumā neveltīju tam sevišķu vērību, bet vēlāk man

viss tas izlikās savādi, un es biju nesaprašanā, kas varētu būt par iemeslu

tādam satraukumam.

Kad ap pīkst, divpadsmitiem pie manis kabinetā ienāca pulkv. Lūkins

un paziņoja man Prezidenta lūgumu, lai es neatstājot pili, jo būšot viņam
vēl vajadzīgs, uzprasīju pulkvedim, kāds pamats šādai nervozitātei. Pulkv.

Lūkins man atbildēja: 'Sarunā ar Staļina pārstāvi Višinski, kā tu jau zini,

Prezidentam bija dots solījums, ka pēc Valsts prezidenta amata nodošanas

savam pēcnācējam viņam atļaus atstāt Latviju un doties uz kādu valsti

pēc viņa paša izvēles. Prezidents bija izvēlējies Šveici, kam Višinskis arī

piekrita. Šodien, kā tu pats redzēji, bija arī atsūtītas ārzemju pases ar vi-

sām vīzām. Bet pretēji solītajam šodien pilī ieradās prof. Kirchenšteins,

paziņojot Prezidentam, ka viņa paredzētā aizbraukšana no Latvijas kļu-

vusi zināma tautai, kas par to ļoti sašutusi. Var sagaidīt varasdarību un

pat personiskus uzbrukumus Prezidentam. Šādā situācijā valdība nav spē-

jīga novērst varbūtējas nekārtības un uzņemties atbildību par Prezidenta

dzīvību, tāpēc tā ir spiesta anullēt atsūtītās pases kā uz viņa, tā arī uz

Ruduma vārda. Padomju Savienības sūtnis Derevjanskis, kas ieradās pilī
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Višinska vietā, izteica Prezidentam savu nožēlu, ka bija jāatsauc iepriek-

šējā noruna. Ņemot vērā, ka Latvijas valdība pretojās Prezidenta izceļo-

šanai tieši uz Šveici, tad nu arī pats Višinskis šai lietā nekā nevar palīdzēt,

jo Padomju Savienības valdība principā nekad neiejaucas citu valstu iek-

šējās lietās. Pēc tam sūtnis Derevjanskis informēja Prezidentu, ka Višin-

skis biedra Staļina vārdā piedāvā Prezidentam savu viesmīlību un aiz-

braukšanu uz Šveici caur Padomju Savienību, jo šai virzienā satiksmes ceļi

esot droši, un viņš pārliecināts, ka arī Latvijas valdība tam šķēršļus neliks.

Prezidents tad nu arī izšķīries jau šodien atstāt Latviju,' sarunas noslē-

gumā piebilda pulkvedis Lūkins.

Ak Dievs, kāda komēdija, kāds cinisms! Tad tāpēc bija vajadzīgs sa-

saukt Latvijas valdības ārkārtējo sēdi Padomju sūtniecībā šīs traģikomē-

dijas galvenā režisora Višinska vadībā.

Ap pīkst, četrpadsmitiem saņēmu Prezidenta rīkojumu ielaist pils pagal-

mā divas Padomju Savienības sūtniecības mašīnas. Bija grūti noslēpt iz-

brīnu par to vajadzību, jo pils garāžā stāvēja braukšanas gatavībā Prezi-

denta mašīnas, un arī šoferi atradās savās vietās.

Bija jau pēcpusdienas laiks, pēc pulksteņa tieši 14.40, kad pulkv. Lū-

kins pa tālruni man paziņoja, ka Prezidents mani gaidot savā kabinetā.

leejot, kabinetā, ieraudzīju Prezidentu stāvam pie sava rakstāmgalda, uz

kura atradās vairs tikai viena balta aploksne.
'Un tā, komandant,' sacīja Prezidents, 'es šodien aizbraucu. Šorīt es

jums teicu, ka aizbraukšu rīt, bet beidzamās stundās apstākļi tik krasi

mainījušies, ka atstāju Latviju jau šodien. Biju nodomājis doties uz vaka-

riem, bet manu vēlēšanos šodien noraidīja. Man piedāvāja citu maršrutu,

kas man nepatika, un es izvēlējos trešo — tam piekrita, un tā es aizbraucu

tagad uz austrumiem. Pateicos jums par labu dienesta pildīšanu un kā

mazu atzinības balvu lūdzu pieņemt no manis šo velti.' Pēc šiem vārdiem

Prezidents paņēma no galda un pasniedza man balto aploksni. Atzīstos,

ka aiz pārsteiguma biju galīgi samulsis un no sākuma nezināju pat, ko

darīt, kā izturēties. Bet Prezidents, šķiet, pamanīdams manu apmulsumu,

sacīja: 'Es visiem saviem tuvākiem darbiniekiem pilī esmu izsniedzis mazu

gratifikāciju no saviem personīgiem līdzekļiem, par kuriem nevienam nav

nekādas daļas. Kara ministram un armijas komandierim esmu jau pateicis,
ka ar jums kā pils komandantu esmu bijis pilnīgi apmierināts, un, ja jūs

šeit pilī vairs nebūsit vajadzīgs, tad lūdzu tos dot jums citu nozīmējumu.'

Pateicos Prezidentam, paņēmu aploksni, salocīju to un iebāzu kabatā.

Prezidents mazliet apdomājās un tad turpināja: 'Lūdzu nododiet manu

pēdējo sveicienu armijas komandierim ģenerālim Kļaviņām, no kura es

nepaspēju atvadīties.' Un pēc brīža, sniedzot man roku, teica: 'Vēl reiz

par visu paldies un novēlu jums turpmākā dzīvē visu to labāko. Ardievu.'

Es, instinktīvi aizturēdams Prezidenta roku savējā, viņam atbildēju: 'At-

ļaujiet man, Prezidenta kungs, no visas sirds novēlēt jums laimīgu ceļu un

pēc latviešu vecu vecās paražas teikt — uz redzēšanos.' Prezidents, re-



dzami aizkustināts, uzlika arī savu kreiso roku uz mūsu rokām, skumji

pasmaidīja un tad sacīja: e

Jā, dzīvē viss kas var nākt priekšā! Paldies,

pulkvedi!' Pie šiem vārdiem Prezidenta balss mazliet nodrebēja, smaids

nozuda no viņa sejas, un viņa skumjās acis kļuva miklas
. . .

Bet tad Pre-

zidents strauji apgriezās un, noliecis savu sirmo galvu, lēniem soļiem at-

stāja savu kabinetu, kurā es paliku viens.

Prezidents bija projām. Un šajā momentā manu acu priekšā visā savā

traģiskajā cildenumā it kā pavīdēja šī lielā patriota un ievērojamā valsts-

vīra dzīve, kuru viņš bija veltījis kalpošanai savai tautai, stāvēdams pie

neatkarīgās Latvijas šūpuļa, kā arī ziedojot vēlāk visus savus spēkus un

spējas jaunās valsts izveidošanai līdz šīm traģiskajām pārvērtību dienām.

Pec brīža Prezidenta kabineta ienāca pulkv. Lukins un sacīja: 'lesim

vestibilā. Prezidents tūlīt brauc projām.' Sekoju viņam.
Vestibilā šai laikā jau bija sapulcējies diezgan daudz pavadītāju —

Valsts prezidenta kancelejas sekretārs Grandaus, Rīgas pilsētas koman-

dants pulkv. Jurevičs, sarkanarmijas Rīgas garnizona komandanta palīgs,
sardzes priekšnieks, polītiskās pārvaldes sevišķā rajona priekšnieks Mar-

ģers, mājas pārvaldnieks Lācis un gandrīz visi pilī pastāvīgi dzīvojošie in-

struktori — virsnieku vietnieki: Kārlis Krauja, Andrejs un Kārlis Pēter-

sons, Leonhards Kaupiņš v. c. Pie pils lielajām durvīm kā jau daudzus

gadus savā parādes tērpā stāvēja pils šveicars Bluķis. Abās mašīnās, kas

gaidīja pils pagalmā iepretim galvenai izejai, sulainis izvietoja Prezidenta

bagāžu — ap desmit nelielus koferus.

Pēc apmēram piecām minūtēm — tieši pulksten piecpadsmitos — Pre-

zidents, sava personiskā sekretāra Ruduma pavadīts, liftā nolaidās vesti-

bilā. Viņš bija ģērbies melnā, iezaļganā rudens mētelī, garos zābakos un

gaiši pelēkā žokejcepurē. Tā Prezidents mēdza ģērbties, kad viņš devās

savos inspekcijas braucienos pa provinci. lenākot vestibilā, Prezidents

pirmajā brīdī it kā gribēja no mums vēlreiz atsveicināties, bet, ieraudzī-

dams tikdaudz svešu seju, pacēla savu cepuri un teica: 'Sveiki, mani kungi,'

pēc kam devās tieši uz izeju. Mēs viņam lēnām sekojām. ledams garām

šveicaram, kas sveicienam bija pieņēmis pamatstāju, Prezidents apstājās

un sacīja: 'Un jūs, Bluķi, kalpojiet Latvijai tikpat godīgi tālāk, kā līdz

šim to esat darījuši.'

Pagalmā braukšanas gatavībā jau stāvēja abas Padomju Savienības sūt-

niecības mašīnas. Pie mašīnas, kas bija piebraukta tieši pretim galvenajai

izejai. Prezidentu jau gaidīja padomju sūtniecības sekretārs. Prezidents

viņam krievu valodā uzprasīja: 'Nu, un kā ar pasēm?' 'Ekselence, visus

dokumentus jūs saņemsit uz robežas,' atbildēja padomju sūtniecības sek-

retārs.

Prezidents iekāpa ar savu personisko sekretāru Rudumu šai mašīnā, bet

padomju sūtniecības sekretārs ielēca pirmajā. Mašīnas sāka kustēties, un

mēs, Latvijas armijas karavīri, pieņemdami pamatstāju un pieliekot roku

pie cepures, beidzamo reizi vēl atdevām militāro godu neatkarīgās Lat-
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vijas Valsts prezidentam un armijas augstākajam vadonim. Prezidents

mums vēl pamāja ar roku, un mašīnas straujā gaitā viena aiz otras atstāja

pils pagalmu, aizvezdamas sev līdzi tās ilggadīgo saimnieku
. . .

Kad Prezidenta mašīna pazuda mūsu skatiem, mēs, izvadītāji, kā pēc
tuva cilvēka bērēm nospiestā garastāvoklī klusēdami sniedzām viens otram

roku un devāmies katrs savās gaitās.

Ilgi vēl mani mocīja viena un tā pati doma, kā varēja tāds izcils poli-

tiķis un neatkarīgās valsts galva pakļauties tik viegli komūnistu aģentiem
un atdoties rokās cilvēces vislielākiem ienaidniekiem! Kas sagaida viņu tur

svešumā, zemē, kur valda neierobežots terrors, posts un asaras. Viss tas

mums vēl ir noslēpums. Un jāšaubās, vai vispār kādreiz izdosies uzzināt

patiesību, kā savas dzīves gaitas izbeidzis svešā un mums naidīgā zemē

brīvas un neatkarīgas Latvijas pēdējais Valsts prezidents, jo komūnisti un

viņu valdība labi prot slēpt pēdas visiem saviem noziegumiem.
Tā negaidīti aizvērās viena no mūsu mazās, bet visiem tik bezgalīgi

mīļās neatkarīgās Latvijas vēstures visskaistākām lappusēm. Bet tas bija
tikai viņas posta un bēdu sākums. Latviešu tauta bija jau uzsākusi savu

Golgātas ceļu, un kā pirmais šo ceļu bija spiests iet viņas pirmais pilsonis
— Valsts un ministru prezidents Dr. Kārlis Ulmanis.

"Oskars Neimanis"

lepriekšējais ir ne vien tēlojums par Ulmaņa pēdējām dienām Rīgā, bet

arī raksturo Latvijas armijas virsnieku noskaņojumu. Lai gan pulkvedis
Oskars Neimanis nebija ierindas virsnieks tad, kad viņu iecēla par Rīgas

pils komandantu, bet darbojās Rīgas kara pārvaldē un nāca arī no zem-

nieku savienības aprindām, tomēr ļoti līdzīgs noskaņojums, kāds izpaužas

viņa tēlojumā, bija arī citos Latvijas armijas virsniekos. Vēl vairāk, tra-

ģiskajās dienās, kad Ulmani aizveda uz Krieviju, tāds pats emocionāls no-

skaņojums kā Neimanim bija arī vairumam Latvijas iedzīvotāju.
Pulkveža Neimaņa piezīmes par Ulmaņa pēdējām dienām Rīgas

pilī uzskatāmas par atbilstošām faktiem. Arī par šīm Ulmaņa pēdējām
dienām Latvijā literātūrā ir daudz aplamību. Jurists Oskars Siktars (1907

—1950) 1946. gadā laikrakstā Latviešu balss Austrijā publicēja dažas zi-

ņas par Ulmaņa dzīves posmu Rīgas pilī un par viņa likteni Padomju

Savienībā pēc deportācijas. Šo Siktara rakstu ar dažiem papildinājumiem
1974. g. 27. septembrī pārspieda laikraksts Londonas avīze. Siktars rak-

sta: „Ļoti drīz tikusi nomainīta arī pils agrākā apsardze, tās vietā noliekot

NKVD sardzi." Ulmanim esot paskaidrots, ka attiecīgās iestādes nevarot

paļauties, ka līdzšinējā apsardzība ir pietiekami modra par prezidenta
drošību. Kā redzams pēc Neimaņa raksta, pirmkārt, sardzi nomainīja

tikai 21. jūlijā, un 22. jūlijā Ulmani jau deportēja. Otrkārt, sardzi no-

mainīja sarkanarmija, ne čekas karaspēks (NKVD). Treškārt, pēc Nei-

maņa stāsta redzams, ka Ulmanim par latviešu sardzes aizstāšanu ar sar-
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kanarmijas sardzi gluži nekas nav paskaidrots, un uz pārsteigta Ulmaņa

jautājumu Neimanim pēdējais atbildējis, ka viņam iemesli nav zināmi.

Tāpat ir nepareizs Arsenija Podnieka Londonas avīzē ievietotais tēlo-

jums par Ulmaņa aizbraukšanu, ko Podnieks it kā uzzinājis pēc valsts pre-

zidenta adjutanta pulkveža Miervalža Lūkina stāstītā (Miervaldi Lūkinu

čeka nošāva 1941. gadā). Pēc Arsenija Podnieka versijas (sk.: Ars, ~Un

atkal reiz būs labi", Londonas avīze 79, 1947. g. 14. nov.), Kirchenšteins

esot bijis tas, kas Ulmanim solījis, ka viņš varēs braukt uz rietumiem.

Ulmanis Lūkinu pēc tam esot aizsūtījis uz Kreditbanku, kur iemainīta

Ulmaņa personiskā nauda — nedaudz pāri par 2000 latu — ārzemju va-

lūtā (Alfrēds Bērziņš raksta, ka bijis atļauts iemainīt 6000 latu). Pēc tam

pilī esot ieradies Padomju Savienības sūtnis un paziņojis, ka Ulmanim

jābrauc uz Padomju Savienību. Ulmanis pēc Derevjanska aizbraukšanas

esot iznācis no sava kabineta un noteicis: ~Velni, velni, velni!" Pēdē-

jais izteiciens ir tik nesaskanīgs ar Ulmaņa raksturu, ka tam vien vaja-

dzēja modināt aizdomas par stāsta pareizumu. Tomēr šis teiciens ir iegājis
litērātūrā kā fakts, un pat tik labs Ulmaņa paziņa kā Alfrēds Bērziņš arī

šo teicienu atkārto (Kārlis Ulmanis, 351. lpp.). Ar Neimaņa rakstā teikto

nesaskan arī ASV sūtņa Vailija 1940. g. 25. jūlija ziņojumā teiktais, ka

Šveices valdība noraidījusi vīzu Ulmanim. (Sk.: Laiks 1977. g. 2. jūl.,
5. lpp. Viļa Skultāna rakstu.)

No pulkveža Neimaņa ticamā notikumu apraksta izriet, ka Višinskis,

nevis Kirchenšteins, bijis tas, kas solījis, ka Ulmanis varēs braukt uz rie-

tumiem. Tālāk redzams, ka pēc Latvijas „valdības" sēdes Padomju Savie-

nības sūtniecībā Kirchenšteinam (ne Padomju Savienības sūtnim Derev-

janskim) bijis uzdots ierasties pie Ulmaņa ar nepatīkamo uzdevumu pa-

ziņot, ka viņam jādodas izsūtījumā uz Padomju Savienību. Pēc tā, ka

Kirchenšteins pēc šīs sarunas iznācis sadrūmis no Ulmaņa kabineta, gan

varētu ļaut vaļu plašai fantāzijai par to, ko Ulmanis teicis Kirchenšteinam

kā savam bijušam kollēgam, kad agronoms Ulmanis un veterinārārsts

Kirchenšteins 1905. gadā abi bija Lauksaimnieka līdzstrādnieki.

Ir tiešām traģiski, ka Latvijas patstāvības pēdējā cēlienā abas personas,

kam bija valsts prezidenta tituls, bija uzurpātori. Kārlis Ulmanis bija pats

iesēdies valsts prezidenta krēslā, bet Augusts Kirchenšteins šai amatā bija

ierāpies krievu durkļu aizsardzībā. Kārlis Ulmanis bija gudrs polītiķis,
bet viņa polītikas pēdējā cēlienā polītiķa instinkts viņu bija atstājis —

slavenais teiciens „es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās" bija kļūda.

Nepaliekot savā vietā Rīgas pilī, bet, dodoties uz ārzemēm, Ulmanis būtu

varējis vairāk darīt Latvijas labā. Salīdzinot ar Ulmani, Kirchenšteins

bija nožēlojama figūra. Polītikā viņš bija iesācējs, un tieši viņa naīvuma

dēļ krievi to izraudzīja par pēdējo Latvijas valsts prezidentu.

Literātūrā ir nepareizi attēloti fakti par Ulmaņa aizvešanu uz staciju.

Piemēram, Žanis Unāms raksta, ka Ulmanis aizbraucis ar pavadoņiem

divās automašīnās un ka viņu vedis ilggadīgais šoferis Ānītis. Ānītis tad
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ari esot atstāstījis, ka viņš Ulmani vedis no pils pa Valdemāra ielu un

Raiņa bulvāri, bet ne uz Vidzemes stacijas galveno ēku, bet gan pa vār-

tiem preču laukumā, iepretim Raiņa bulvārim. Tur stāvējis atsevišķs 111

klases vagons, kur Ulmanim bijis jāiekāpj. Ulmanis, rudens mēteli mugurā

un spieķīti pie rokas, izkāpis no auto un, nonākot pie vagona, sagrīļojies,

sagumis, un spieķītis viņam izkritis no rokas. Kad Ānītis piesteidzies, lai

pasniegtu Ulmanim spieķīti, pēdējais to nav ņēmis. Brītiņu atpūties, Ul-

manis iekāpis vagonā, un, kad visi mantu saiņi ienesti un Ulmaņa privāt-
sekretārs iekāpis vagonā, tas sācis kustēties un piekabināts Maskavas

ātrvilcienam. 129

Alfrēds Bērziņš par aizbraukšanu raksta citādi — Ulmanis pievests pie

stacijas no Marijas ielas puses pie atsevišķa, uz sliedēm stāvoša vagona.

Tur A. Bļodnieks Ulmani pamanījis pa stacijas logu un redzējis arī to, ko

raksta Unāms, ka Ulmanim izkritis no rokas spieķītis, bet to esot pacēlis
kāds NKVD (čekas) vīrs un ienesis vagonā. 130

Unāma stāstā noteikti aplams ir tas, it kā Ulmanis uz staciju vests pre-

zidenta automobilī. Šai ziņā mums ir Neimaņa apliecinājums, ka Ulma-

nis aizvests padomju sūtniecības automobiļos. Līdz ar to šoferis arī ne-

varēja būt Ānītis, bet tas bija krievu sūtniecības šoferis. Kā no Raiņa
bulvāra var nokļūt vagonā, arī ir problēmatiski. Par Bērziņa minēto A.

Bļodnieka stāstu, ka viņš bijis aculiecinieks Ulmaņa iekāpšanai vagonā,

jākonstatē, ka Ādolfs Bļodnieks savā atmiņu grāmatā The Undefeated
Nation par to gluži neko nemin. Skaidrības labā gan jāpiezīmē, ka Bēr-

ziņš, rakstot Ulmaņa biogrāfiju, šo Bļodnieka grāmatu nemaz nav izman-

tojis. Varbūt Bērziņš domājis Kārli Bļodnieku, kas bija Latvijas dzelzceļu

galvenais direktors?

Padomju Savienībā

Pēc tam, kad Ulmani padomju sūtniecības limuzīnā aizveda no Rīgas

pils, ziņas par viņa tālāko likteni ir ļoti trūcīgas. Latvijas sūtnis Londonā

Kārlis Zariņš bija sevišķi norūpējies par Ulmani un lūdza Anglijas ārlietu

ministriju par viņu ievākt ziņas. Atbildot uz pieprasījumu, Anglijas liet-

vedis Mekilops telegrafēja savai ārlietu ministrijai 1940. g. 27. jūlijā:

„Esmu dzirdējis no vairākiem labiem avotiem, ka prezidents ir dzīvs un

samērā vesels, bet ļoti nospiestā garastāvoklī. Baumo, ka viņš aizvests uz

P. S. R. S. (Beļģijas sūtnis man teica — viņš zinot, ka tas esot fakts), bet

ka ar viņu un Muntera kungu labi apejoties. Par pēdējo stāsta, ka viņa

rīcībā nodots nams Voroņežā ar pienācīgu uzturnaudu. leteicu pret šīm

ziņām izturēties skeptiski. Daudzas ir tendenciozas, un pārējās pamatojas

lielāko tiesu uz minējumiem un saklausītā. Ziņošu, tikko saņemšu drošu

informāciju, bet tagad man nav tādas, uz ko varētu palaisties."131
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Totiesu Anglijas sūtnis Maskavā sērs Stefords Kripss (Cripps) savā 24.

jūlija telegrammā Anglijas ārlietu ministrijai ziņoja: „Ulmaņa kungu at-

veda Maskavā ar eskortu vilcienā 23. jūlijā. Viņš izskatījās labi, un pret

viņu izturējās ar cieņu." 132 Šī telegramma pienāca ārlietu ministrijā Lon-

donā tikai pēc 97 stundām un 35 minūtēm, un ārlietu ministrija lika iz-

meklēt, kādēļ telegramma kavējusies. Izrādījās, ka telegramma gan sa-

ņemta 25. jūlijā, bet to nevarēja atšifrēt, un tādēļ bija jālūdz atkārto-

jums.

Latvijas sūtnim Kārlim Zariņam ārlietu ministrija 1940. g. 30. jūlijā

nosūtīja šādu rakstu: ~Cienījamais ministri. Papildinot informāciju savā

29. jūlija vēstulē, tagad varu Jums pavēstīt mūsu sūtņa Maskavā ziņoju-

mu, ka Ulmaņa kungs atvests Maskavā ar vilcienu 23. jūlijā. Viņš izska-

tījies labi, un pret viņu izturējušies ar cieņu. Jūsu L. Koljērs."
Ka redzams, salīdzinot ar Kripsa telegrammu, Koljērs izlaidis vārdus

„ar eskortu" (under escort).
Par Ulmaņa tālāko likteni dažus norādījumus sniedz Latvijā no viņa

saņemtās vēstules. Vēstules no Ulmaņa esot saņēmis Hermanis Enzeliņš

Valmierā, bet autoram neizdevās Vācijā atrast Enzeliņa atstātos doku-

mentus. Sameklēt no izsūtījuma Padomju Savienībā Ulmaņa rakstītās

vēstules Enzeliņam vēl ir nākotnes uzdevums.

Pirmo zināmo vēstuli Enzeliņš ir publicējis divi reizes. l33 Vēstule rak-

stīta Vorošilovskā (jeb, kā Enzeliņš raksta — Vorošilovkā) 1940. g. 19.

decembrī, un Enzeliņš to saņēmis 1941. g. 5. janvārī. Ulmanis rakstījis:

„Tālumnieka sveiciens Ziemas svētkos un 1941. gadam. K. Ulmanis" un

zem tā: „Atkal gandrīz līdzīgi kā pirms 35 gadiem Pleskavā". Kā jau
zinām (sk. attiecīgo nodaļu pirmajā daļā), 1905. gadā Ulmanis Pliskavā

bija cietumā.

Nākošā droši datējamā vēstule publicēta 1974. gadā Kanādas laikrakstā

Latvija Amerikā, reproducējot arī faksimilā. Vēstule rakstīta 1941. g. 7.

februārī no Vorošilovskas Ordžinokidžes (sic!) novadā („kraj"). Ulmanis

šai vēstulē tūlīt aiz datuma raksta „Ziemeļkaukazā". Šī fakta dēļ autoram

nebija viegli sameklēt kartē vietu, kur Ulmanis bija nometināts. Te jāpa-
skaidro Padomju Savienības territoriālais iedalījums. Vispirms ir padomju

republikas un padomju autonomās republikas, kā arī vēl citi lielākie terri-

toriālie iedalījumi, kas mūs šoreiz neinteresē. Abu tipu republikas iedalās

rajonos (rajon). Rajoni savukārt iedalās apgabalos (oblastj), bet daži ra-

joni novados (krāj).

Ulmaņa nometināšanas vietas noskaidrošanu apgrūtināja tas, ka pēc

jaunākā piesniedzamā territoriālā iedalījuma (spriežot pēc 1970. gada

Padomju Savienības tautas skaitīšanas publikācijām) Padomju Savienībā

ir divas Ordžonikidzes pilsētas. Viena atrodas Ukrainā, Doņecas-Priekš-

dņepras rajonā, Dņepropetrovskas apgabalā. Otra Ordžonikidzes pilsēta
atrodas Ziemeļkaukazā Ziemeļosetinas padomju autonomajā republikā.

Turpretim pēc Pirmā pasaules kara kādu laiku kartēs bija atzīmēta Voro-
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šilovskas pilsēta Ukrainā (tagadējā Kommunarska) ap 50 km dienvid-

rietumos no Vorošilovgradas (tagadējās Luganskas) un 140 km ziemeļos

no Taganrogas pie Azovas jūras. Tā kā Ulmanis adresi bija uzdevis

Vorošilovskā, Ordžonikidzes novadā, autors tīri dabiski vispirms secināja,
ka Ulmanis ir bijis nometināts Ukrainā un ka viņš kļūdījies, rakstot, ka

nometināts Ziemeļkaukazā.

Lietas tomēr sarežģī Padomju Savienības nepārtrauktie vietu nosaukumu

grozījumi. Piemēram, plaši zināms, ka Pēterpili pārdēvēja par Ļeņingradu,
Caricinu par Staļingradu, bet, Staļinam nonākot nežēlastībā

— par Volgo-

gradu. Tāpat neskaitāmas reizes ir pārdēvētas mazākās pilsētas, apgabali
un novadi. Izrādās, ka agrākā Vorošilovskas pilsēta ir pārdēvēta par Stav-

ropoli. Šī Stavropole tagad atrodas Ziemeļkaukazā rajonā, Stavropoles

novadā. Stavropoles novadu savukārt agrāk sauca par Ordžonikidzes

territoriju. Tātad Ulmanis bija nometināts tagadējā Stavropoles pilsētā,

tagadējā Stavropoles novadā, Ziemeļkaukazā. 134

Savā 1941. g. 7. februāra vēstulē Ulmanis raksta: ~Z[emkopības]

T[autas] K[omisāra] Lauksaimniecības literatūras apgādam Rīgā, Baz-

nīcas ielā. Pamatodamees uz Jūsu sludinājumu „Brīvā Zemnieka" šīgada
2. februāra numurā, pagodinos lūgt Jūs par še klāt peelikteem 3 (trīs)

rubļiem pastmarkās peesūtīt man „Darba Zemnieka" janvāra un februāra

numurus. Ar ceeņu K. Ulmanis

Mana tagadēja adrese: Gor[od] Vorošilovsk, Ordžonik[idskogo] Kra-

j[a] Ul[ica] Molotova 271 Ulmanis K. I." (Šī adrese rakstīta krievis-

ki.) 135

Vēstule tagad glabājas DV karavīru mūzejā Toronto, Kanādā.

Saglabājusies vēl viena Ulmaņa vēstule, un autors varēja ieskatīties

tās oriģinālā. Tā glabājas Adelaides latviešu mūzejā, Austrālijā. Tās teksts

ir šāds:

„21. 4. 1941 VAPP 1. rakstāmlietu tirgotavai Rīgā. Aspazijas bulv. 10

Šī gada 13. februārī es rakstiju Jums un lūdzu atsūtīt man dažas rak-

stamleetas. Bet mana vēstule palikusi pilnīgi bez atbildes — nav ne sūtī-

juma, ne ari kautkāda paziņojuma. Es atkārtošu 13. 4. 41 vēstuli, reizā ar

to atkārtodams ari pasūtijumu:

'Nupat, kopā ar pasūtitām grāmatām, saņēmu no Rīgas Centrālās grā-

matnicas VAPP katalogu, kurā uzradītas ari rakstamleetu tirgotavu ad-

reses, ari Jūsējā.

Pagodinos greesties pie Jums, še klāt pieleekot pastmarkās Rbl. 7.50

(septiņi rubļi 50 kap.), ar lūgumu atsūtīt man šādas rakstamleetas:

25 parasta leeluma darīšanu aploksnes, labākās,

25 kanclejas formāta aploksnes, labākās,

2 — veenu lielāku un otro vidēju vēstuļu papīra blokus ar līnijām vaj

rūtītem,

4 peerakstamās burtnicas (klades), melnos vākos, ar līnijām vaj rūtītem,

kādas leeto augstskolā,
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4 — 6 piezīmju blokus, vidēja un virs vidēja leeluma,

2 loksnes dzešpapīra, var būt ari sagriests.
Man nav jausmas par tagadējām cenām, tāpēc, ja še peeliktās naudas

nepeetiktu, lūdzu iztrūkumu saņemt pēcmaksā, vaj ari uzticēt man aiz-

sūtīšanai pēc saņemšanas.
Šī pasūtijuma drīza izpildisana mani še svešumā ļoti eepreecinās, un

es būšu Jums ļoti pateicīgs. (Paraksts)'
Es nu lūdzu šoreiz gan neatstāt mani bez kādas atsaukšanās. Peeleeku

še klāt 30 kap. marku atbildei.

Ar cieņu K. Ulmanis

Mana adrese [rakstīts krieviski]: gor[od] Vorošilovsk, Ordžonikidzev-

skogo Krāja, Ul[ica] Molotova 271 Ulmanis, K. I. [= Kari Indrikovič]"

Ulmaņa vēstulēs vispirms duras acīs īpatnējā pareizrakstība (reizēm
bez garumzīmēm un, vietām ~ie" vietā lietojot vecās ortogrāfijas „cc").

Otrās vēstules saturs savukārt liecina, ka Ulmaņa apmešanās vietā viņam
trūka visnepieciešamāko kultūras dzīves līdzekļu — rakstāmpapīra un

dzēšlapu.
Ulmanis no izsūtījuma rakstījis arī vairākas vēstules Fricim Ansonam.

Ansons bija zemnieku savienības Rotas spiestuves direktors un tuvs Ul-

manim. Ansons bija apprecējis mākslinieka Arvīda Brastiņa māsu, tāpēc

autors lūdza Brastiņam kādu informāciju par Ulmaņa sarakstīšanos ar

Ansonu (1941. gadā Ansonu deportēja uz Padomju Savienību). Brastiņš

savukārt griezās pie savas māsas, bet Ansona kundzes vecuma dēļ precīzu

informāciju viņam neizdevās dabūt.136 Cik pēc Ansonam rakstītās vēstules

noprotams, Ulmaņa sekretārs Rudums, kas aizbrauca Ulmanim līdz, Mas-

kavā no viņa atšķirts, un viņš par Rudumu neko vairs tālāk nezinājis.

Kad Ulmanis uz savām vēstulēm 1941. gadā nav saņēmis atbildes, viņš

rakstījis Arvīda Brastiņa tēvam. Kā redzams, Ulmanis centies visiem spē-

kiem uzturēt kontaktu ar Latviju, bet kā izsūtītajam viņam tas bija sais-

tīts ar lielām grūtībām.

Jau pieminētajā O. Siktara 1946. gada rakstā arī minētas Ulmaņa vēs-

tules, ko Siktars esot lasījis. Arī Siktars domā, ka Vorošilovska atrodas

Ziemeļkaukazā, un viņš arī min, ka pēdējai saņemtajai vēstulei esot

bijis pievienots laikraksta Or<ļžonikidskaja Pravda 1941. gada 6. un 7.

jūnija numurs un Ordžonikidzes apgabala karte.

Pēc Siktara atreferējuma, Ulmanis vēstulēs par dzīves apstākļiem iz-

sūtījumā neesot sūdzējies, tikai kādā vēstulē pieminējis, ka viņa istaba

esot ļoti auksta. Siktars piemin arī mums jau pazīstamo vēstuli, kurā Ul-

manis lūdzis aizsūtīt papīru, un piezīmē, ka no Ulmaņa saņemtās vēs-

tules bijušas rakstītas uz ļoti slikta papīra. Tuvinieki Ulmanim sūtījuši

pārtikas saiņus. Par saņemtajiem putraimiem Ulmanis rakstījis, lai tos

turpmāk nesūta, jo tad viņam jāpērkot piens, lai putraimus izlietotu, un

piens esot viņam par dārgu. Kādā citā vēstulē Ulmanis lūdzis, lai aizejot
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pie Kirchenšteina uz pili un palūdzot no viņa atstātajām mantām žo-

kejcepuri, ko lai viņam nosūtot (pēc Neimaņa apraksta redzējām, ka Ul-

manim, aizbraucot no Latvijas, galvā jau bija žokejcepure, tādēļ varētu

arī domāt, ka, sūtot piederīgos pie Kirchenšteina, nolūks bijis atgādināt

Ulmaņa likteni). Piederīgie Ulmanim esot nosūtījuši simt rubļu. Ulmanis

esot pateicies un rakstījis, ka nevajadzējis sūtīt. Atsūtīto naudu viņš glabā-
šot ceļanaudai — braucienam atpakaļ uz Latviju. ~Es taču braukšu at-

pakaļ uz Latviju, vai ne?" Ulmanis esot piezīmējis. Nav šaubu, ka šis ci-

tāts no Ulmaņa vēstules būs pareizs, jo tas saskan ar Ulmaņa stilu.

Siktara apcerējuma pēdējā posmā rakstīts, ka vācu okupācijas laikā

nodibināta aizgādība par boļševiku aizvesto personu mantu, starp citu

arī par Ulmaņa mantu. Tomēr Ulmaņa mantas jau lielāko tiesu bijušas

svešu roku pievāktas.137

Pēdējā vēstule no Ulmaņa Latvijā esot saņemta 1941. gada jūnijā, īsi

priekš Vācijas un Padomju Savienības kara sākuma. Alfrēds Bērziņš rak-

sta, ka tā saņemta no Vorošilovogradas Ziemeļkaukazā.138 Tā kā Voro-

šilovgrada (ne Vorošilovograda), tagadējā Luganska, atradās Ukrainā,

tad rodas jautājums, vai Bērziņš tiešām domāja Vorošilovgradu, ne Voroši-

lovsku.

Par pēdējo vēstuli, kas saņemta no Ulmaņa Latvijā, J. Druva raksta

Latviešu vēstneša 1946. g. 27. jūlija numurā, ka tā pienākusi pulkvedim

V. (sic!) Lūkinam 1941. g. 21. jūnijā. Vēstulē Ulmanis žēlojies, ka viņš

rakstījis radiem un daudziem paziņām, bet nesaņemot atbildes. Druva ir

pārliecinājies, ka visi, kas saņēmuši vēstules, uz tām esot atbildējuši, un

pēc tā secina, ka padomju milicija vēstules aizturējusi.
Par Ulmaņa dzīves apstākļiem Druva raksta: „Ulmanis Vorošilovskā

skaitījās kā administrātīvi izsūtītais. Ģimenei, kuras dzīvoklī viņš bija

novietots, viņš bija arī jāuztur. Reizi nedēļā viņam bija jāierodas milicijā,

kas no dzīvokļa atradās labi tālu. Šis gabals arī aukstajā ziemā bija jā-

mērī kājām. Braukt nedrīkstēja, bet Ulmanis ar humoru piezīmēja: 'Vai

tad tik vien grūtību bijis."139

Karš starp Vāciju un Padomju Savienību sākās 1941. g. 22. jūnijā. Vā-

cijas karaspēka uzbrukums notika trijos virzienos — caur Baltijas valstīm

ziemeļos uz Ļeņingradu, vidējā frontē uz Maskavu un dienvidos uz Uk-

rainu. 1941. g. 7. augustā bija ieņemta Smoļenska un 20. septembrī Ki-

jeva. Pēc tam Ukrainā uzbrukums virzījās uz Rostovu. Ir saprotams, ka

padomju vara Ulmani neatstāja Vorošilovskā. Tomēr par to, uz kurieni

viņu evakuēja, ir ļoti pretrunīgas ziņas. Pēc vienām ziņām, viņš bijis Ki-

rovas cietumā, kur viņu it kā sastapis kāds polis, kas vēlāk izkļuvis uz

Kanādu. 140 Kirovu piemin arī Bērziņš, 141 bet vēlāk Bērziņš min arī Sverd-

lovsku. 142 Ir minēta arī Krasnovodska Turkmenijā, Kaspijas jūras austru-

mu krastā. 143 Tie visi liekas tikai minējumi, tāpat minējums ir arī, ka Ul-

manis nekur nav vests, bet nonāvēts turpat.
144
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Kārļa Ulmaņa nāve

Jau 1963. gadā Alfrēds Bērziņš rakstīja, ka saņemta ziņa par Ulmaņa
nāvi 1942. gadā: „Dānijas konservātīvās partijas deputāts Bergholms,
uzturoties Maskavā, sastapis Vili Lāci Kremlī. Vaicājot, kas noticis ar Lat-

vijas valsts prezidentu Ulmani, viņš saņēmis Lāča atbildi, ka Ulmanis mi-

ris 1942. gadā Kirovas pilsētā." 145 Jānožēlo, ka Bērziņš nemin, kad Berg-

holms runājis ar Lāci, un nemin arī Bergholma priekšvārdu. Autoram ne-

izdevās ar Bergholmu sazināties.

1970. gadā publicētās Latvijas PSR mazās enciklopēdijas 111 sējumā
ievietota Kārļa Ulmaņa biogrāfija. Aiz vārda „Ulmanis Kārlis" iekavās

atzīmēts: ~(1877 —1942)". Tātad arī pēc šī padomju avota, Ulmanis būtu

miris 1942. gadā (datums nav minēts). Tā kā ir zināms, ka okupētajā

Latvijā privilēģētas personas cītīgi lasa brīvajā pasaulē publicētus rakstus,

tad rodas jautājums, vai miršanas gads nav aizņemts no Bērziņa grāmatas.

Ja informācija padomju enciklopēdijā būtu iegūta no kāda cita, neatka-

rīga avota, tad ar to būtu nodibināta šīs informācijas ticamība. Turpre-

tim, ja ziņa ir nākusi no viena un tā paša avota, tad tā var būt gan pa-

reiza, gan nepareiza. Trūkstot sīkākai informācijai par Ulmaņa nāvi, nav

iespējams noteikt, vai viņš tiešām miris 1942. gadā. Katrā ziņā, Latvijas

PSR mazo enciklopēdiju tomēr lasa okupētajā Latvijā, un uz to parasti
mēdz atsaukties. Līdz ar to Latvijā ir oficiāli pieņemts, ka Ulmanis miris

1942. gadā. Ir zināms, ka katru vārdu, ko šai enciklopēdijā iespieda,
cenzūra rūpīgi pārbaudīja, un jo sevišķi to var domāt par nedaudza-

jām rindām, kas enciklopēdijā ievietotas par Ulmani. Tā kā brīvajā pa-

saulē bija jau zināms Ulmaņa miršanas gads, kremļa varasvīri neuzskatīja

par vajadzīgu to no tautas tālāk slēpt. Publicējot Ulmaņa miršanas gadu,

varēja būt vēl kāds cits polītisks nolūks. Ir zināms, ka latviešu tauta jo
dzīvi atcerējās Latvijas neatkarības laiku un sakarā ar to arī t. s. Ulmaņa

laikus, nožēlojot zaudēto. Ne par velti uz žogiem Rīgā un citur parādījās

ar neveiklām, darbā rūdītām rokām veidoti uzraksti: „Nav vairs gaisa!

Kārli, nāc mājās!" Lai uz visiem laikiem izbeigtu cerības, kas vēl vienam

otram varētu būt — ka Ulmanis atgriezīsies Latvijā — bija svarīgi pub-

licēt Ulmaņa miršanas gadu.
Ir zināms, ka Ulmanis slimoja ar sirdi un ar žultspūšļa iekaisumu. Ir

arī zināms, ka izsūtīto dzīves apstākļi bija grūti, un arī pēc ziņām no

Ulmaņa vēstulēm ir skaidrs, ka viņa dzīve izsūtījumā bija sevišķi smaga.

Ja, vāciešiem tuvojoties Vorošilovskai, viņu evakuēja un ievietoja cietumā,

tad saprotams, ka viņa dzīves apstākli vēl vairāk pasliktinājās. Tādēļ ir

ļoti iespējams, ka viņš mira priekšlaicīgi, sešdesmit piecu gadu vecumā.

Turklāt nemaz nav neiespējams, ka komūnisti viņu nonāvēja 1942. vai

pat jau 1941. gadā.
Ir taisnība Omahas avīzes Nebraska Sunday World-Herald līdzstrād-

niekam, kas 1954. g. 23. maija numurā ievietoto rakstu par Ulmani no-
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slēdza ar teikumu: „Krievi nekad nav pulējušies paziņot, ko viņi ar Ul-

mani izdarīja."146 Vēl vairāk, ir zināms daudz personu, gan prominenti,

gan vienkārši ļaudis, kas ir griezušies pie Padomju Savienības amatperso-

nām, lūdzot sniegt informāciju par Ulmaņa likteni. Neviens uz šādu lū-

gumu vēl nav saņēmis atbildi. Kādā savā runā Bērzē Ulmanis reiz izteica

lūgumu, lai viņu apbedījot blakus viņa vecākiem. Šis lūgums vēl nav iz-

pildīts, un, kamēr Krievijā pastāvēs vistiranniskākā iekārta, kāda jebkad

vēsturē piedzīvota, nav arī izredzes, ka to izpildīs.

Vēsturnieks Edgars Andersons pēc sava apmeklējuma okupētajā Latvijā

autoram atsūtīja vēstuli (1977. g. 11. jūnijā) ar ziņām par Ulmaņa nāvi (šo

informāciju Andersons ir arī pats publicējis laikrakstos). Viņš raksta: iz-

mantoju izdevību un apvaicājos par Kārļa Ulmaņa nāves datumu un vairā-

kiem citiem mums neskaidriem jautājumiem. Viņu speciālists II Pasaules

kara jautājumos Jānis Dzintars man pastāstīja, ka līdz vācu iebrukumam

Ulmanis brīvi dzīvojis Stavropolē, Ziemeļkaukazā, bet, kara darbībai sāko-

ties, apcietināts. Kad vāci iebrukuši Kaukāzā, 1942. g. septembrī viņš no-

sūtīts uz Machačkalu pie Kaspijas jūras, no kurienes ar kuģi sūtīts uz

Krasnovodsku, Kaspijas jūras pretējā krastā. Viņš miris dizentērijā ceļā no

Machačkalas uz Krasnovodsku 1942. g. septembrī vai oktobrī. Masu kustībā

viņi nav varējuši noskaidrot precīzu datumu."

Jānis Dzintars ir dzimis 1928. gadā, bet viņš nav tik ievērojams, lai iz-

pelnītos biogrāfiju Latvijas PSR Mazajā enciklopēdijā. No Stavropoles uz

Machačkalu pie Kaspijas jūras var nokļūt pa dzelzceļu. Šis dzelzceļš iet

tālāk uz Baku, un pretī tai Kaspijas jūras otrā krastā atrodas Krasnovodska.

Ja Dzintara stāsts būtu pareizs, rodas jautājums, kādēļ Ulmani neveda

tālāk līdz Baku, ja mērķis bija Krasnovodska? Ja tiešām Ulmanis miris uz

kuģa Kaspijas jūrā, tad, pēc parastās kārtības, viņš būs arī Kaspijas jūrā

apbedīts. Tad arī vairs nav nekādas izredzes, ka kādreiz varēs izpildīt viņa

testamentu un viņu apbedīt dzimtajos, tagad gan izdemolētajos, Bērzes

kapos. Varbūt Jāņa Dzintara stāsta galvenais nolūks ir laupīt šādas ce-

rības
. . .

Kāds post mortem vērtējums

Bijušais ASV sūtnis Latvijā Džons Vailijs (John C. Wiley) savā 1959.

g. 2. aprīļa vēstulē žurnālistam O. Akmentiņam Ulmani ir novērtējis

šādi:

„Es pazinu Ulmani oficiāli un personiski un viņu ļoti cienīju. Biju visai

pārsteigts, kad Kolumbijas enciklopēdijas otrā izdevumā straipsnī par

Latviju lasīju, ka Ulmanis Latvijā esot nodibinājis 'reakcionāru režīmu.

Laikā, kamēr biju sūtnis Latvijā, mans iespaids bija, ka viņa administrā-

cija ļoti līdzīga tai, kādu ģenerālis dc Gols nodibināja Francijā. Ulmaņa



režīma nolūks, ko arī ar sekmēm veica, bija pacelt Latvijas iedzīvotāju
dzīves standartu, veicināt izglītību, palīdzēt zemkopjiem, sīkajai rūpniecī-
bai, amatniecībai un tirdzniecībai. Latvijā nebija jūtams diktātūras kli-

mats. Turklāt Ulmanis nesarausa personiskas bagātības, un, cik man zi-

nāms, viņu nevar apvainot par nepotismu.

Kad beidzot sarkanarmija ienāca Latvijā, kāds karakuģis bija noen-

kurots tuvu prezidenta pilij un tā lielgabali pavērsti pret pili. Pēc drošas

informācijas, padomju sūtnis bija audiencē pie prezidenta Ulmaņa un pie-

prasīja, lai viņš atstāj Latviju un pārceļas uz dzīvi Šveicē. Man stāstīja,

ka viņam piešķirts $ 2000 Amerikas naudā acumirklīgiem izdevumiem un

apsolīts, ka viņš varēs ņemt līdz savu privāto archīvu un papīrus, ko ne-

kontrolēs padomju iestādes. Tomēr pēdējā brīdī viņam paziņotas nelie-

las pārmaiņas ceļa maršrutā — viņam būšot jābrauc uz Šveici caur Mas-

kavu un ne caur Berlīni, kā sākumā paredzēts. Prezidents Ulmanis stingri

protestējis, bet bez panākumiem. Viņš deklarējis, ka esot latvietis un vē-

loties palikt Latvijā. Viņš atstāja Latviju vilciena vagonā ar aizvilktiem

aizkariem. Ir redzēts, ka Maskavā viņš vilcienu atstājis stingrā apsardzībā.

Kopš tā laika man par viņu nav nekādu ziņu.

Jāpiezīmē, ka viņu neapsūdzēja nekādā noziegumā, un, cik man zināms,

viņš Padomju Savienībā nav saukts kādas tiesas vai tribunāla priekšā. Par

viņa likteni Padomju Savienībā nekas nav ziņots. Nekādi nespēju sa-

prast, kādēļ pasaules sabiedriskā doma nekad nav uztraukusies, lai no-

skaidrotu, kas ar viņu noticis.

Noslēguma varu tikai teikt, ka augsti respektēju prezidentu Ulmani

abējādi — kā godājamu personu un kā varonīgu valstsvīru."

Ar šo cieņas pilno liecību autors noslēdz Ulmaņa biogrāfiju, kuras uz-

devums nebija cildināt, bet noskaidrot patiesību. Šis noslēgums ievietots

viņa biogrāfijā pēc sena principa:
dc mortuis nihil nisi bene.
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Goldmanis; trešā rindā labajā malā aiz Celmiņa — Pēteris Siecenieks; Ulmanis sēž ce-

turtajā rindā aiz Klīves)

XIV (pret 193. lpp.):

29. Imantas pulka atgriešanās Latvijā 1920. g. 5. jūnijā (Kārlis Ulmanis un ģen.

Jānis Balodis sarunā ar pulkv. Kārli Goperu)

30. Latvijas karaskolas pirmā izlaiduma parādē 1920. g. 20. maijā Esplanādē, Rīgā

(priekšā vidū Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste, kreisajā malā ministru prezi-

dents Kārlis Ulmanis karavīra tērpā)

31. Laipa pār Zilupi Latvijas miera delegācijai (1920. g. 13. aprīlī)

XV (pret 208. lpp.):

32. Kārļa Ulmaņa portrets (Jāņa Kugas zīmējums 1921. gada sākumā)

33. Ulmaņa ministru kabinets 1920. gada jūnijā (vidū ministru prezidents Kārlis

Ulmanis; galda kreisajā pusē viņam tuvākais
—

valsts kancelejas direktors Dāvids

Rudzītis, apsardzības ministrs Ēriks Feldmanis, izglītības — Juris Plāķis, valsts kontro-

lieris Pauls Mines, darba ministrs Frīdrichs Ozoliņš, tirdzniecības un rūpniecības —

Frīdrichs Zommers, apgādības — Augusts Kalniņš; galda labajā pusē ministru prezi-
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dentam tuvākais: satiksmes ministrs Ādolfs Kuršinskis, finanču — Kārlis Pūriņš, iekš-

lietu — Arveds Bergs, tieslietu — Rūdolfs Bēnuss, ārlietu
— Zigfrīds Meierovics, zem-

kopības — Hugo Celmiņš)

XVI (pret 209. lpp.):
34. Baltijas valstu konferences atklāšana Rīgas pili 1920. g. 6. augustā (prezidē

Kārlis Ulmanis, otrais no labās Voldemārs Zāmuels)
35. Svinīga manifestācija Rīga 1921.

g. 27. janvārī, atzīmējot Latvijas atzīšanu

dc jure (manifestanti dzied: Dievs, svētī Latviju!)

XVII (pret 256. lpp.):

36. Studentu biedrība „Fraternitas Rusticana" pēc karoga iesvētīšanas 1928. gadā

(krēslos sēž pirmajā rindā no kreisās: otrais Ādolfs Klīve, tad Kārlis Ulmanis, Kārlis

Beinerts, Valdemārs Salmiņš, Eduards Lūss, prof. Ludis Bērziņš, Arturs Alberings,

Augusts Briedis; pēdējā rindā pirmais kreisajā pusē Pauls Akots, astotais Arturs Tīlmanis;

pirmais labajā pusē Arvīds Bajinskis, trešais Jānis Mežaraups)

37. Saeimas nams

XVIII (pret 257. lpp.):

38. Trešās saeimas plēnārsēde — labajā pusē zemnieku savienības frakcija, vidū

centra grupas, pa kreisi sociāldemokrātu frakcija; sānu solos prese, aizmugurē publika.

Pirmajā rindā otrais no kreisās A. Rudevics, trešais F. Cielēns, ceturtais prof. K. Balodis,

piektais P. Juraševskis (?), sestais A. Bļodnieks; otrā rindā no kreisās ceturtais V. Bastjā-

nis, piektais M. Skujenieks, septītais A. Eglītis, aiz viņa trešā rindā G. Mīlbergs, aiz tā

ceturtā rindā J. Kauliņš; kreisajā spārnā ceturtā rindā trešais A. Veckalns, piektā rindā

celiņa malā F. Menders, labajā spārnā pirmajā rindā no labās otrais A. Briedis, trešais A.

Alberings; otrā rindā no labās otrais E. Grantskalns, trešais Augusts Kalniņš, ceturtais

H. Celmiņš, aiz viņa K. Ulmanis, aiz Ulmaņa Ā. Klīve; trešajā rindā otrais no labās

J. Ērglis, piektajā rindā no labās pirmais L. Ausējs, otrais G. Ozoliņš.

XIX (pret 272. lpp.):

39. Latvijas zemnieku bankas akcija

XX (pret 273. lpp.):

40. Zemnieku savienības konference satversmes grozījumu apspriešanai 1933. g. 10.

decembrī Rīgā (skaitot no mikrofona, pirmajā rindā pa labi: Edvarts Virza, Kārlis

Ulmanis, Hugo Dzelzītis, Hugo Celmiņš, Jānis Birznieks, Arturs Alberings, Jānis Meža-

raups, Alfrēds Bērziņš, Eduards Laimiņš, Jānis Balodis)

XXI (pret 336. lpp.):

41. Aizsargu pulcēšanās Rīga 1934. g. maija

42. Kārļa Ulmaņa valdība 1934. gadā pie valsts prezidenta Alberta Kvieša (sēž no

kreisās: iekšlietu ministrs Vilis Gulbis, ministru prezidents un ārlietu ministrs Kārlis

Ulmanis, valsts prezidents Alberts Kviesis, kara ministrs Jānis Balodis, ministru prezi-

denta biedrs Marģers Skujenieks; stāv: valsts kancelejas direktors Dāvids Rudzītis, izglī-

tības ministrs Ludvigs Adamovičs, viceministrs Jāzeps Čamanis, zemkopības ministrs

Jānis Kauliņš, satiksmes —
Bernhards Einbergs, tautas labklājības — Vladislavs Rubulis,

tieslietu — Hermanis Apsītis, zemkopības viceministrs Jānis Birznieks, finanču ministrs

Ludvigs Ēķis, iekšlietu viceministrs Alfrēds Bērziņš)

XXII (pret 337. lpp.):

43. Piecdesmit latu naudaszīme ar Kārļa Ulmaņa attēlu

44. Ministru kabineta sēžu zāleārlietu ministrijas namā

45. Ārlietu ministrijas nams

XXIII (pret 352. lpp.):

46. Dr. Kārļa Ulmaņa oficiālais attēls

47. Kārli Ulmani promovē par godadoktoru Latvijas universitātē 1934. g. 14. no-
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vembri (pirmajā rinda no labas: Hermanis Apsitis, Vladislavs Rubulis, Augusts Tentelis,

piektais — Andrejs Bērziņš)

XXIV (pret 353. lpp.):
48. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis direktora Andreja Bērziņa pavadībā ierodas

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras darbinieku saviesīgajā vakarā (1937. gada

beigās)

49. Tirgotāju, rūpnieku un namsaimnieku kongress 1937. gadā Kongresa namā

(priekšējā rindā atsevišķā sēdeklī valsts un ministru prezidents Kārlis Ulmanis; pirmajā
rindā (lasa) ministru prezidenta biedrs Marģers Skujenieks, tālāk pirmajā rindā izglītības
ministrs prof. Dr. Augusts Tentelis, sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš, prof. Dr.

M. Prīmanis, iepriekšējais valsts prezidents Alberts Kviesis un preses biedrības priekšnieks

Jūlijs Druva)

50. Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa godasedeklis Kongresa nama

XXV (pret 368. lpp.):

51. Kārlis Ulmanis strādnieku svētkos Juglas ezera krasta 1937. gada
52. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis uzruna lauksaimniecības skolu vadītāju un

skolotāju sanāksmi 1937. g. pavasarī Brīvās Zemes zālē

XXVI (pret 369. lpp.):

53. Draudzīga aicinājuma grāmatzīme

54. Bērzes (Bērzmuižas) baznīcā iesvēta prezidenta Kārļa Ulmaņa dāvāto skolas

karogu (pa kreisi no karoga: Alfrēds Bērziņš, Jānis Birznieks, Kārlis Ulmanis, Augusts

Tentelis, aizmugurē Jūlijs Druva)

55. Berzes skolas klase ar draudzīga aicinājuma sekotāju dāvātajam gleznam

XXVII (pret 384. lpp.):

56. Kārlis Ulmanis un Jānis Balodis atbild suminātajiem no Rīgas pils terases

57. Studentu biedrības „Fraternitas Rusticana" dibināšanas 15 gadu atceres akts

1936. g. 2. novembrī (no kreisās: Jūlijs Druva, Jānis Birznieks, Ādolfs Klīve, Augusts

Tentelis, Kārlis Ulmanis, Jūlijs Auškāps, Augusts Briedis, Alfrēds Bērziņš, Rūdolfs

Dzērve; pa kreisi no Birznieka otrā rindā Edvarts Virza)

XXVIII (starp 384. un 385. lpp.):

58. Pļaujassvetki Jelgava 1937. g. 5. septembri

59. Latvijas lauksaimniecības kameras priekšsēdis Rudolfs Dzērve pasniedz zelta

vārpu vainagu zemes saimniekam 1937. g. 4. septembrī

60. Zeltavārpu vainags ar 60 varpam

XXIX (starp 384. un 385. lpp.):

61. Valsts prezidents Dr. Kārlis Ulmanis ierodas Bērzmuižā 1937. g. septembrī (aiz

puķu kaisītājas adjutants Miervaldis Lūkins, pa labi no viņa pēdējā rindā Arturs Straut-

manis)
62. Berzes pagasta delegācija pagasta vecāka E. Knocha vadība apsveic valsts pre-

zidentu 60 gadu dzimšanas dienā

63. Jubilejas pastmarkas

XXX (pret 385. lpp.):
64. Pamatakmens likšana finanču ministrijas jaunceltnei 1937. g. 8. maija; svinīgā

akta dalībniekus uzrunāja valsts prezidents Kārlis Ulmanis

65. Nepabeigta finanču ministrijas jaunceltne 1938. gada

66. Ķemepi viesnīca

67. Vienības nams Daugavpili

XXXI (pret 400. lpp.):

68. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis kara ministra ģen. Jāņa Baloža un armijas ko-

mandiera ģen. Krišjāņa Berķa pavadībā pieņem karaspēka parādi Vienības laukumā

1937. g. 18. novembrī
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69. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1938. gada rudens manevros

XXXII (starp 400. un 401. lpp.):
70. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis un kara ministris ģen. Jānis Balodis pieņem

aizsargu parādi

XXXIII (starp 400. un 401. lpp.):
71. Somijas ārlietu ministra Dr. Rūdolfa Holsti viesošanās Latvijā 1937. gadā (no

labās: Somijas sūtnis Rīgā Eduards Polins, Dr. Kārlis Ulmanis, Somijas ārlietu ministrs

Dr. Rūdolfs Holsti
un ārlietu ministrs VilhelmsMunters)

72. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis ar kaimiņvalstu sūtņiem (Ulmanim blakus sēž

Igaunijas sūtnis H. Rebane; stāv Lietuvas sūtnis V. Vileišis; aizmugurē no kreisās: adju-

tants pulkv. M. Lūkins, trešais — sekretārs J. Rudums)

XXXIV (pret 401. lpp.):
73. Polijas ārlietu ministra Jozefa Beka viesošanās Latvijā 1938. gadā (sēž no krei-

sās: armijas komandieris ģen. Krišjānis Berķis, sūtnis Dr. Miķelis Valters, Polijas ārlietu

ministrs Jozefs Beks, Dr. Kārlis Ulmanis, ārlietu ministrs Vilhelms Munters, Polijas sūtnis

Rīgā Ježijs Klopotovskis un Polijas ārlietu ministrijas polītiskā departamenta direktors

Tadeušs Kobiļaņskis; stāv no kreisās: trešais Ludvigs Ēķis, sestais Jānis Tepfers, pēdējais
Miervaldis Lūkins)

74. Polijas štāba priekšnieka ģen. Vaclava Stacheviča viesošanās Latvijā 1938. gadā

(vidū Latvijas armijas štāba priekšnieks ģen. Mārtiņš Hartmanis, no viņa pa kreisi ģen.
Vaclavs Stachevičs, pa labi Polijas sūtnis Ježijs Klopotovskis, tam blakus ģen. Fricis

Virsaitis)

75. Svinīga pieņemšana Viestura piemiņas pilī Jelgavā 1938. gadā (no prezidenta

pa labi — ārlietu ministrs Vilhelms Munters, pa kreisi — Čechoslovakijas sūtnis P. Bara-

čeks-Žakjē un Polijas sūtnis Ježijs Klopotovskis)

XXXV (pret 416. lpp.):
76. Mazpulku vadonis

XXXVI (starp 416. un 417. lpp.):

77. Kārlis Ulmanis izbraukuma Lielvārde Daugavas krastos (1938. gada rudenī)

78. Kārlis Ulmanis saruna ar lauku ļaudīm (1939. gada rudeni)

XXXVII (starp 416. un 417. lpp.):

79. Valsts prezidents Dr. Kārlis Ulmanis pasniedz grāmatas balvu skolu beigušam

jaunietim

80. Kārlis Ulmanis izbraukuma pie Lielupes pārceltuves Kalnciema (1938. g.)

81. Skultes zvejnieku ostas izbūves darbu apskate Aģes grīva (1938. g. septembrī)

XXXVIII (pret 417. lpp.):

82. Rakstu un mākslas kameras prezidija svinīgais solījums (kreisajā pusē: valsts

prezidents Dr. Kārlis Ulmanis; ar paceltu roku no labās: Jānis Zālītis, Mārtiņš Jansons,

Jānis Rapa, Jūlijs Druva, Ādolfs Kaktiņš, Hermanis Aplociņš un Ludolfs Liberts; solī-

jumu pieņem ministrs Alfrēds Bērziņš; no Ulmaņa pa labi: Vilis Gulbis, Bernhards

Einbergs, Jānis Volonts)

83. Kultūras nedēļas ievadījuma akts Nacionāla opera 1939. g. 28. janvārī (priekša

ministri, aizmugurē Reitera koris)

XXXIX (pret 456. lpp.):
84. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis starp Latvijas armijas jaunajiem virsniekiem

karaskolas izlaiduma aktā 1938. g. (attēla vidū; no viņa pa kreisi civīlā tērpā kara mi-

nistrs ģen. Jānis Balodis, tālāk: armijas komandieris ģen. Krišjānis Berķis, armijas štāba

priekšnieks ģen. Mārtiņš Hartmanis un Rīgas apgabala garnizona priekšnieks ģen. Fricis

Virsaitis; no Kārļa Ulmaņa pa labi: kara skolas priekšnieks plkv. Arvīds Krīpens,

augstākās kara skolas priekšnieks ģen. Hugo Rozenšteins, techniskās divīzijas komandieris
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komandieris jūras kapt. Teodors Spāde)

XL—XLI (starp 456. un 457. lpp.):
85. Ribentropa un Molotova 1939. g. 23. augustā parakstītais slepenais protokols,

ar ko Baltijas valstis iekļāva Padomju Savienības interešu sfairā; 1939. g. 28. septembrī
šo protokolu grozot, Padomju Savienības ietekmes sfairā iekļāva arī Lietuvu

XLII (pret 457. lpp.):

86. Padomju Savienības ārlietu ministrs Vjačeslavs Molotovs paraksta Hitlera un

Staļina otro slepeno līgumu 1939. g. 28. septembrī kremlī, Maskavā

87. Staļins un Ribentrops 1939. g. 28. septembrī sasmaidās par parakstīto Baltijas

valstu un Polijas nāvesspriedumu

88. Vācijas ārlietu ministrs Joachims Ribentrops paraksta Hitlera un Staļina slepeno

līgumu 1939. g. 23. augustā kremlī, Maskavā

XLIII (pret 464. lpp.):
89. Jaungada sveicieni valsts prezidentam Dr. Kārlim Ulmanim 1940. gadā —

strādnieku arodorganizāciju vārdā sveic Jānis Tilgals

90. Aizsargu organizācijas vārdā Jaungada sveicienus nodod ģen. Kārlis Prauls

(otrais no kreisās: Jūlijs Ērglis)

91. Jaungada sagaidīšana Armijas virsnieku klubā (no kreisās: admirālis Teodors

Spāde, valsts prezidents Dr. Kārlis Ulmanis, kara ministrs ģen. Jānis Balodis, armijas

komandieris ģen. Krišjānis Berķis)

XLIV (pret 463. lpp.):

92. Kārlis Ulmanis 1940. gadā

XLV (pret 512. lpp.):

93. Rīgas pils mazais pagalms

94. Rīgas pils — skats no Čakstes laukuma

XLVI (pret 513. lpp.):

95. Rīgas pils tornis ar valsts prezidenta standartu

96. Rīgas pils — skats no Daugavas puses
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Personu radītājs

Ņemot vera, ka Ulmaņa biogrāfija minētajam personam ir bijusi lielāka vai mazāka

nozīme viņa dzīvē, rādītājā par tām sniegtas svarīgākās biogrāfiskās ziņas, ciktāl tās

varēja noskaidrot.

Lasītājs ievēros, cik daudzi no viņiem sekoja Kārlim Ulmanim Golgātas ceļā izsūtījumā
uz „Gulaga archipelāgu".

Lappuses numurs, kur kāda persona tekstā minēta tikai pēc amata apzīmējuma vai

citādi netieši, ievietots iekavās. Ar romiešu cipariem atzīmētas ilustrāciju lappuses, kur at-

tiecīgā persona redzama fotoattēlā. Kur zināms precēto sieviešu dzimtais uzvārds, tas

likts aiz uzvārda iekavās.

Abers, Benno (13.2.1909) — jurists, vēstur-

nieks 432, 551

Adamovičs, Ludvigs (1884 —1943) — teo-

logs, profesors, redaktors, autors, mi-

nistrs 1934—1935; deportēts 1941: 324,

331, 351, 353, 358, 429, XXI

Adamsons, Ēriks (1907—1946) — rakst-
nieks 416, 433

Adienis — brīvības cīņu dalībnieks, pulk-
vedis 155

Aisopos — sk.: Esops
Aizsilnieks, Arnolds (21.2.1898) — agro-

noms, tautsaimnieks, profesors 106, 131,

205, 216, 256, 258, 271—273, 288, 293—

296, 353, 355, 360, 366, 369, 393, 394,

428—431, 551

Akmentiņš, Osvalds (30.5.1914) — žurnā-

lists ASV 59, 60, 62, 67, 68, 70, 73, 74,
105, 291, 292, 538, 551

Akots (agrāk: Freidenfelds), Pauls (14.8.

1903) — agronoms, zemnieku savienības,
vēlāk akciju sabiedrības „Zeme" darbve-

dis 251, 357, XVII

Akurāters, Jānis (1876—1937) — rakst-

nieks, strēlnieks, Latviešu pagaidu nacio-

nālās padomes loceklis 1917, Tautas pa-

domes loceklis 1918: 81, 115, 120, 396

Albats, Hermanis (1879—?) — jurists, do-

cents 1921—1940, viceministrs 1920—

1923, ministrijas pārvaldnieks 1925—

1926, ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs
1923 —1933, sūtnis Vatikānā; deportēts
1941: 224, 227, 251, 292, 386, 548

Alberings, Arturs (1876—1934) — agro-

noms, Vidzemes zemes padomes loceklis

1917, Tautas padomes, Satversmes sapul-
ces un I—III saeimas loceklis, ministru

prezidents 1926: 223, 224, 226, 227,

232—235, 238, 240, 241, 243, 255, 256

259, 260, 263—265, 269, XVII, XVIII,
XX

Albertiņš, Kārlis (1889—1925) — jurists,
Vidzemes pagaidu zemes padomes locek-

lis 1917, Tautas padomes loceklis 1918:

120

Alberts, Fricis, pseudonims: J. Arājs

(1869—?) — jurists, ministrs Niedras

valdībā 1919: 161

Aleksandrs, Herolds (Alexander, Sir

Harold Rupert, Earl of Tunis, 1891 —

1969) — virsnieks īru gvardē, I un II pa-

saules kara dalībnieks; Latvijas brīvības

cīņu laikā komandēja Tukuma pulku (bi-
jušo landesvēru), ģenerālfeldmaršals 169

Aleksandrs 111 (1845—1894) — Krievijas
cars 1881

—
1894: 19

Aleksejs Nikolajevičs (1904—1918) —

Krievijas troņmantnieks 87

Alexander — sk.: Aleksandrs

Alksnis, Arveds (21.5.1910) — ārsts, Jēka-
ba Alkšņa dēls 275, 276, 289, 297, 552

Alksnis, Jēkabs (1870—1957) — ārsts, pro-

fesors 139, 275, 289, 297, 552

Allard — sk.: Allards

Allards, Svens (Sven Allard 1896) — zvied-

ru diplomāts un vēsturnieks, sūtnis

1943—1969: 540, 542, 552

Ampermanis, Jānis (1888—?) — lauksaim-

nieks, Tautas padomes loceklis, brīvības

cīņu dalībnieks; deportēts 1941: 120

Ancītis, Krišjānis (1911—1963) — lite-

rātūrvēsturnieks 31, 39, 45, 103, 105, 106,
552

Andersons, Alfrēds (1879—1937) — skolo-

tājs, literāts, inženieris, Rīgas pilsētas gal-
va 1921—1928: 236

Andersons, Edgars (17.6.1920) — vēstur-

nieks, profesors 81, 82, 91, 98, 106—108,
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131, 148, 172, 183, 288—292, 396, 428,

_

432, 447, 448, 538, 540, 552

Anītis — K. Ulmaņa šoferis 531, 532

Anna Ivanovna (1693—1740) — Kurzemes

hercogiene 1710—1730, Krievijas cariene

1730—1740:417

Annus, Jānis (1883 vai 1887—?) — skolo-

tājs, Hipotēku bankas direktors, II un 111

saeimas loceklis, ministrs 1931 un 1933
—

1934; deportēts 1941: 255, 260

Ansbergs, J. —
Lauksaimniecības centrāl-

biedrības savstarpīgās kreditbiedrības di-

rektors (varbūt identisks ar nākošo?) 114,
115

Ansbergs, Jānis (1866—1937) — jurists,
Latviešu zemturu padomes loceklis 1917;
17 vīru bloka (t.s. Demokrātiskā bloka)
dalībnieks, ministrs Niedras valdībā

1919: 217

Ansone (Brastiņa), Auguste — Friča An-

sona sieva 535

Ansons, Aldis (1937) — Friča Ansona dēls,
K. Ulmaņa krustdēls 361, 362

Ansons, Fricis (1899—?) — akciju sabiedrī-

bas Rotas izdevniecības direktors; depor-
tēts 1941: 361, 535

Anševics, Teodors (1900—?) — ierēdnis, ār-

lietu ministrijas nodaļas vadītājs; depor-
tēts 1941: 481—483

Anšmits, Jānis (1892—?) — strēlnieks, at-

brīvošanas cīņu dalībnieks, Lāčplēša kara

ordeņa kavalieris, administrātīvā depar-
tamenta direktors, 1934. gada apvērsuma
dalībnieks 315, 318, 427

Antonescu — sk.: Antonesku

Antonesku, Jons (lon Antonescu 1882—

1946) — rumāņu virsnieks, maršals, dik-

tators (conducator) 1940—1944: 360

Antons, Mārtiņš (1888—?) — jurists, bēgļu

apgādāšanas centrālkomitejas priekšsēža
biedrs, Nacionālās padomes, Tautas pa-

domes un Satversmes sapulces loceklis 85,

94, 185

Apfelbaum —
sk.: Zinovjevs

Apinis — virsnieks, kapteinis, Voldemāra
Ozola vietnieks apvērsuma gatavošanā
Latvijā 335

Apinis, Dāvids (1887—?) — skolas pārzi-
nis, IV saeimas deputāts 306

Aplociņš, Hermanis (1891—?) — glezno-
tājs, Latvijas rakstu un mākslas kame-

ras vicepriekšsēdis; deportēts 1941:

XXXVIII

Apsītis, Hermanis (1893—?) — brīvības

cīņu dalībnieks, jurists, Rīgas apgabaltie-
sas prokurors, ministrs 1934—1940; de-

portēts 1941: 324, 351, 352, 389, 408,

478, 479, XXI, XXIII

Arājs, J. — sk.: Alberts

Aralovs, Semjons Ivanovičs (1880—?) —

padomju sūtnis Latvijā 1923—1925: 230

Armitstead — sk.: Armitsteds

Armitsteds (Armitstead), Viljams — Hansa

Manteifela svainis, virsnieks, pučists 158

Arnis (agrāk: Runcis), Ernests (1888—

1957) — žurnālists, redaktors 24, 103,
552

Arnold — sk.: Arnolds

Arnolds, Kārlis (Cari Arnold 1863—?) —

skolotājs 23

Aronietis, Pēteris (1880—?) — inženieris,
Tautas padomes locekļa vietnieks, mi-

_

nistrs 1925—1926; deportēts 1941: 224

Ārons, Matīss (1858 —1939) — žurnālists,

autors 86

Aspazija (īstā vārdā: Elza Pliekšāne, dz.

Rozenberga, šķirta Valtere, 1868—1943)
— dzejniece 350, 396, 416, 417, 534, 552

Ašāks, Pēteris (1890—?) — brīvdabas uz-

vedumu administrātors, režisors Zemnie-

ku drāmas teātrī, pēc tam lopkautuves
darbinieks; deportēts 1941: 346

Ašmanis, Pauls (1881—1952) — tautsaim-

nieks, redaktors, bēgļu apgādāšanas cen-

trālkomitejas loceklis, Nacionālās pado-
mes darbinieks, Satversmes sapulces lo-

ceklis; trimdā dzīvoja Vācijā 85

Atoliko, Bernards (Bernardo Attolico

1880—1942) — Itālijas diplomāts, vēst-

nieks Berlīnē 1935—1940: 440

Attolico — sk.: Atoliko

Ausējs, Longīns (1885—?) — Vidzemes pa-
gaidu zemes padomes loceklis 1917, pai-
dagogs, redaktors, autors, docents; de-

portēts 1941: 197,_XV111
Auseklis (īstā vārdā: Miķelis Krogzemis,

1850—1879) — skolotājs, dzejnieks 348

Auškāps, Jūlijs (1884—?) — ķīmiķis, pro-

fesors, ministrs 1938 —1940; deportēts
1941: 384, 408, XXVII

Avalovs, Michails Antonovičs — Bermon-

ta tēvs (?) 177

Avalovs, Pāvels — sk.: Bermonts

Avots, Arveds (1898—?) — redaktors; de-

portēts 1941: 333

Awaloff — sk.: Avalovs

Bachmanis, Kristaps (1867—1942) — bēg-
ļu apgādāšanas centrālkomitejas un I, II

un IV saeimas loceklis, publicists 85

Bachs, A. — sociālistisks autors 103, 552

Backe —
sk.: Bake

Baden, von — sk.: Maksis

Bahamonde — sk.: Franko

Bajinskis, Arvīds (23.1.1904) — zemnieku

savienības partijas darbinieks, Latvijas
amatniecības kameras referents, žurnāla

Amatnieka redaktors 10, 251, XVII

Bake (Backe), Herberts (1896—1947) —

agronoms, valsts sekretārs Vācijas lauk-

saimniecības ministrijā 1933, četrgades
plāna ģenerālpilnvarnieks pārtikas jau-
tājumos no 1934, ministrs 1944; miris

pašnāvībā sabiedroto apcietinājumā 274

Balabkins, Nikolajs (17.7.1926) — taut-

saimnieks, profesors 291, 552

Balfour — sk.: Balfurs

Balfurs, Arturs (Arthur James Balfour

1848—1930) — Anglijas valstsvīrs, ār-

lietu ministrs 1916—1919: 108, 156
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Balodis, Antons (1880—?) — diplomats un

rakstnieks, ministrs 1928—1931; depor-
tēts 1941: 263

Balodis, Francis (1882—1947) — redak-

tors, archaiologs, profesors 372

Balodis, Herberts (1911) — publicists 350,

416, 552

Balodis, Jānis (1881 — 1965) — Latvijas
armijas virspavēlnieks, lI—IV saeimas

loceklis, ministrs 1931 —1940, ģenerālis
134, 151, 152, 161, 162, 167, 170, 186,

217, 220, 252, 264, 268, 277, 279, 287,

301—303, 307, 315, 317—319, 322—326,

(330), 331, 332, 341, 348, (353), 379—

382, 384, 386, 387, 403, 404, (405), 426,

443, (446), 447, 449, 474—479, 498, 542,

X, XIV, XX, XXI, XXVII, XXXI,
XXXII, XXXIX, XLIII

Balodis, Kārlis (1864—1931) — teologs,
tautsaimniecības profesors, saeimas locek-

lis 1928—1931: 176, 177, 254, 291, 309,

428, 552, XVIII

Baltpurviņš, Teodors — Latvijas skautu

priekšnieks 1928—1930 un 1936—1938;
klīstošu sarkanarmiešu nošauts 1941. ga-

da jūlijā, uzvelkot Latvijas karogu Kaln-

ciemā 409

Bangerskis, Rūdolfs (1878—1958) — virs-

nieks Krievijas un Japānas karā un I un

II pasaules karā, divīzijas komandieris

Latvijā, kara ministrs 1924—1925,

1926—1928, ģenerālis, Latviešu leģiona
ģenerālinspektors 177, 178,223, 234, 250,

291, 295, 542, 543, 552

Bankavs, Jānis (1886—?) — žurnālists, re-

daktors, Tautas padomes loceklis; depor-
tēts 1941: 172

Baračeks-Zakje, P. — Čechoslovakijas
diplomāts, sūtnis Rīgā XXXIV

Bastjānis, Voldemārs (1884—1975) — po-

lītiķis, visu četru saeimu loceklis, mi-

nistrs 1926—1928: 88, 106, 107, 206, 209,

223, 234, 238—245, 251, 252, 264, 293,

295, 305, 308, 316, 319, 321, 328, 330,

333, 360, 427, 429, 552, XVIII

Baško Jezups (1889—pēc 1944) — lidotāju
virsnieks, ģenerālis no 1939: 307

Batlers, Rohans (Rohan Butler 21.1.1917)
— angļu vēsturnieks 287, 433, 434, 547

Bauers, Ernests (1882—1926) — agro-

noms,
žurnālists, Tautas padomes, Sa-

tversmes sapulces un saeimu loceklis, mi-

nistrs 1923—1924: 120, 123, 215, 216

Baumanis, Kārlis (1835—1905) — skolotājs,

komponists, valsts himnas autors 350

Baumgart — sk.: Baumgarts

Baumgarts, Vinfrīds (Winfried Baumgart

1938) — vēsturnieks, profesors no 1971:

107, 553

Bebris, Juris (1859—1951) — skolotājs, re-

daktors 396

Bebris, Raimonds (1891 — 1940) — brīvības

cīņu dalībnieks, pils komandants 1936
—

1940, pulkvedis; Jura Bebra dēls 503, 507

Beck — sk.: Beks

Beddie —
sk.: Bedijs

Bedijs (Beddie), J.S. — Amerikas Savieno-

to Valstu vēsturnieks 434, 548

Beinerts, Kārlis (1894—1977) — studentu

biedrības „Fraternitas Rusticana" older-

manis 1928; dzejnieks ar pseudonimu:
Valdis Čūga XVII

Beks, Jozefs (Jozef Beck 1894—1944) —

Polijas valstsvīrs, ārlietu ministrs 1932—

1939: XXXIV

Beldavs, Kārlis (1863—1936) — mācītājs,
teoloģijas institūta docents, 111 un IV

saeimas loceklis, ministrs 1934: 306, 311,
315

Belovs, Oto (Otto von Below 1877—1944)
— vācu ģenerālis, Kurzemes iekarotājs
I pasaules karā 169

Below — sk.: Belovs

Benjamiņa (dz. Simsone, šķirta Elka), Emī-

lija (1881—1941) — laikrakstu izdevēja;
deportēta 1941: 328

Benjamiņš, Antons (1860—1939) — skolo-

tājs, izdevējs (106), 326, 328, 333, 334,
(555)

Benjamiņš, Jānis (1892—1942) — Antona

Benjamiņa dēls, redaktors; arestēts 1940,

no cietuma deportēts 1941: 326

Benjaševics — Lietuvas brīvības cīņu da-

lībnieks, pulkvedis 179

Bentlev — sk.: Bentlijs
Bentlijs (Bentlev), R.

— angļu armijas kap-
teinis, Tallentsa štāba loceklis 1919: 184

Bēnuss, Rūdolfs (1881 —?) — Tautas pado-
mes un Satversmes sapulces loceklis, mi-

nistrs 1919, 1920—1921: 120, 123, 129,

196, XV

Berchtolds, Leopolds (1863—1942) —

Austro-Ungārijas ārlietu ministrs 1912—

1915: 78

Bērends, Kārlis (27.4.1887) — diplomāts
108, 553

Bergholms — Dānijas parlamenta depu-
tāts 537

Bergs, Arvcds (1875—1942) — jurists,

publicists, redaktors, bēgļu apgādāšanas
centrālkomitejas, Nacionālās padomes,
Satversmes sapulces un saeimas loceklis,
ministrs 1919—1921; deportēts 1941: 85,

115, 173, 185, 192, 193, 196, 203, 210,

212, 224, 249, 253, 260, 277, 280, 312,

315, 333, 351, 410, 411, XI, XV

Bergs, Edgars (1878—1961) — teologs, mā-

cītājs 411

Bergs, Jānis (1863—1927) — agronoms,

profesors 32, 46

Bergsons, Jānis (1881—?) — skolotājs, re-

daktors, Tautas padomes loceklis 120,

172

Berģis, Pēteris (1882—?) — jurists, redak-

tors, I saeimas loceklis, ministrs 1923;

deportēts 1941: 369

Berķis, Krišjānis (1884—?) —
I pasaules

kara un brīvības cīņu dalībnieks, ģene-

rālis, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,

Rīgas garnizona priekšnieks, apvērsuma
dalībnieks 1934, ministrs 1940; depor-

tēts 1940: 314, 315, 318, 329, 330, 334,
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477—479, 508, 509, VI, IX, X, XXXI,

XXXIV, XXXIX, XLIII

Bermondt — sk.: Bermonta, Bermonts

Bermonta (Kugaševa) — Pāvela Bermonta

mate 177

Bermonts, Pāvels Rafailovičs, arī: Michai-

lovičs; pieņemtais tituls un vārds: firsts

Avalovs-Bermonts (Awaloff-Bermondt,
1881 — 1936) — avantūrists 169, 177—

181, 185, 187—190, 193, 199, 205, 217,

249, 291, 292, 552

Bernets, Čārlzs (Sir Charles Stuart Burnett,
1882—1945) — virsnieks, angļu aviācijas
maršals no 1936: 424

Berts, Alfrēds (Sir Alfred Burt, 1875—

1949) — angļu armijas ģenerālmajors,
sabiedroto misijas priekšnieks Latvijā
1919—1920: 182, 185, 188, 189, 409, VI,
VII

Bērziņa, Dagnija —
sk.: Šleiere

Bērziņa, Lidija — autore 291, 551

Bērziņš, Alfrēds (arī: Jēkabs Alfrēds,

1899—1977) — brīvības cīņu dalībnieks,

IV saeimas deputāts, aizsargu darbinieks,

autors, apvērsuma dalībnieks 1934, vice-

ministrs 1934—1937, ministrs 1937
—

1940: 9, 10, 21, 22, 27—31, 39, 44, 45,

70, 73, 74, 102—108, 172, 215, 246, 249,

268, 270, 277—281, 283—285, 287, 290,

291, 294—297, 301—304, 306, 307, 311—

314, 316—319, 322—331, 333, 341—343,
346, 349, 351—353, 355, 371, 379, 380,

382, 385, 387, 388, 390, 394—396, 398,

399, 403—406, 408—412, 415, 420,
426—433, 438, 442, 443, 445, 450, 451,

471, 474—479, 488, 492, 493, 494, 531,

532, 536, 537, 540—542, 544, 553, XX,

XXI, XXIV, XXVI, XXVII, XXXVIII

Bērziņš, Andrejs (1875—?) — administra-

tors, banku darbinieks, redaktors; Tau-

tas padomes un Satversmes sapulces lo-

ceklis, ministrs 1920—1921; deportēts
1941: 138, 139, 197, 207, 209, 237, 366,

367, 373, 374, 391, 406, 442, XXIII,
XXIV

Bērziņš, Arturs (1882—1962) — žurnā-

lists, teātfa vēsturnieks un kritiķis, bio-

grāfs 84, 106, 108, 357, 542, 553

Bērziņš, Jānis — Tautas padomes loceklis
120

Bērziņš, Jānis — tieslietu students 249

Bērziņš, K. — bēgļu apgādāšanas centrāl-

komitejas loceklis 85

Bērziņš, Ludis (1870—1965) — rakstnieks,

literātūrvēsturnieks, folklorists, teologs,
profesors 429, XVII

Bērziņš, Reinholds (1888—1939) — sarkan-

armijas virsnieks, frontes virspavēlnieks,
Padomju Latvijas karaspēka inspektors
1919, krievu kara padomes loceklis 1924:

167

Bērziņš, Richards, pseudonims: Valdess

(1888—1942) — brīvības cīņu dalībnieks,

rakstnieks, Latvijas telegrāfa aģentūras
direktors; deportēts 1941: 327, 490, 492,

493, 547

Bērzkalns, Valentīns (1914—1975) —

autors, muzikologs, komponists 296, 553

Besijs, Čarlzs (Charles Edwin Bessey

1845—1915) — botāniķis, Nebraskas

universitātes profesors pēc 1884, rektora

vietnieks 1888—1891, 1899—1900 un

1907, dekāns pēc 1909: 64

Bessey — sk.: Besijs
Bīdermanis — pulkveža O. Neimaņa mā-

sasvīrs, zemnieku savienības darbinieks

Ventspili 505

Bielenstein
—

sk.: Bīlenšteins

Bikša, Paulīne — sk.: Ulmane

Bīlenšteins (Bielenstein), Augusts (1826—

1907) — teologs, valodnieks, archaiologs,
etnogrāfs, latviešu kultūras pētnieks 197,

198, 553

Bīlmanis, Alfrēds (1887—1948) — vēstur-

nieks, diplomāts 107, 292, 294, 295, 338,

460, 473, 480, 481, 540—542, 547

Bīlmanis, Roberts (1880—?) — skolotājs,
redaktors, Tautas padomes, Satversmes

sapulces un saeimas loceklis, Hipotēku
bankas direktors 1925—1934: 218, 250

Birkhāns, Alfrēds (1897—1974) — arehi-
tekts 395, 432, 553

Birkhāns, Ernests (1872—?) — tautsaim-

nieks, Rīgas biržas komitejas valdes

priekšsēdis 1929 —1939, profesors; depor-
tēts 1941: 306, 373

Birzgale, Jūlija — sk.: Skaidrīte

Birznieks — sk.: Nelsons

Birznieks, Alfreds (1889—?) — jurists, iekš-

lietu ministra biedrs 1918, ministrs

1923—1924; deportēts 1941: 123, 129,
173

Birznieks, Jānis (1895—1955) —
lauksaim-

nieks, 111 un IV saeimas deputāts, vice-

ministrs 1934 —1935, ministrs 1935—

1940; deportēts 1941: 264, 268, 303, 308,

316, 325, 331, 351—353, 374, 379, 389,

390, XX—XXI, XXVI, XXVII

Bischoff — sk.: Bišofs

Bisenieks, Georgs (1885—?) — diplomats,
sūtnis (1921—1924); deportēts 1941: 199

Bisenieks, Jānis (1864—1923) — agronoms,

sabiedrisks darbinieks 46, 79

Bismarck — sk.: Bismarks

Bismarks, Oto (Otto Eduard Leopold von

Bismarck 1815—1898) — Prūsijas valsts-

vīrs, Vācijas apvienotājs 1871 un kanc-

lers 1871—1890: 377

Bišofs (Bischoff), Jozefs — vācu dzelzdi-

vīzijas komandieris 1919, majors 150,

151, 161, 185, 290, 292, 553

Bite, Erasts (1880—?) — jurists, senāta

prokurors, Tautas padomes sekretārs un

Satversmes sapulces loceklis, ministrs

1926—1927; deportēts 1941: 95, 120,

124, 234

Blanks, Ernests (1894—1972) — žurnālists,
redaktors 212

Bļaus, Pēteris (1900—1971) — brīvības cī-

ņu dalībnieks, žurnālists, redaktors, ap-

vērsuma dalībnieks 1934; padomju oku-

pācijas laikā sabiedrisko lietu ministrs un
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Augstākās padomes prezidija sekretārs

1940—1941, pēc tam Baškirijā; otrās pa-

domju okupācijas laikā redaktors Rīgā
328, 439, 493, 494, (498)

Blese, Ernests (1892—1964) — filologs,
profesors 488

Bluķis — Rīgas pils šveicars 529

Blumbergs, Jānis (1886—1941) — agro-

noms, redaktors, ministrs 1919 —1920,

1924—1926, 1939—1940: 86, 87, 123,

129, 140, 156, 192, 193, 224, 232, 475,

V, XI

Blumbergs, Morics — sk.: Vētra

Bļodnieks, Ādolfs (1899—1962) — politi-
ķis, redaktors, Tautas padomes, Satver-

smes sapulces un II—IV saeimas locek-

lis, ministru prezidents 1933—1934:

153—156, 158, 209, 222, 237, 253, 259,

265, 282, 290, 295, 302—306, 310, 311,

352, 385, 426, 532, 553, XVIII

Bļodnieks, Kārlis (1882—?) —
Ādolfa

Bļodnieka brālis, inženieris, Latvijas
dzelzceļu galvenais direktors 1921 —1924,

1934—1940; deportēts 1941: 532

Bochonko — skolotājs Jelgavā 22

Bodisco — sk.: Bodisko

Bodisko, Eduards (Eduard Michael Bo-

disco 1863 —1940) — jurists un taut-

saimnieks Igaunijā (citētajā telegram-
mā tikai: -desko) 158

Bohlen, von —
sk.: Krups

Bokalders, Jānis (21.11.1885) — statistiķis,
redaktors, viceministrs 1925—1931; trim-

dā Zviedrijā 26

Bolšteins, Ludvigs (1889—1940) — ģene-
rālis, robežsargu brigādes komandieris

1928—1940: 153, IX, X

Borkovskis (Borkowsky), Oskars — ju-
rists; pēc 1919. g. 16. apnja puča Lie-

pājā uzņēmās komisāriskās valdības

funkcijas 161

Borkowsky —
sk.: Borkovskis

Bosanquet — sk.: Bosenkets

Bosenkets, Vivjens (Vivian Henry Court-

hope Bosanquet 1872—1943) — angļu

diplomāts, konsuls Rīgā 1911, britu Bal-

tijas admirāļa politiskais padomnieks
1918—1919, ģenerālkonsuls Tallinā 1919:

134, 135

Boshards (Bosshard) — hidrologs Cīriche

33, 35

Bosshard — sk.: Boshards

Brastiņa, Auguste — sk.: Ansone

Brastiņš, Arvīds (13.4.1893) — tēlnieks,

redaktors 535, 544

Brastiņš, Augusts — Arvīda Brastiņa tēvs,

kalējs 535

Brechmane-Štengele, Milda (1893) — dzie-

done, Nacionālās operas soliste 396

Brēdermanis, Ringolds (1901) — ierēdnis

125

Brēdrichs (Broedrich), Silvio (1870—1952)
— Kuldīgas apriņķa priekšnieka palīgs
1905—1906, Kurzemes kolonizātors 161

Breiers (Breyer), Richards — vācu vēstur-

nieks 10, (41)

Breikšs, Jānis (1887—1965) — jurists, ll—

IV saeimas deputāts, trimdā Zviedrijā

226, 253, 259, 280, 306

Breikšs, Leonīds (1908—1942) — dzej-
nieks 416

Brēmanis, Gerhards (6.5.1910) — izglītības
ministra sekretārs 1935—1940: 328, 429

Brēmers, Arvīds (1871—1941) — Krievijas
valsts domes un Latvijas tautas padomes
loceklis, Latvijas lauksaimniecības cen-

trālbiedrības, Konzuma un Latvijas pien-
saimniecības centrālās savienības ilgga-
dējs valdes vai padomes loceklis 89, 90

Brenneisen — sk.: Brenneizens

Brenneizens (Brenneisen), Reinholds (1900)
— vācu tautsaimnieks, profesors no

1938: 201, 293, 553

Brenners, Jānis (9.8.1893) — brīvības cīņu
dalībnieks, mičmans ziemeļarmijā; vēlāk

pulkvežleitnants VI

Breyer — sk.: Breiers

Briedis, Augusts (1877—1937) — skolotājs,
Tautas padomes, Satversmes sapulces un

saeimas loceklis 115, 118, 238, 240, 241,

XVII, XVIII, XXVII

Briedis, Pēteris (28.3.1905) — ostasstrād-

nieks, revolucionārs, valsts prezidenta
vietnieks Kirchenšteina valdībā, „tautas

saeimas" priekšsēdis 1940: 499, 500, 522

Brigadere, Anna (1861—1933) — rakstnie-

cc 81, 84, 183, 184,270, 553

Brikovskis, Edvards (1880—?) — notārs,

tieslietu ministrijas pārvaldnieks 1925 —

1926: 224

Brinings (Bruning), Heinrichs (1885—1970)
— skolotājs, tautsaimnieks (Dr.rer.pol.),

Vācijas valsts kanclers 1930—1932, pro-
fesors ASV unVācijā 274

Brockhaus — sk.: Brokhauss

Broedrich — sk.: Bredrichs

Brokhauss, Frīdrichs (Friedrich Arnold

Brockhaus 1772—1823) — vācu enciklo-

pēdists, apgāda dibinātājs 102, 105, 553

Broks, Jānis (1864?) — skolotājs 102, 556

Bronšteins — sk.: Trockis

Brumelis, Jānis (1864—1939) — sabiedrisks

darbinieks, bēgļu apgādāšanas centrāl-

komitejas valdes loceklis 85

Brunalds, J. — bēgļu apgādāšanas centrāl-

komitejas loceklis 85

Bruning — sk.: Brinings
Brunners, Pēteris (1889—1969) — tautsaim-

nieks, uzņēmējs 240

Bruņenieks (arī: Bruņinieks), Pauls (1888—

1923) —
virsnieks I pasaules karā un brī-

vības cīņās, Lāčplēša kara ordeņa kava-

lieris 183, 184

Bružis, Mikus (1868—?) — ķīmiķis, Tautas

fiadomes un Satversmes sapulces locek-

is, Hipotēku bankas direktors 120

Budže, Aloizijs (1896—1976) — pašvaldī-
bas darbinieks, publicists, IV saeimas de-

putāts, viceministrs un ministrs 1934;

trimdā Vācijā un ASV 306, 307, 315,

332, 426, 553
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Bujans, Arvis — Brigaderes romāna varonis

183

Bukšs, Miķelis (1912—1977) — filologs,
Latgales pētnieks 430, 553

Bulle, Ādolfs (1894—?) — brīvības cīņu
dalībnieks, virsleitnants 155

Bulsons, Roberts (1889—?) — ierēdnis,
valsts kancelejas direktora vietnieks

1939—1940; deportēts 1941: 481, 482

Bundža, Dāvids (1873—1901) — žurnā-

lists 103

Burchard — sk.: Burchards

Burchards, Vilhelms (Wilhelm Amsinck

Burchard-Motz 1878—1957) — vācu

jurists, vācu pārvaldes darbinieks Kur-

zemē un Rīgā 1915—1919: 111

Burckhardt — sk.: Burkhards

Burkhards, Kārlis (Carl Jacob Burckhardt

1891 Šveicē — 1974) — Tautu savienī-

bas komisārs Dancigā 1937—1939, vēs-

tures profesors 440

Burnett
— sk.: Bernets

Burt
— sk.: Berts

Buševics, Ansis (1878—1943) — polītiķis,
Tautas padomes, Satversmes sapulces un

I un IV saeimas loceklis, ministrs 1923:

149, 166, 168, 206, 308, 316, 320

Bušs, Kārlis (1876—1923) — rūpnieks, mi-

nistrs 1919—1920: 192, XI

Butuls, Ādams (1860—1938) — ārsts, re-

daktors, bēgļu apgādāšanas centrālkomi-

tejas loceklis, Latvijas universitātes līdz-

organizētājs 85

Cabule (Ulmane), Mirdza — K. Ulmaņa
brāļameita 13, 15, 102, 540

Ceichners, Alfrēds (20.8.1899) — taut-

saimnieks 103, 106, 296, 433, 553

Celle-Unāme, Milda
—

sk.: Unāma

Celmiņš, Gustavs (1899—1968) —
brīvī-

bas cīņu dalībnieks, polītiķis, Pērkon-

krusta priekšnieks, izraidīts no Latvijas,
pēc atgriešanās 1941 darbojies pagrīdē,
Vācijas slepenpolicijas apcietināts 1944;

pēc atbrīvošanas dzīvoja Itālijā un 1950

izceļoja uz ASV 343, 410, 428

Celmiņš, Hugo (1877—?) — agronoms, re-

daktors, diplomāts, Tautas padomes, Sa-

tversmes sapulces un visu četru saeimu

loceklis, ministrs 1920, 1923—1924 un

1924—1925, ministru prezidents 1928—

1931, sūtnis Berlīnē 1935—1938; depor-
tēts 1941: 46, 196, 208, 210, 216, 222,
227, 232, 242, 253—255, 257—259, 263,

264, 268, 269, 279, 303, 308, 317, 318,

331, 356, XIII, XV, XVIII, XX

Celms, Jūlijs (1879—1935) — virsnieks,

Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, Tautas

padomes, Satversmes sapulces un visu

četru saeimu loceklis 120, 172, 308, 319,

323, 335, 362

Chamberlain
—

sk.: Čemberlens

Cielēns, Fēlikss (1888—1964) — polītiķis,
rakstnieks, diplomāts, Tautas padomes,
Satversmes sapulces un saeimas loceklis,
ministrs 1926—1928, sūtnis 1933—1934:

182, 183, 194, 195, 198, 209, 214, 216,

221, 223—225, 230, 234, 235, 239, 241,

253, 257, 263—265, 274, 277, 289, 292—

296, 301, 331, 338, 341, 342, 426, 428,

553, XVIII

Cielēns, Oto (1897—?) —
brīvības cīņu da-

lībnieks, Lāčplēša kara ordeņa kavalie-

ris, armijas izlūkošanas daļas darbinieks,

apvērsuma dalībnieks 1934: 318

Cimmere, Virdžinija (Virginia Zimmer) —

universitātes darbiniece Amerikas Savie-

notajās Valstīs 68

Cimmermanis, Jānis — sk.: Rudums

Cimmermans (Zimmermann) — Kazdangas
muižas pārvaldnieks 158

Cinghauss (Zinghaus), Viktors — vācu

publicists 400, 432, 560

Cirītis, Alfrēds (1880?—?) — tiesas rakst-

vedis 55

Cīrulis, Jānis (1897—1962) — komponists
350, 553

Cīrulis, Kristaps (1845—1940) — skolo-

tājs Bērzmuižā 1866—1913: 18—21

Civis-Civinskis, Sergejs (1895—?) —
kari-

katūrists; deportēts 1941: 261

Clark — sk.: Klārks

Coleman — sk.: Kolemens

Collier — sk.: Koljērs
Copping — sk.: Kopings
Cowan — sk.: Kovens

Cripps — sk.: Kripss
Crohn-Wolfgang — sk.: Krons-Volfgangs
Cromwell — sk.: Kromvels

Curzon of Kedleston — sk.: Kerzons

Čaikovskis, P. — krievu balto armiju pulk-
vedis 179

Čakste, Jānis (1859—1927) — jurists, re-

daktors, profesors, bēgļu apgādāšanas
centrālkomitejas priekšsēža biedrs, vēlāk

priekšsēdis, Krievijas I valsts domes lo-

ceklis, Kurzemes komisārs, Tautas pado-
mes priekšsēdis, Satversmes sapulces pre-

zidents, valsts prezidents 1922—1927: 85,

115, 118, 120, 124, 130, 177, 191, 193,

195, 197, 203, 209, 210, 215, 221—224,

226, 233, 235, 293, 378, 507, 512, XIV

Čamanis, Jāzeps (1884—1964) — teologs,
redaktors, publicists, viceministrs 1934—

1940, pāvesta galma prelāts Romā no

1940: 325, 332, XXI

Čeginska, Eba (Ebba Čeginskas) — lietu-

viešu vēsturniece 434, 554

Čeginskas — sk.: Čeginska
Čemberlens, Džozefs (Sir Joseph Austen

Chamberlain, 1863—1937) — britu

valstsvīrs 77

Čenču Jezups — sk.: Kindzulis

Čičerins, Grigorijs Vasiljevičs (1872—

1936) — Padomju Krievijas ārlietu ko-

misārs 193, 194

Daģis, Jānis (1.6.1908) — agronoms, publi-
cists 428, 554

Daliņš, Jānis (5.11.1904) — sportists, pa-

saules rekordists soļošanā 396
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Dambergs, Voldemārs (1886—1960) —

rakstnieks, trimdā Dānijā 26

Dambītis, Roberts (1881— 1957) —
I pa-

saules kara strēlnieku virsnieks, apsardzī-
bas ministrijas pārvaldnieks 1918, vice-

ministrs 1919, armijas saimniecības pār-
valdes priekšnieks 1920—1924, štāba

priekšnieka palīgs 1935—1939, ģenerā-
lis; kara ministrs Kirchenšteina valdībā

1940, okupētās Latvijas augstākās pado-
mes prezidija loceklis, vācu okupācijas
laikā ievietots koncentrācijas nometnē,

pēc kara atgriezies Latvijā 493, (506),

508, 509, (514), 515, (516), 518, (526),
(528), XXXIX

Daniševskis, Jūlijs (1884—1938) — revolū-

cionārs 91

Dankers, Oskars (1883—1965) — virsnieks

I pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās
(ziemeļarmijā), ģenerālis; vācu okupā-
cijas laikā pašpārvaldes ģenerāldirektors
387

Dannenbergs, Arturs (1891—?) — virsnieks

I pasaules karā un brīvības cīņās, Vid-

zemes artilērijas pulka komandieris 1919

—1925, artilērijas inspektors, Rīgas gar-

nizona priekšnieks 1940; deportēts 1941:

520, (521)—(523)

Dardzāns, Pēteris (18.5.1889) — virsnieks,

autors, redaktors, Troickas latviešu strēl-

nieku pulka komandieris Sibirijā 1919—

1920: 542, 554

Darrē (Darre), Richards Valters (1895—

1953) —

agronoms, apceļojis Baltijas
valstis 1925, lauksaimniecības atašejs Vā-

cijas sūtniecībā Rīgā 1928 —1929, Vāci-

jas valsts zemnieku vadonis (Reichs-

bauernfūhrer), uzturlietu un lauksaimnie-

cības ministrs 1933; noraidot Himlera

austrumu kolonizācijas projektus, atcelts

no amata 1942; Nirnbergas prāvā sodīts

ar 7 gadiem cietuma, bet 1950 atbrīvots

274

David — sk.: Dāvids

Dāvids, Eduards (Eduard David 1863
—

1930) — Vācijas ārlietu ministrijas dar-

binieks 1918: 100, 113

Dcbonnaire — sk.: Monsons

Deglavs, Arnolds (1904—1969) — students,
komūnistu deputāts IV saeimā 283

Deglavs, Augusts (1862—1922) —
rakst-

nieks 95

Dekanozovs, Vladimirs Georgijevičs (1898

—1953) — Padomju Savienības valsts-

vīrs, ārlietu vicekomisārs no 1939, sūtnis

Vācijā 1940—1941, Centrālkomitejas lo-

ceklis 1941 —1950, sodīts ar nāvi 1953:

492

Dēķens, Kārlis (1866—1942) — skolotājs,

mācībgrāmatu autors, Tautas padomes,
Satversmes sapulces un visu četru saeimu

loceklis, viceministrs 1923: 308

Dēliņš, Emīls (15.3.1921) — žurnālists, re-

daktors, K. Ulmaņa krustdēls 10, 102,

361, 362

Dēliņš, Jānis Roberts (1875—1952) — žur-

nālists, redaktors 40, 361

Derevjanskis, Vladimirs
— padomju diplo-

māts, sūtnis Rīgā 1940: 488, 494, 516,

527, 528, 531, (539)
Desino, K. — krievu pilsoņu karā balto

armiju ģenerālis 179

-desko
— sk.: Bodisko

Dewhurst — sk.: Djūhersts
Dinbergs, Anatols (3.3.1911) — diplomāts

10

Dirsts (Durst) — vēsturnieks Cīrichē 33,

35, 36

Dišlers, Kārlis (1878—1954) — jurists, re-

daktors, profesors, saeimas deputāts; de-

portēts 1941: 225, 233, 278, 433, 554

Djūhersts (Dewhurst), Normens — angļu
armijas kapteinis, konsuls 184

Dmitrijevs, Radko (1859—1919) — bulgāru
virsnieks, Krievijas 3. armijas virspavēl-
nieks I pasaules karā 1914 —1915, ģenerā-
lis; komūnistu nogalināts 81

Dobelis, Ādolfs (1889—1918) — žurnā-

lists, dzejnieks, bēgļu apgādāšanas cen-

trālkomitejas darbinieks, Nacionālās pa-

domes ārlietu nodaļas sekretārs 115, 118

Dolfuss (Dollfuss), Engelberts (1891— 1934)
— Austrijas kanclers 1932—1934, noga-

lināts nacionālsociālistu puča laikā 341,

344, 363—365, 390, 478

Dollfuss — sk.: Dolfuss

Doumenc — sk.: Dumanks

Draviņš, Kārlis (30.12.1901) — valodnieks

10

Dravnieks — uzņēmējs 240

Drax
—

sk.: Drekss

Dreimane, Ņina — sk.: Kalnāre

Drekss, Redžinalds, Plankets-Ernls-Erls

(Sir Reginald Aylmer Ranfurly Plunkett-

Ernle-Erle-Drax, 1880—1967) — angļu
admirālis, britu misijas Maskavā vadī-

tājs 1939: 424, 540

Drīzulis, Aleksandrs (29.6.1920) — pa-

domju vēsturnieks 102, 321, 410, 427,

432—434, 473, 474, 488, 541, 542, 547,
554

Drucker — sk.: Drukera

Drukera (Drucker) — archīvāre Leipcigas
universitātē, profesore 41, 43

Druva, Jūlijs (1882—1950) — žurnālists,

redaktors, zemnieku savienības ģenerāl-
sekretārs 1929—1934, Latvijas rakstu un

mākslas kameras priekšsēdis 1938 —1940,

Ulmaņa rakstu un runu izdevējs 101,

268, 411, 412, 536, 544, 554, IX, XXIV,

XXVI, XXVII, XXXVIII

Dubins, Morduchs (1889—?) — žīdu tirgo-
tājs, Tautas padomes, Satversmes sapul-
ces un visu četru saeimu loceklis 222, 374

Ducmanis, Kārlis (1881—?) — jurists,

diplomāts, senātors 1936—1940; depor-
tēts 1941: 479

Duks, Sergejs (15.1.1902) — kora diriģents,
radiofona techniķis 346

Dukurs, Rūdolfs (1886—1946) — polītiķis,
redaktors, vēsturnieks, visu četru saeimu
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deputāts, ministrs 1921 —1923; miris de-

portācijā 215, 308

Dumanks, Jozefs (Joseph Doumenc 1880—

1948) — franču ģenerālis, delegācijas va-

dītājs Maskavā 1939: 424

Dunsdorfs, Edgars (20.11.1904) — autors

102, 105, 288, 292, 293, 296, (333), (334),
(342), 430, 433, 460, 481, 488, 541, 554

Dzelzītis, E. — komūnistu pārstāvis kara
invalidu organizācijā 499

Dzelzītis, Hugo (1888—?) — tautsaimnieks,
banku darbinieks, lI—IV saeimas depu-
tāts; deportēts 1941: 257, 303, 318, XX

Dzelzītis, Kārlis (25.6.1892) — jurists,
rakstnieks, Satversmes sapulces un 111

saeimas loceklis 433

Dzenis, Antons (1893—?) — visu četru

saeimu deputāts, viceministrs 1923 —

1925, 1926; deportēts 1941: 257, 306

Dzērve, Rūdolfs (1886—?) — lauksaim-

nieks, Latvijas lauksaimniecības kameras

priekšsēdis 1935—1940; deportēts 1941:

366, XXVII, XXVIII

Dziļleja (agrāk: Tīfentāls), Kārlis (1891—

1964) — rakstnieks, jurists 347, 428, 554,
555

Dzintars, Jānis (1928) — padomju vēstur-

nieks 538

Dzirkalis, Kārlis (16.4.1902) — skautu va-

dītājs 106

Džeremijs — Hjū Volpola romāna varonis

362

Džordžs (George) VI (1895—1952) — An-

glijas karalis 1936—1952: 413

Džugašvili — sk.: Stajins

Eden — sk.: Idens

Edlund — sk.: Edlunds

Edlunds, Nilss (Nils David Edlund) —

zviedru pulkvežleitnants 144, 151

Egle, Kārlis (1887—1974) — bibliogrāfs
104—106, 554

Egle, Kārlis (1895—?) — atslēdznieks, Lat-

vijas darba kameras priekšsēdis 1936—

1940; deportēts 1940: 366

Eglītis, Arkādijs (1898—1923) — agro-

noms, 111 un IV saeimas deputāts, zem-

kopības ministra biedrs 1926 un 1928:

XVIII

Einbergs, Bernhards (1893—1958?) — in-

ženieris, I pasaules kara un brīvības cīņu
dalībnieks, ministrs 1934—1940, vācu

slepenpolicijas vajāts — ievietots kon-

centrācijas nometnē 1945: 324, 353, 410,

476—479, XXI, XXXVIII

Eisbergs (no 1939: Ledus), Emīls (miris
pašnāvībā 1940) — sabiedriski kultūrālā

departamenta jaunatnes dajas vadītājs
1934, pēc tam preses informācijas darbi-

nieks zemkopības ministrijā 410_
Ēķe (Fūrmane), Alma — Ludviga Eķa sieva

405

Eķis, Ludvigs (1892—1943) — politiķis,
diplomāts, brīvības cīņu dalībnieks, mi-

nistrs 1934—1938, sūtnis 1934, 1938—

1939, Latvijas sūtniecības padomnieks
ASV 1941—1943: 324, 373, 382, 385,

397, 405, 406, 410, XXI, XXXIV

Elka, Emīlija — sk.: Benjamiņa
Ender — sk.: Enders

Enders, Oto (Otto Ender 1875—1960) —

jurists, Austrijas kanclers 1930—1931,
ministrs ar uzdevumu izstrādāt Austrijas
autoritāro valsts satversmi 1933—1934:

363

Endzelīns, Jānis (1873—1961) — valod-

nieks, profesors, akadēmiķis 396

Engels — sk.: Engelss
Engelss, Frīdrichs (Friedrich Engels 1820—

1895) — turīgs vācu rūpnieks, sociālists

416

Enzeliņš, Hermanis (1867—1953) —
lauk-

saimnieks, redaktors, Satversmes sapul-
ces un saeimas loceklis 32, 39, 45 —48,

53—59, 61—63, 69, 72—77, 79, 80, 83,

90, 92, 101, 103—106, 396, 533, 544,

547, 554

Epiks (Opik), Oskars (1896—1974) —

igauņu ārlietu viceministrs 454

Epšteins, H.
— žīdu baņķieris, Liepājas

tirgotāju bankas dibinātājs 236

Ercbergers, Matīss (Matthias Erzberger
1875—1921) — skolotājs, žurnālists,
reichstāga deputāts, valsts sekretārs bez

portfeļa 1918, pamiera komisijas priekš-
sēdis, ministrs, vicekanclers; atkāpies, bet

ievēlēts atkal reichstāgā 1920: 165

Ērglis, Jūlijs (1885—1941) — virsnieks I

pasaules karā un brīvības cīņās, Lāč-

plēša kara ordeņa biedrības priekšnieks,
II un 111 saeimas loceklis; NKVD apcie-
tināts 1940 un vēlāk nošauts 257, XVIII,
XLIII

Erhards, Roberts (1874—1940) — taut-

saimnieks, Krievijas valsts domes locek-

lis, Latvijas finanču ministrs 1919—1920:

171— 175, 192

Erie — sk.: Drekss

Ērmanis, Pēteris (1893—1969) — rakst-

nieks 416, 433, 554

Erniņš, Alberts (1897—?) — techniķis,
dzelzceļnieks, IV saeimas loceklis 283

Ernle — sk.: Drekss

Ernst
—

sk.: Ernsts

Ernsts (Ernst), Alfrēds (1875—?) — botā-

niķis Cīrichē, profesors no 1905: 33, 35

Erss (agrāk: Rūniks), Ādolfs (1885—1945)
— rakstnieks, redaktors 87, 106, 554

Erzberger — sk.: Ercbergers
Esops (Aisopos 6. gs. pr. Kr.) — grieķu

fābulu autors 451

Ezergailis, Andrievs (10.12.1930) — vēs-

turnieks 89

Ezeriņš, Jānis (1891 — 1924) — rakstnieks

81

Fairbrēss, Rojs (Roy Charles Whitworth

George Firebrace) — pulkvedis, Anglijas
militārais atašejs Rīgā 1931 —1935, pēc

tam Maskavā 1937—1939: 375, 387, 443,

(540)
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Fanson — sk.: Selis-Fansons

Feifers, Tedis (Ted Pfeifer) — Nebraskas

universitātes archīva direktors 10, 66,
(69)

Feldmanis (vēlāk: Grodsala), Ēriks (1884—

?) — jurists, Tautas padomes loceklis,
ministrs 1920, sūtnis Maskavā 1921 —

1923; deportēts 1945: 173, 196, 197, XV

Feldmanis, Jūlijs (1889—1953) — diplo-
māts, jurists, sūtnis, pastāvīgais delegāts
Tautu savienībā 396, 397, 399, 432, 482,

551, 554, 556

Feldmans, Jūlijs — sk.: Feldmanis

Filipa, Jūlija — Jāņa Filipa māte, lauk-

saimniece 40, 41

Filips, Jānis (1890) — saimniecisks darbi-

nieks 10, 40, 80, 86, 87, 92, 93, 103, 547

Firebrace — sk.: Fairbrēss

Firstenbergs — sk.: Haneckijs
Flečers (Fletcher), Alfrēds — vācu majors

217

Fleischmann — sk.: Fleišmans

Fleišmans, Gustavs (Gustav Friedrich Wil-

helm Fleischmann 1837—?) — profesors
29

Fletcher — sk.: Flečers

Foch — sk.: Fošs

Fogelmanis, Osvalds (1888—?) — Vidzemes

divīzijas štāba priekšnieks, apvērsuma
dalībnieks 1934; deportēts 1941: 318

Fogelstrēms (E. A. Fogelstrom) — mācītājs
Omahā, Nebraskā, ASV 60

Fogelstrom — sk.: Fogelstrēms
Folkmans, Hanss (Hans-Erich Volkmann)

— vācu vēsturnieks 100, 107, 108, 287,

288, 290, 560

Ford — sk.: Fords

Fords, Džeralds (Gerald Rudolph Ford

14.7.1913) — Amerikas Savienoto Valstu

prezidents 1974—1977: 407

Forstmanis, Fricis, pseudonimi: Fricis

Dziesma, Alant Vils (11.1.1906) — dzej-
nieks 10

Fortington — sk.: Fortingtons

Fortingtons, Herolds (Harold Augustus

Fortington 1890—1944) — angļu baņķie-
ris 173—175, 203, 204, 211, 213

Foschini — sk.: Foskini

Foskini (Foschini) — Itālijas sūtnis Latvija
388

Foslers, Džons (John Fossler) — ārsts

Omahā 61—63

Fossler
— sk.: Foslers

Fošs (Foch), Ferdinands (1851—1929) —

franču virsnieks, karaskolas profesors un

vadītājs; I pasaules karā korpusa un ar-

mijas komandieris, sabiedroto štāba

priekšnieks un militārās komisijas prezi-
dents 188

Francis Ferdinands (Franz Ferdinand 1863

—1914) — erchercogs, Austro-Ungārijas
troņmantnieks 78

Franco — sk.: Franko

Franko, Fransisko (Francisko Franco Ba-

hemonde 1892—1975) — Spānijas dikta-

tors 1939—1975: 418, 428

Franz
— sk.: Francis

Freidenfelds, Pauls
—

sk.: Akots

Freinbergs, Kārlis (1884—1965) — žurnā-

lists, redaktors, dramaturgs 357

Freivalds, Edmunds (1891—1922) — žur-

nālists, Tautas padomes loceklis 117, 120

Freivalds, Osvalds (1905—1975) — publi-
cists 287, 294, 554

Frickauss, Valdonis (1926) — vēsturnieks

10

Frīdbergs, Arnolds (1885) —

agronoms, re-

daktors 46

Frīdenbergs — ministru prezidenta amata

kandidāts 1921: 209

Frīdenbergs, Jānis — sk.: Mierkalns

Frīdfelds — sk.: Mierlauks

Frīdrichs Vilhelms (1692—1711) — Kur-

zemes hercogs 1710—1711: 417

Fridrichsons, Jānis Fricis (dzimis 1890?)
— polītiskās policijas priekšnieks no

1934; deportēts 1940: 314, 427

Frobelijs (Froebelius), T. H. — Anglijas
sūtniecības archīvārs Rīgā 387, 393

Froebelius — sk.: Frobelijs
Frohwein — sk.: Froveins

Froveins, Hanss (Hans Frohwein 1887—

1956) — Vācijas sūtnis Tallinā (421)
Fūrmane, Alma — sk.: Eķe

Gade — sk.: Geds

Gaigala, Konstantīns — sk.: Hiršs

Gailītis, Alfrēds (13.8.1900) — lauksaim-

nieks, IV saeimas loceklis 264, 303

Gailītis, Markus (1882—?) — inženieris,

diplomāts, Satversmes sapulces loceklis,
II saeimas deputāts, ministrs 1925—

1926; deportēts 1941: 211, 224

Gailītis, Pauls (1869—?) — teologs, Sa-

tversmes sapulces loceklis, ministrs 1923;

deportēts 1941: 220

Gallienne — sk.: Geliens

Gaņeckijs, Žans (arī: Jakobs) — sk.: Ha-

neckijs
Garselis, Roberts (1892—1936) — inženie-

ris, Rīgas pilsētas galva 1935—1936: 356

Gaulle, dc — sk.: Gols

Gēds, Džons (John Alleyne Gade 1875—

1955) — architekts, ASV pārstāvis Lat-

vijā v.c. Baltijas valstīs brīvības cīņu
laikā 1919—1920: 189

Geliens, Vilfreds (Wilfred Hansford Gal-

lienne 1897—1956) — angļu diplomats
Tallinā, konsuls 1935—1940: (498)

George — sk.: Džordžs

Gerard — sk.: 2erārs

Gintere, Liana (Liane Guenther) — avīzes

korespondente ASV 69, 105, 555

Gofs, Hjūberts (Sir Hubert Gough dc la

Poer, 1870—1963) — angļu ģenerālis, 5.

britu armijas komandieris I pasaules karā

167—171

Golcs, Ginters (Gūnther von der Goltz) —

Vācijas valsts padomnieks; brīvprātīgo
vervēšanas biroja vadītājs 150

Golcs, Ridigers (Rūdiger von der Goltz

1865 —1946) — grāfs, vācu virsnieks,
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virspavēlnieks Baltija 149 —162, 165—

167, 170, 177, 180, 181, 217, 290, 291,
554

Goldmanis, Jānis (1875—1955) — politi-
ķis, Krievijas 4. valsts domes un bēgļu
apgādāšanas centrālkomitejas loceklis,
latviešu strēlnieku bataljonu dibinātājs,
Nacionālās padomes ārlietu nodaļas
priekšnieks, Krievijas satversmes sapul-
ces loceklis, Latvijā Satversmes sapulces
un I un II saeimas loceklis, ministrs

1918—1919, 1925—1926: 85, 88, 94, 115,
118, 129, 139—141, 144, 151, 166, 197,

220, 224, 245, 246, V, XIII

Golf — sk.: Golfs

Golfs, Arturs (Arthur Golf) — vācu autors

103, 554

Golovine — sk.: Golovins

Golovins, Nikolajs (Nicholas Golovine) —

krievu autors 104, 554

Gols, Šarls (Charles dc Gaulle 1890—

1970) — franču virsnieks un valstsvīrs,
Francijas pagaidu valdības galva 1944,

ministru prezidents 1945 —1946, 1958,
valsts prezidents 1958—1969: 538

Golts-Zeltiņš, Dāvids (1867—1943) — tir-

gotājs, izdevējs, Tautas padomes loceklis

120

Goltz
—

sk.: Golcs

Gopers, Kārlis (1876—1941) — virsnieks

latviešu strēlnieku pulkos un balto armijā

Krievijas pilsoņu karā, autors; ar Iman-

tas pulku atgriezies Latvijā, ģenerālis
(atvaļināts 1934), Lāčplēša ordeņa kava-

lieris, skautu organizācijas prezidents (no
1934 «priekšnieks"); komūnistu noslep-
kavots 314, 409, 559, XIV

Gopers, Miķelis (13.8.1908) — Kārļa Gope-
ra dēls, izdevējs 10

Gotlībs, Volframs (Wolfram Gottlieb) —

žurnālists, Brīvās zemes līdzstrādnieks
413

Gottlieb
—

sk.: Gotlībs

Gough — sk.: Gofs

Gramlichs, G. — amerikāņu students 69

Granbergs — zemnieku savienības Rīgas
nodaļasbiedrs 115

Grandaus, Jānis (1888—1942 vai 1943) —

Kurzemes guberņas pārvaldes ierēdnis,

Latvijas patstāvības laikā valsts prezi-
denta kancelejas vadītājs 507, 517, 527,
529

Grants-Smits (Grant-Smith) — ASV liet-

vedis Dānijā 132

Grantskalns, Eduards (1881 —?) — lauk-

saimnieks, Satversmes sapulces un visu

četru saeimu loceklis 269, 279, 303,
XVIII

Graudiņš, Vilis (27.11.1906) — jurists, Mar-

ģera Skujenieka znots, Ārijas, dz. Sku-

jenieces, vīrs 404

Greene — sk.: Grīns

Grēners (von Groener), Vilhelms (1867—

1939) — vācu ģenerālis, ģenerālkvartir-
meistars pēc Lūdendorfa, Vācijas robež-

apsardzības komandieris 157, 164, 165

Grigorofs — krievu balto armijas pulkve-
dis 179

Grīnbergs, Teodors (1870—1962) — teo-

logs, profesors, archibīskaps 358, 429, 557

Grīns, Jānis (1890—1966) — jurists, rakst-

nieks, redaktors 427, 433, 555

Grīns, Vorviks (Warwick Greene 1879—

1929) — virsnieks, jurists, ASV pārstā-
vis Latvijā un pārējās Baltijas valstīs

1919: 156, 157, 163, 167, 168, 291

Grīnvalds, Teodors (1889—1936) —

agro-

noms, Rīgas prefekta palīgs 1919—1924,
prefekts 1924—1936: 332

Grodsala, Ēriks — sk.: Feldmanis

Groener
— sk.: Grēners

Grosvalds, Frīdrichs (1850—1924) — ju-
rists, diplomāts, Krievijas valsts domes

un bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas
loceklis, Latvijas sūtnis Skandināvijas
valstīs 1919—1923: 85

Grosvalds, Oļģerds (1884—1962) — diplo-
māts, mākslas vēsturnieks, sūtnis 1925—

1940: 108, 115, 199, 397, 482

Grubenmann — sk.: Grubenmans

Grubenmans (Grubenmann), Ulrichs (1850

—?) — Šveices petrografs un minerālogs,
profesors 1893—1920: 33, 35

Grundherr — sk.: Grundhers

Grundhers (von Grundherr), Verners

(1888—1962) — vācu diplomāts, valsts

padomnieks, Skandināvijas un „nomaļ-
valstu" nodaļas vadītājs Vācijas ārlietu

ministrijā 412, 418, 421

Guenther — sk.: Gintere

Gulbe, Zuzanna — sk.: Munce

Gulbis, Ansis (1873—1936) — grāmatizde-
vējs un rakstnieks 184, 292, 555

Gulbis, Vilis (1890—?) — agronoms, Tau-

tas padomes un 111 un IV saeimas lo-

ceklis, ministrs 1928, 1930, 1931—1939,

apvērsuma dalībnieks 1934: deportēts
1941: 120, 147, 259, 268, 277, 303, 306,

307, 315, 317, 322, 324, 325, 331, 408,

XXI, XXXVIII

Gusta (Ulmane), Marija — K. Ulmaņa

brāļameita 13

Gusts, Visvaldis (1908—1977) — sa-

biedrisks darbinieks, K. Ulmaņa brāļa-
meitas vīrabrālis 10, 102, 540

Gūtceits (von Gutzeit) — Valmieras ap-

riņķa priekšnieka palīgs revolūcijas lai-

kā 1905: 53

Gutzeit — sk.: Gūtceits

Ģērmanis, Uldis (4.10.1915) — vēsturnieks

95, 107, 312, 427, 555

Haecker — sk.: Hekers

Hagemann — sk.: Hāgemans

Hāgemans (Hagemann) — vācu virsnieks

fon der Golca štābā 155

Hahn — sk.: Hans

Haking — sk.: Hakings

Hakings, Ričards (Sir Richard Cyril Byrne

Haking, 1862—1945) — britu pamiera
komisijas priekšsēdis Parīzē 1919: 157



Hale
— sk.: Hēls

Halifakss, Edvards (Edward Frederick Ha-

lifax 1881 —1959), pilsoniskais vārds:

Lindlijs Vuds (Lindley Wood) — angļu
valstsvīrs, Indijas vicekaralis 1926—

1931, ārlietu ministrs 1938—1940: 386,
403, 406, 411, 422, 423, 431, 495, 501

Halifax — sk.: Halifakss

Halls, Kordels (Cordell Hull 1871 — 1955)
— ASV valstsvīrs, ārlietu ministrs 1933—

1944, Nobela miera prēmijas laureāts

1945: (541)
Hallstrom — sk.: Halstrēms

Halstrēms, Gustavs (Gustav Axel Hall-

strom) — zviedru direktors 151

Haneckijs, Jakobs Staņislavs, krievu avo-

tos: Žaks Gaņeckijs, īstā vārdā: Jakobs
Firstenbergs (1879—1937) — Padomju
Krievijas politiskais pārstāvis (polpred,
t.i., sūtnis)) un tirdzniecības atašejs (torg-
pred) Latvijā 1920—1921, pēc tam Pa-

domju Savienības revolūcijas mūzeja di-

rektors 208, 294

Hans (Hahn) — barons, bēglis Zviedrija
145

Hans (Hahn) — barons, kavalerijas virs-

nieks 158

Hāns, Džons (John Hahn 1869—1945) —

jurists, redaktors, visu četru saeimu de-

putāts vācu frakcijā 1924—1934, izce-

ļoja uz Vāciju 250, 255

Hapgood — sk.: Hepguds
Hartmanis, Mārtiņš (1882—?) — virsnieks

I pasaules karā un brīvības cīņās, mili-

tārais atašejs Polijā 1919—1921, Franci-

jas kara akadēmijas absolvents 1924, ar-

mijas štāba priekšnieka palīgs 1926—

1934, priekšnieks 1934—1939, ģenerālis
no 1929; deportēts 1940: 329, 330, 443,

444, 473_475, 540, XXXIV, XXXIX

Hedenstrdm — sk.: Hedenštrēms

Hedenštrēms (von Hedenstrom, 1869—

1927) — vācu vēsturnieks 107, 555

Hehn — sk.: Hēns

Heivuds, Tomass (Thomas George Gordon

Heywood 1886—1943) — ģenerālmajors,
angļu militārās delegācijas loceklis Mas-

kavā 1939: 424

Hekers (Haecker), A. L.
— profesors Lin-

kolnas universitātēNebraskā, ASV 64, 73

Helfcrich —
sk.: Helferichs

Helferichs, Kārlis (Kari Helferich 1872
—

1924) —
vācu baņķieris, profesors,_ au-

tors un valstsvīrs, vicekanclers, sūtnis

Maskavā 97

Helphand — sk.: Helphands

Helphands-Parvus, Aleksandrs (īstā vārda:

Izraels Lazarovičs, 1867—1924) — taut-

saimnieks, žurnālists, Krievijas revolū-

cijas dalībnieks 1905, apcietināts, bēglis

Vācijā, Austrijā un Turcijā; ar labības

tirdzniecību I pasaules kara laikā kļūst

miljonārs; Vācijas sūtniecībā Kopenhā-

genā ierosina, lai Vācijas valdība subsidē

komūnistus Krievijā, organizē Ļeņina

transitu uz Krieviju 287, 547

Hēls (Hale), Roberts
— Amerikas Savie-

noto Valstu diplomāts 163, 164, 290, 548

Hēns, Jirgens (Jiirgen von Hehn, 1912) —

vācu vēsturnieks 297, 343, 379, 428, 431,
555

Hepguds, Normens (Norman Hapgood
1868 —1937) — jurists, autors un redak-

tors, ASV sūtnis Dānijā 1919: 187, 188

Hermanovskis, Teodors (1883) —
inženie-

ris, redaktors, ministrs 1918—1920: 123,

128—140, 171, 192, 218, V, XI

Heywood — sk.: Heivuds

Himmelstjerna — sk.: Samsons

Hindenburg — sk.: Hindenburgs
Hindenburgs, Pauls (Paul von Hindenburg

1847—1934) — vācu feldmaršals, ģene-
rālštāba priekšnieks, Vācijas republikas
prezidents 1925—1934: 169, 222, 274,

276, 277

Hinnom — sk.: Hinnoms

Hinnoms (Hinnom), Arnolds (5.1.1894) —

igauņu kapteinis, bruņoto vilcienu divī-

zijas komandiera palīgs cīņā pret Ber-

montu; divīzijas komandieris bija pulk-
vedis Kārlis Partss (Parts, dz. 1886, de-

portēts 1940) 183

Hirohito (29.4.1901) — Japānas imperātors
no 1926: (381)

Hirsch-Apfelbaum — sk.: Zinovjevs

Hiršs-Apfelbaums — sk.: Zinovjevs

Hiršs-Gaigala, Konstantīns (1875—1923)
— jurists, žurnālists, bēgļu apgādāšanas

centrālkomitejas loceklis 85

Hiršs, Roberts (1895—1972) — rūpnieks
470, 555

Hitchers (Hittcher), K. — vācu piensaim-
niecības institūta direktors Prūsijā 29

Hitler — sk.: Hitlers

Hitlers, Ādolfs (Adolph Hitler 1889—

1945) — Vācijas diktātors, kanclers

1933, „vadonis" 1934: 274, 275, 277,

279, 294, 338, 344, 346, 376, 381, 407,

418—420, 422, 425, 426, 433, 437, 441,

450, 456, 540, 542, 552, 555

Hittcher — sk.: Hitchers

Hobson — sk.: Hobsons

Hobsons, Henrijs (Sir Henry Arthur Hob-

son, 1893 —1968) — angļu tirdzniecības

atašejs Rīgā, konsuls 389, (391), 393, 394

Hoff — sk.: Hofi

Hofi (Hoff), brāļi: Daniels un Jēkabs —

žīdu rūpnieki un baņķieri Latvijā 236

Holcmanis, Vilis (1889—?) — jurists, re-

daktors, bēgļu apgādāšanas centrālkomi-

tejas, Tautas padomes un Satversmes sa-

pulces loceklis, I un II saeimas deputāts,
ministrs 1921—1924; deportēts 1941: 342

Holidejs, Tomass (Thomas W. Hollyday)
— ASV virsnieks, militārais atašejs Rīgā
1919: 187

Hollyday — sk.: Holidejs

Holsti, Rūdolfs (1881—1945) — somu

valstsvīrs, sūtnis Rīgā 1923—1925, So-

mijas ārlietu ministrs 1919—1922 un

1937—1939: XXXIII

577
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Hoover —
sk. : Huvers

Hoys, Roberts (Sir Robert George Howe,

19.9.1893) — angļu diplomats, ārlietu

ministrijas padomnieks, iecelts par sūtni

Rīgā 1940: 496

Howe — sk.: Hovs

Huber — sk.: Hūbers

Hūbers (Huber) Maksis? (1874?) — tiesīb-

nieks Cīrichē, (profesors 1902—1921?)
36

Hugessen —
sk.: Nečbuls

Hull — sk.: Halls

Huvers, Herberts (Herbert Clark Hoover

1874—1964) — inženieris, ASV prezi-
dents 1928—1932: 63, 105, 291, 401—

403, 555

Ičs (Yčas), Martins (13.11.1885) — Lietu-

vas finanču ministrs 1918—1919: 148,

289

Idens, Roberts (Robert Anthony Eden

1897—1977, Earl of Avon & Baron

Auckland and Henley) — Anglijas ār-

lietu ministrs 1935—1938, 1940—1945

un 1951 —1955 un citu resoru ministrs,
ministru prezidents 1955 —1957: 377,

381, 382, 386, 389, 390, 399, 404, 405,

430, 431

leviņš, Kārlis (1888—1977) — rakstnieks

158

Intelmann — sk.: Intelmans

Intelmans (Intelmann), Alfrēds (1881—

1949) — tirgotājs, vācu tautas kopības
priekšsēdis Latvijā 1938—1939: 438

Isakovs, Ivans Stepanovičs (1894) — pa-
domju admirālis, karaflotes tautas komi-

sāra vietnieks, karaflotes štāba priekš-
nieks 1939—1949: 542

Ivanovs, Roberts (1883—1954) — taut-

saimnieks, Tautas padomes un Satver-

smes sapulces loceklis (sekretārs), valsts

kontrolieris 1923—1934: 316, 328

Ivbulis, Staņislavs (1884—?) — polītiķis,
visu četru saeimu deputāts, vice-

ministrs 1928—1931, ministrs 1933—

1934; deportēts 1941: 257, 260, 306, 315,
332

Jaccard — sk.: Jakards
Jagars, Jānis (1894—1970) — inženieris,

Rīgas pilsētas galvas biedrs; apcietināts
1934, ministrs Kirchenšteina valdībā

1940: 321, 493

Jakards (Jaccard) — botāniķis Cīrichē 33,
35

Jansens, Kārlis (Karl-Heinz Janssen) —

vācu vēsturnieks 287, 555

Jansons, Aleksandrs (29.6.1916) — bio-

grāfs 21, 28—31, 101, 102—107, 117,
555

Jansons, Mārtiņš (1896—?) — skolotājs,
matēmatiķis, sabiedrisko lietu ministri-

jas preses un biedrību departamenta di-

rektors; deportēts 1941: XXXVIII

Janssen — sk.: Jansens
Jaunsudrabiņš, Jānis (1877—1962) —

rakstnieks, gleznotājs 81

Jēgers, Benjamiņš (16.1.1915) — biblio-

grāfs, lingvists, profesors 432, 555

Jēkabs (1610—1681) — Kurzemes her-

cogs Ketlers 1642—1681: 19

Johansons, Andrejs (28.1.1922) — kultūr-

vēsturnieks, autors, redaktors 433, 555

Johansson — sk.: Juhansons
Jozuus, Pauls (1873—1937) — ērģelnieks

un diriģents, Nacionālās operas direk-

tors, Latvijas konservātorijas profesors
un rektors 349, 350, 357

Judeničs, Nikolajs Nikolajevičs (1862—

1933) — krievu baltās armijas koman-

dieris pilsoņu karā, ģenerālis 181, 185,
188

Juhansons (Johansson), Birgers (3.11.1887)
— zviedru diplomāts, sūtnis Rīgā 1935—

1940: (488)
Jukšinskis, Andrejs (1902) — skolotājs, 111

un IV saeimas deputāts 332

Juraševskis, Pēteris (1872—1945) — ju-
rists, redaktors, Krievijas valsts domes,
Tautas padomes un lI—IV saeimas lo-

ceklis, ministrs 1924, 1925, ministru pre-

zidents 1928: 123, 129, 243, 245, 249,

253, 283, 362,-'XVIII

Jurevičs, Heinrichs (1894—?) — virsnieks,

tautsaimnieks, strēlnieku Ziemsvētku

kauju dalībnieks, pulkvedis, Rīgas pil-
sētas komandants 1940; deportēts 1941:

510, 511, (512), 519—522, 524, 525, 529

Jurisons, Kārlis (1892—?) — zeltkalis un

tirgotājs 362

Jurko, Indriķis — virsnieks brīvības cīņās,
kapteinis VI

Kaija, Ivande (īstā vārdā: Tonija Lūkina,
dz. Millere, 1870—1941) —

rakstniece

167, 291, 555

Kaktiņš, Ādolfs (1885—1965) —

oper-

dziedonis, Nacionālās operas solists 396,

XXXVIII

Kalējs, Aleksandrs (1876—1934) — virs-

nieks I pasaules karā un brīvības cīņās,
Francijas kara akadēmijas absolvents

1926, armijas štāba priekšnieks 1927, ģe-
nerālis 329

Kalnāre, Ilze (īstā vārdā: Nina Dreimane,

1918—1968) — dzejniece, bijusi depor-
tēta, mirusi Latvijā 416

Kalnings, Ringolds (1873—1940) —
finan-

cists, rūpnieks, polītiķis, ministrs 1921
—

1922, 1924: 197, 207, 216

Kalniņa (Veilande), Klāra (1874—1964)
— gāja skolā Jelgava viena laika ar K.

Ulmani, zobārste, polītiķe, Tautas pado-
mes un Satversmes sapulces locekle 22,

91, 107, 555

Kalniņš, Alfrēds (1879—1951) — kompo-
nists, Nacionālās operas direktors 1923

—1926: 396

Kalniņš, Augusts (1876—1940) — inženie-
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ris, redaktors, Satversmes sapulces locek-

lis, I—III saeimas deputāts, vicemi-

nistrs 1918—1919, ministrs 1920—1921:

123, 129, 192, 193, 196, 197, 220, 232,

240, 241, XI, XV, XVIII

Kalniņš Brūno (7.5.1899) — polītiķis, ju-
rists, vēsturnieks, Tautas padomes, Sa-

tversmes sapulces un visu četru saeimu

loceklis 91, 93, 98, 107, 140, 221, 222,

283, 289, 316, 319, 320, 323, 334, 337,

342, 362, 427, 522, 555

Kalniņš, Eduards (1876—1964) — Krie-

vijas un Japānas kara, I pasaules kara un

Latvijas brīvības cīņu dalībnieks, ģene-
rālis, kara ministrs 1926, 1928: 179, 183,

185, 292, 555, VII

Kalniņš, Frīdrichs (?) (1894?) — O. Fo-

gelmaņa adjutants, kapteinis, apvērsuma
dalībnieks 1934: 318

Kalniņš, Jānis — sk.: Sarma

Kalniņš, Jānis (3.11.1904) — komponists
un diriģents 346, 350

Kalniņš, Juris (1847—1919) —
žurnālists

(pseudonims: Prātkopis) 30

Kalniņš, Kārlis (1902—1967) — tautsaim-

nieks, diplomāts 397

Kalniņš, Nikolajs (1896 —?) — virsnieks

brīvības cīņās, Lāčplēša kara ordeņa ka-

valieris, Rīgas pils komandants 1934,

pulkvežleitnants, pēc tam Krcditbankas

darbinieks 326, 503

Kalniņš, Pauls (1872—1945) — ārsts, polī-
tiķis, redaktors, Tautas padomes, Satver-

smes sapulces un visu četru saeimu de-

putāts, saeimas priekšsēdis 1925 —1934:

91, 95, 97, 98, 107, 112, 115, 120, 122,

124, 127, 128, 130, 221, 222, 225, 252,

257, 266, 284, 308, 309, 317, 320, (326),
331, 334, 335, 338, (339), 348, 362, 543,
555

Kalpaks, Oskars (1882—1919) — virsnieks,

Latvijas karaspēka komandieris 136, 137,

151, 309, 477

Kambala, Staņislavs (1893) —
saimniecisks

darbinieks, Tautas padomes sekretārs, Sa-

tversmes sapulces vicepriekšsēdis 120,

125, 232

Kameņjevs (īstā vārdā: Rozenfelds), Levs

Borisovičs (1883—1936) — padomju po-

lītiķis, Ļeņina līdzstrādnieks, polītibiroja
loceklis 1919—1926; pēc konflikta ar

Staļinu notiesāts ar cietumu 1935 un

nāvi 1936: 516

Kaminskis, Jānis (1878—?) — inženieris,

valsts kontroles darbinieks 1921 —1934,
valsts kontrolieris 1934—1939, ministrs

1939—1940; deportēts 1941: 351, 475

Kampe, Andrejs (1905—?) — jurists, diplo-
māts, ārlietu ministrijas līgumu departa-
menta direktors; deportēts 1941: 397,

456, 462

Kandis, Rūdolfs (1901—1943) —
brīvības

cīņu dalībnieks, karalidotajs, aviācijas

pulka komandieris, pulkvežleitnants 444

Kaneps — sk.: Kaņeps

Kangars — negātīvais tēls «Atdzimšanas

dziesmas" uzveduma 1934; tēloja Jānis
Ģērmanis (1889—1965) 347

Kaņeps (Kaneps) — majors Līvena vadī-

tajā karaspēka daļā brīvības cīņās 169

Kāposts, Arturs (1888—?) — jurists, Rīgas
apgabaltiesas loceklis un vicepriekšsēdis;
ministrs 1940; deportēts 1941: 476, 542

Kārkliņš, Jānis (1891—1975) — rakstnieks,
redaktors 86, 106, 328, 333, 427, 428,
555

Karlsons, Kārlis (1907—1962) — ķīmiķis,
ministrs Kirchenšteina valdībā 1940, sar-

kanarmijas virsnieks 1941 —1944: 494

Kaslas — sk.: Kasīs

Kasīs (Kaslas), Bronis (27.3.1910) — lietu-

viešu jurists 540, 555

Kasparsons, Kārlis (1865—1962) — ārsts,
literāts, Tautas padomes, Satversmes sa-

pulces un I saeimas loceklis, ministrs

1918—1920: 120, 123, 129, 171, 192, XI

Katrīna II (1729—1796) — Anhaltas-

Cerbstas princese Sofija, Krievijas vald-
niece 1762—1796: 358

Kaudzītes, brāļi: Matīss (1848—1926) un

Reinis (1839—1920) — rakstnieki 372

Kauliņš, Jānis (1889—?) — tautsaimnieks,
111 un IV saeimas deputāts (sekretārs),
ministrs 1932—1933, 1934—1935; de-

portēts 1941: 309, 324, 325, 331, 351,

352, 429, XVIII, XXI

Kaupiņš, Hermanis (1891—?) — žurnā-

lists, bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas
loceklis 1917—1918, II un IV saeimas

deputāts 227, 284

Kaupiņš, Leonhards — Rīgas pils sardzes

instruktors, virsnieka vietnieks 504, 524,
526

Kavass, Igors (31.7.1932) — jurists 297,

433, 541, 548

Kavelīns — krievu baltās flotes kapteinis
169

Keenan — sk.: Kīnens

Keinss, Džons (John Maynard Keynes
1883—1946) — angļu tautsaimnieks,

autors, valdības padomnieks 272

Keller — sk.: Kellers
Kellers (Keller), C. — zooiogs Cīrichē 33,

35

Kellers (Keller), J. — matēmatiķis Cīrichē

33, 35

Kerenskis (Kerensky), Aleksandrs (1881—

1970) — jurists, Krievijas republikas pa-

gaidu valdības ministru prezidents 1917:

51, 87, 104, 218, 321, 378, 400, 556

Kerensky — sk.: Kerenskis

Kersten — sk.: Kerstens

Kerstens, Čārlzs (Charles J. Kersten

26.5.1902) — ASV jurists, deputāts Vis-

konsinas stāta tautas vietnieku namā,
komūnistu agresijas izmeklēšanas komi-

tejas priekšsēdis 433, 498

Kerzons, Džordžs (George Nathaniel Cur-

zon of Kedleston, 1859—1925) — angļu
valstsvīrs, Balfura pēctecis ārlietu sekre-

tāra amatā 1919—1924: 181, 185, 187,
188, 202, 203, 294



580

Ketlers, Jēkabs — sk.: Jēkabs
Keynes — sk.: Keinss

Kilmarnock — sk.: Kilmarnoks

Kilmarnoks, Viktors (Victor Alexander

Kilmarnock 1876—1928) — angļu diplo-
māts no 1900, sūtniecības pirmais sekre-

tārs Kopenhāgenā 1918—1919: 144

Kindzulis, Jezups (1883—?) — rakstnieks

(pseudonims: Čenču Jezups), redaktors,
Tautas padomes un Satversmes sapulces
loceklis, ministra biedrs 1920 —1921;
deportēts 1941: 196, 208, 209

Kīnens, Alfrēds (Alfred H. Keenan 1887)
— angļu majors, militārās misijas priekš-
nieks Latvijā 1919: 153, 159, 160, VI

Kirbijs, Dāvids (David Kirby) — vēstur-

nieks 293, 556

Kirby — sk.: Kirbijs
Kirchenšteins, Augusts (1872—1963) — ve-

terinārārsts, profesors, polītiķis, 1940 pa-

domju okupantu iecelts pēdējais Latvijas
valsts prezidents 47, 50, 483, 493, 495,

500, 501, 515, 518, (521), 523, 524, 527,

531, 536

Kirchner —
sk.: Kirchners

Kirchners, Vilhelms (Wilhelm Kirchner

1848—1921)—
vācu profesors 41, 42, 58,

103, 104, 556

Kirschfeld — sk.: Kiršfelde

Kiršfelde (Kirschfeld), Eva — bibliotēkāre

10, 104

Kiršteins, Kārlis (1890—1937) — mežkopis,
vecākais docents, 111 un IV saeimas de-

putāts 316, 317

Kjelepovskis, A. J. — Vidzemes gubernā-
tors caru laikā 82

Klagina, Natālija — sk.: Muntere

Klāns, Pāvils (īstā vārdā: Pauls Kova-

ļevskis, 2.5.1912) — rakstnieks, redaktors

263, 296, 430, 556

Klārks, Kolins (Colin Grant Clark 2.11.

1905) —
austrāliešu tautsaimnieks 296,

553

Klawa — sk.: Kļava
Kleinbergs — kapteinis armijas štāba ba-

taljonā 504

Kleins, Jankcls — žīdu tirgotājs un rūp-
nieks Aucē 205

Klētnieks, Valdemārs (1905—1968) —

astronoms, autors, skautu darbinieks 107,
556

Klieģis, Kārlis — students (?) ASV, Latvi-

jas zemtupa dēls (64), 68, 69

Klinsons, Rūdolfs (1889—?) — virsnieks

strēlniekos un brīvības cīņās, karaskolas

priekšnieks 1924—1930, pulka koman-

dieris, pēc tam ģenerālis (1939); depor-
tēts 1941: 330

Klīve, Ādolfs (1888—1974) —
bankas dar-

binieks, autors, Nacionālās padomes,
Tautas padomes, Satversmes sapulces un

I—III saeimas loceklis, Latvijas bankas

padomes priekšsēža biedrs 1922—1931,
priekšsēdis 1931 — 1940: 29, 30, 84—86,
89, 90, 92—94, 97—99, 101—103, 106—

108, 113—120, 130, 133, 134, 140, 144,

149, 158, 159, 166, 187, 193, 221, 223,
224, 234, 238—241, 246, 247, 252, 253,

255, 265, 287—293, 301, 302, 312, 318,
338, 373, 374, 388, 396—398, 426, 429,
430, 432, 441, 448, 458, 459, 470, 475,
540—542, 556, XIII, XVII, XVIII,
XXVII

Klopotovskis, Ježijs (Jerzy Klopotowski)
— Polijas sūtnis Latvijā 1938 —1939:

451, XXXIV

Klopotowski — sk.: Klopotovskis
Klot — sk.: Klots

Klots (von Klot), Aleksandrs (1855—

1925) — lauksaimnieks, Tautas padomes
loceklis 1918, viceministrs 1918—1919:

129

Kļava, Jānis (John Klawa 1876—1956) —

politisks darbinieks 38, 103, 556

Kļaviņš, Roberts (1885—1944) — virsnieks,

jurists, strēlnieku pulku un nacionālās

armijas karavīrs, atvaļināts 1934, ģene-
rālis, „tautas armijas" (1940) un strēl-

nieku korpusa (1940—1941) komandie-

ris; deportēts 1941: 493, 505, (506), 503

—510, (514), 515, (516), 518, (526), 528

Knatchbull — sk.: Nečbuls

Knochs, E.
— Bērzes pagasta vecākais

1937: XXIX

Kobiļaņskis, Tadeušs (Tadeusz Kobylan-
ski) — poļu diplomāts, ārlietu ministri-

jas austrumu nodaļas vadītājs XXXIV

Kobylanski — sk.: Kobiļaņskis
Koce, Hanss (Hans Ulrich von Kotze,

1891—1941) — vācu diplomāts, sūtnis

Rīgā 1938—1941: (412), 419, 420, (422),
(423), 438, (446), 447, 456—459, (476)

Kociņš, Fricis (1895—nošauts 28.7.1941) —

virsnieks Latvijas brīvības cīņās, militā-

rais atašejs Kaunā 1932—1936, sūtnis

Maskavā 1936—1940: (419), (423), 424,

440, 456, (458), 462, (472), 487, (495),
504

Kolemens, Fredriks (Frederick W. B. Cole-

man 1874—1947) — ASV sūtnis Baltijas
valstīs 1922—1931: 226

Koljērs, Lorenss (Sir Laurence Collier 13.6.

1890) — angļu diplomāts, ārlietu mi-

nistrijas ziemeļu nodaļas vadītājs, ār-

lietu ministrijas padomnieks 340, 381,

386, 388, 393, 403, 405, 413, 479, 482,

483, 494, 502, 533, 540, 543

Kolontaja, Aleksandra Michailovna (1872

—1952) — diplomāte, Padomju Savie-

nības sūtne Stokholmā no 1930: 439

Kopings (Copping) —
avīzes Daily

Chronicle korespondents Rīgā 1919: 183

Kordt
—

sk.: Korts

Korff — sk.: Korfs

Korfs (Korff) —
barons 145

Korts, Erichs (Erich Kordt 10.12.1903) —

vācu jurists, diplomāts, pārstāvis Lon-

donā, Vācijas ārlietu ministrijas biroja
šefs 1938—1940, autors, profesors 438,

540, 556

Kotze — sk.: Koce

Kovaļevskis, Pauls — sk.: Klāns
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Kovens (Sir Walter Henry Cowan, 1862—

1921) — angļu admirālis 186

Kramer — sk.: Krēmers

Krasinskis, Nikolajs — O. Neimaņa rakstā
kļūda, jābūt: Krestinskijs, Nikolajs — sk.

Krastkalns, Andrejs (1868—1939) — ju-
rists, sabiedrisks darbinieks, Vidzemes

komisārs 1917, 111 saeimas deputāts 87,

88, 99, 222

Krauja, Kārlis (1902—?) — virsnieka viet-
nieks Rīgas pils sardzē; deportēts 1941:

504, 524, 529

Kreicbergs, Jānis (1864—1948) — jurists,
redaktors, Krievijas I valsts domes un

bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas lo-

ceklis 85

Kreicers, Hermanis (22.11.1895) — skolo-

tājs, autors 102, 297, 333, 353, 359, 427,
429, 556

Kremers (Krāmer) —

agronoms Cīrichē

33, 35

Krestinskijs, Nikolajs Nikolajevičs (1883—

1938) — jurists, finanču tautas komisārs

1918—1922, sūtnis Berlīnē 1922—1930,
pēc tam ārlietu tautas komisāra viet-

nieks, notiesāts ar nāvessodu 1938: 516

Krieviņš, Edgars (1884—1971) — diplo-
māts, sūtnis 1932—1938: 236, 274, 275,

296, 297, 398, 421, 422, 432, 433, 437—

442, 444, 445, 540, 556

Krievs, Kārlis (1886—?) — ķīmiķis, II

saeimas loceklis, ministrs 1926—1928;

deportēts 1941: 234

Krīpens, Arvīds (1893—1968) — virsnieks,
I pasaules kara un brīvības cīņu dalīb-

nieks, karaskolas priekšnieks 1935—

1939: XXXIX

Kripss, Stefords (Sir Stafford Cripps, 1889

—1952) — angļu polītiķis, jurists, sūtnis

Maskavā 533

Kroders, Arturs (1892—1973) — publicists,
redaktors 153, 156, 289, 290, 556

Kroders, Jānis (1860—1938) — skolotājs,

pagasta rakstvedis, vēlāk revolūcionārs

50

Kroders, Roberts (1892—1956) — publi-
cists, redaktors, tulkotājs, brīvdabas uz-

vedumu scenāriju autors; deportēts 1941,

atgriezies Latvijā 1954: 346, 347

Krogzemis, Miķelis — sk.: Auseklis

Kromvels (Cromwell), Olivers (1599—

1658) — Anglijas diktātors 282, 302,

305, 426

Kronbergs, Richards (24.9.1897) — jurists,
Latvijas jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partijas ģenerālsekretārs; pēc apvērsuma
1934 ievietots Liepājas koncentrācijas
nometnē; trimdā Kanādā 321

Krons-Volfgangs, Hermanis (Hermann
Felix Crohn-Wolfgang) — vācu taut-

saimnieks 210, 211, 294, 553

Kronvalds, Atis (1837—1875) — skolo-

tājs, valodnieks un publicists, cīnītājs

par latviešu nacionālo kultūru 348

Krūmiņš, Jēkabs (1.9.1899) — dzelzceļ-

nieks, Saldus stacijas priekšnieks 319,
428, (429)

Krūmiņš, V. (?) — kandidāts IV saeimas

vēlēšanās 264

Krupp — sk.: Krups
Krups, Gustavs (Gustav Krupp von Boh-

len, 1870—1950) — ieroču rūpnieks,
Frīdricha Krupa znots un viņa uzņēmu-
mu vadītājs 181

Krusa, Fēlikss (1897—1967) — biogrāfs
106, 556

Krūze, Davids (1868—1942) — zemturis,
1940. gada padomju saeimas vecākais

deputāts, kas atklāja pirmo sēdi (522)

Kuga,_Jānis (1878—1969) — gleznotājs, de-

korātors, profesors 358, XV

Kugaševa — sk.: Bermonta

Kūkums, Jānis (26.6.1919) — sabiedrisks

darbinieks 10

Kundziņš, Kārlis (1883—1967) — teologs,
profesors, archibīskaps 176

Kundziņš, Ludvigs (1855—1940) — zoo-

logs, profesors 396

Kupčs, Jūlijs (1882) — mācītājs, ministrs

Niedras valdībā 161

Kuplais Eduards (1895—1948) — valsts

prezidentu: J. Čakstes, G. Zemgaļa un

A. Kvieša adjutants, pulkvežleitnants;
deportēts 1941: 326, 328

Kurelis, Jānis (1882—1954) — virsnieks,
I pasaules kara dalībnieks, Imantas pul-
ka komandieris 1918, ģenerālis, technis-

kās divīzijas komandieris 1940, kure-

liešu grupas vadītājs II pasaules kara
beigu posmā XXXIX

Kurlis, Pēteris — 1940. gada padomju
saeimas deputāts, pēc ievēlēšanas čekas

apcietināts „kā Ulmaņa polītiskās pār-
valdes sūtīts provokātors" 521

Kuršinskis, Ādolfs (1882—1933) — inže-

nieris, ministrs 1920—1921: 196, XV

Kuršinskis, Andrejs (1884—1959) — ārsts,

dzejnieks (pseudonims: Kurcijs), Satver-

smes sapulces un 111 saeimas deputāts;
deportēts, pēc atgriešanās miris 253

Kuska, Vals — agronoms ASV 67

Kutiskers, Ivans Baruchs — žīdu tirgo-
tājs un afērists, dzimis Galicijā; pēc
sekmīgā veikala ar Latvijas valdību iz-

ceļoja uz Vāciju 1919, ar labiem saka-

riem ieguva Prūsijas valsts bankā neap-

robežotu kreditu; par krāpšanu notie-

sāts ar ilgstošu cietumsodu 205, 206

Kuzņecovs, Fjodors Fjodorovičs (1904) —

padomju virsnieks, sarkanarmijas komi-

sārs, Latvijas okupācijas armijas koman-

dieris, ģenerālleitnants 496, 542

Kvicse (Zade), Elza (1887—1962) — valsts

prezidenta A. Kvieša dzīvesbiedre (lau-
lāta 1909) 326

Kviesis, Alberts (1881—1944) — jurists,
tiesu palātas priekšsēdis, Tautas pado-

mes, Satversmes sapulces un I—III saei-

mas loceklis, valsts prezidents 1930
—

1936: 115, 221, 235, 257, 281, 283, 296,

(307), 319, 325—332, (335), 336, 341,
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379—383, 385, 416, 428, 430, (431),
XXI, XXIV

Kviesis, Ēriks (29.9.1912) — jurists, Al-

berta Kvieša dēls, trimdā Austrālijā 10,

326, 327, 380, 381, (431)

Kviesis, Viktors (23.6.1911) — pianists un

jurists, Alberta Kvieša dēls, trimdā Ka-

nādā 326—329, (381), (431)

Ķemanis, Juris (1883—1937) — jurists,
bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas lo-

ceklis un darbvedis, no 1917 vicepriekš-
sēdis; Satversmes sapulces un tiesu pa-

lātas loceklis 85

Ķemps, Francis (1876 —1953) —
inženie-

ris, redaktors, bēgļu apgādāšanas cen-

trālkomitejas, Satversmes sapulces un I

saeimas loceklis 85

Ķēniņš, Atis (1874—1961) — dzejnieks, ju-
rists, diplomāts, Tautas padomes loceklis,
ministrs 1931 — 1933: 120, 125, 185, 269,

311, 498

Ķepars — students 38

Ķevietis, Pēteris (1893—1972) — agro-

noms, Tautas padomes un I saeimas lo-

ceklis 85

Ķīselis, Jānis (1897—1940) — policijas in-

spektors, brīvības cīņu dalībnieks Kal-

paka bataljonā; attēlā godasardzes
priekšnieks 1919: VI

Lācis — mājas pārvaldnieks Rīgas pilī 511

—514, (517), 529

Lācis, Hugo (1891 —1953) — agronoms,

universitātes mācībspēks 139, 147, 202,

289, 556

Lācis, Jūlijs (1892—1941) — žurnālists un

rakstnieks, redaktors, Kirchenšteina ka-

bineta ministrs 1940; čekas apcietināts
un nošauts 493, 523

Lācis, Vilis (1904—1966) — literāts, pa-

domju okupācijas laikā iekšlietu ministrs,

pēc Latvijas inkorporācijas tautas ko-

misāru padomes priekšsēdis, ministru pre-
zidents 1944: 347, 493, (509), 537

Lagācis, P. — laikraksta korespondents
ASV 68

Laicens, Linards (1883—1938) — dzej-
nieks, redaktors, 111 saeimas deputāts;
emigrēja uz Padomju Savienību 1932:

253

Laidoner — sk.: Laidoners

Laidoners, Johans (Johan Laidoner 1884—

1953) — igauņu bruņoto spēku virspa-
vēlnieks, ģenerālleitnants; deportēts
19.7.1940, miris deportēto nometnē 167,

179, 375

Laimiņš, Eduards (17.8.1882) — virsnieks,

ģeodēts, docents 1922—1935, vicemi-

nistrs 1919, ministrs 1924—1926, 1928—

1931, IV saeimas deputāts 224, 253, 260,

264, 280, 281, 303, 316, 317, 331, XX

Laizāns, Pāvils (1888—1933) — žurnālists,
Tautas padomes un Satversmes sapulces
loceklis 185

Lange— zoologs Cīrichē 33, 35

Langverts, Ernests (Ernst Langwerth von

Simmern 1865—?) — brīvkungs, refe-

rents 165

Langwerth — sk.: Langverts
Lansdowne — sk.: Lensdauns

Lapiņš, Jānis (1885—1941) — skolotājs un

publicists, redaktors 19, 26, 28, 37, 90,

91, 102, 103, 128, 556

Lasmanis, Aleksandrs (1891—1978) —

I pasaules kara un brīvības cīņu dalīb-

nieks, Rīgas kara apriņķa priekšnieks,
pulkvedis 438, 503, 541, 556

Latkovskis, Vikentijs (20.6.1899) — sko-

lotājs, profesionāls revolucionārs, Kir-

chenšteina valdībā viceministrs; pēc
otrreizējās padomju okupācijas dažādos

atbildīgos amatos 493, (509), 511, 513

Laube, Eižens (1880—1967) — architekts,
profesors 176, 396, 432

Laudons, Džons (John Lowdon 1881 —

1963) — angļu diplomāts, konsuls Rīgā
1920—1925: 207, 294

Laur — sk.: Laurs

Laurs, Ernests (Ernst Laur 1871—1964) —

agrārpolītiķis Cīrichē, profesors 1908
—

1937: 33, 35, 36, 556

Laursons, Eduards (1876—?) — tautsaim-

nieks, kooperātors 430

Laursons, J. — kul'tūrtechniķis 50

Lazard — sk.: Lazari

Lazari (Lazard Freres) — žīdu baņķieri:
Ņujorkā no 1844, Parīzē no 1854, Lon-

donā no 1877 un citur; angļu firmas „S.
Pīrsons un dēli" (S. Pearson & Sons)

īpašnieki 340

Lazarovičs — sk.: Helphands
Lazdiņš, Jānis (1875—1953) — diplomāts,

vijolnieks, sūtnis 1929—1936: 185, 199

Lēbers, Dītrichs (Dietrich A. Loeber 4.1.

1923) — vācu jurists un autors, profe-
sors 540, 541, 557

Ledebour — sk.: Ledeburs

Ledebūrs, Georgs (Georg Ledebour 1850—

1947) — vācu skolotājs, polītiķis so-

ciālistu partijās: sociāldemokrātos, neat-

karīgajos sociālistos un sociālistiskajā
strādnieku partijā; reichstāgā deputāts
98

Legzdiņš, Roberts (24.7.1901) — architekts

432, 556
_

Leikarts, Pēteris (1885—?) — žurnālists,

lauksaimnieks, IV saeimas loceklis; dc-

portēts 1941: 265, 283, 284, 304, 320,
334

Leitlands, Igors — sk.: Lielkrasts

Leja — sk.: Lejiņš
Lejiņš (Lejiņš-Leja), Jānis (11.12.1897) —

agronoms, IV saeimas deputāts 246, 247,

259, 260, 264, 266, 268—270, 279, 295,

296, 301, 303, 309, 316, 317, 326, 331,

342, 352—357, 360, 379, 382, 383, 386—

389, 394, 404, 426—429, 431, 432, 476,

478, 540, 542, 557

Lejiņš, Pauls (1883—1959) — agronoms,

universitātes, vēlāk lauksaimniecības

akadēmijas profesors, ministrs Kirchen-
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šteina valdība 1940, zinātņu akadēmijas
prezidents 1941—1951: 209, 494

Lejiņš, Pauls (1886—?) — pašvaldības dar-

binieks, polītiķis, Tautas padomes un

visu četru saeimu loceklis; deportēts
1941: 252

Lejnieks, Vilis
—

sk.: Plūdonis

Lenčs, Vilhelms (Wilhelm Lenz 1906—

1976) — vācu vēsturnieks 103, 557

Lendiņš, J. — pulkvedis 409

Lensch — sk.: Lenšs

Lensdauns, Henrijs (Henry Charles Keith

sth Marquess of Lansdowne, 1845—

1932) — lords, angļu valstsvīrs, ārlietu

ministrs 1900—1905: 77

Lenšs (Lensch), Pauls (1873—1926) — vācu

polītiķis un redaktors, profesors 1919: 48

Lenz — sk.: Lenčs

Leopolds (Leopold 1846—1930) — Bavā-

rijas princis, virsnieks, Hindenburga pēc-
tecis austrumu frontes virspavēlnieka
amatā 1916: 95

Lepevičs, Kārlis (1822—1889) —
redak-

tors 46

Levalds (Lewald), Teodors (I860—?) —

jurists, slepenpadomnieks, ministeriāl-

direktors Vācijā 111

Lewald — sk.: Levalds

Liberts, Ludolfs (1895—1959) — glezno-

tājs, dekorātors, režisors, Latvijas māk-

slas akadēmijas mācībspēks, Valstspapī-
ru spiestuves un naudas kaltuves direk-

tors 372, XXXVIII

Lieknis, Edvards — sk.: Virza

Lielbiksis, Roberts (1894—?) — virsnieks,
saeimas komandants, pulkvedis; depor-
tēts 1941: 320

Lielkrasts (agrāk: Leitlands), Igors (1914—

apcietināts un pazudis 1940) — polītis-
kās pārvaldes darbinieks, K. Ulmaņa

„civīfās sardzes priekšnieks", arī privāt-
sekretārs 507, 511, 512, 514

Liepiņš, Jānis (1894—?) —
virsnieks strēl-

nieku pulkos un brīvības cīņās, koman-

dējis pulkus Latvijas armijā, ģenerālis

1940; deportēts 1941: 510

Liepiņš, Roberts (2.9.1890) — diplomāts,
ministrs 1928, sūtnis 1929—1936, Rīgas

pilsētas lielvecākais 1936—1940: 223, 395

Lieven — sk.: Līvens

Līnberģe, Lizete — sk.: Ulmane

Lincoln — sk.: Linkolns

Linkolns (Lincoln), Abraham (1809—

1865) — jurists, ASV valstsvīrs, prezi-
dents 1861—1865: 377

Līvens (Lieven), Anatols Pavlovičs (1872—

1937) — firsts, virsnieks 161, 169

Lloyd George — sk.: Loiddžordžs

Loeber — sk.: Lēbers

Loiddžordžs (Lloyd George of Dwyfor),
Dāvids (1863—1945) — britu valstsvīrs,
ministrs 1915, ministru prezidents 1916:

134, 190, 191, 288, 557

Lorencs, Klāvs (1885—1975) — koopera-

tors, saeimas deputāts, ministrs 1923:

209, 236, 250

Lowdon — sk.: Laudons

Lozaraitis, Stasis (5.9.1898) — Lietuvas

diplomāts, sūtnis 542

Ludendorff — sk.: Lūdendorfs

Lūdendorfs, Ērichs (Erich Ludendorff

1865 —1937) — vācu virsnieks, Hinden-

burga palīgs ģenerālštābā, ģenerālis, iz-

stājies no aktīvā dienesta 1918; autors,

kādu laiku pieslējies nacionālsociālistiem

96, 97

Ludmers, J. I. — Kurzemes guberņas sta-

tistikas komitejas sekretārs 102 —104,

293, 548

Ludvigers (von Ludwiger) — vācu diplo-
māts Rīgā 1919: 150

Ludvigs, Pauls (30.7.1882) — ķīmiķis 38

Ludwiger —
sk.: Ludvigers

Lūkina, Tonija — sk.: Kaija
Lūkins, Augusts (1898—?) — miertiesnesis,

111 un IV saeimas deputāts 308

Lūkins, Fēlikss (1896) — jurists, publicists
28, 67, 83, 103—106, 557

Lūkins, Miervaldis (1894—1941) —
mi-

nistru prezidenta adjutants no 1919, arī

valsts prezidenta adjutants no 1936,
pulkvedis; pēc čekas pavēles nošauts 155,

202, 478, 489, 504, 505, (506), 507, 515—

517, 520, 526—529, 531, 536, IX, XXIX,

XXXIII, XXXIV

Lukševics, Jānis (1880—?) — drēbnieks,

Latvijas amatniecības kameras priekšsē-
dis; deportēts 1941: 366

Lūss, Edvards — studentu biedrības „Fra-
ternitas Rusticana" viceseniors 1928:

XVII

Luters, Mārtiņš (Martin Luther 1483—

1546) — reformātors 18

Luther — sk.: Luters

Ļeņins (īstā vārdā: Uļjanovs), Vladimirs

(1870—1924) — profesionāls revolucio-

nārs 51, 87, 111, 416

Ļitvinovs, Maksims (īsta vārdā: Valachs

Meiers, 1876—1952) — padomju diplo-
māts, ārlietu komisārs 338, 419, 421

Ļvovs, Georgijs Jevgeņjevičs (1861—1925)
— kņazs, Krievijas republikas pagaidu
valdības ministru prezidents 87, 88, 91

Macchioro — sk.: Makjoro
Macduff — sk.: Mekdafs

Mackillop — sk.: Mekilops
MacMurray — sk.: Mekmarejs
Magnus, Edvīns (1888—1974) — jurists,

tieslietu ministrs 1919: 171, 193, 399

Maģers — sk.: Marģers
Maiskis, Ivans Michailovičs (1884—1975)

— padomju sūtnis Londonā 1932—1943,
ārlietu viceministrs 1943—1945, apcie-
tinājumā kā ārzemju spiegs Krievijā 1953

— 1955: 423, 479, 480

Makjoro-Vivalba (le Chevalier G. Macchi-

oro-Vivalba) — Itālijas pārstāvis 1920—

1921, sūtnis 1921
—

1923: 200
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Maksis (Max, Prinz yon Baden, 1867
—

1929) — Vācijas ķeizaristes pēdējais
kanclers 1918: 111, 287

Maldonis, Voldemārs (1870—1941) — teo-

logs, autors, profesors, bēgļu apgādāšanas
centrālkomitejas, Vidzemes zemes pado-
mes un Baznīcas virsvaldes loceklis 85,
429, 557

Mailers (Muller), C. K. — amerikāņu pien-
saimnieks Omahā, Nebraskā 60

Mālu Ansis — Ērika Ādamsona lugas va-

ronis 416, 433

Mameli, Frančesko (Francesco Giorgio Ma-

meli 20.9.1893) — itāliešu diplomāts,
sūtnis Latvijā 1933—1936: 377, 378

Manaseins, Nikolajs (1834—1895) — senā-

tors, Krievijas tieslietu ministrs 17, 18,

20, 102, 547

Mann
—

sk.: Mans

Mannerheim— sk.: Mannerheims

Mannerheims, Kārlo (Kaarlo Gustav Eemil

Mannerheim 1867—1951) — somu mar-

šals, I pasaules kara un Krievijas pilsoņu
kara dalībnieks, Somijas pavaldonis 1918,

virspavēlnieks karā pret Padomju Sa-

vienību 1939, Somijas valsts prezidents
1944—1946: 450, 472, 540, 541, 557

Mans (Mann), Bernhards —
vācu vēstur-

nieks 107, 557

Manteifels (Manteuffel) — Kurzemes vācu

barons 145

Manteifels, Hanss (Hans Manteuffel-Szoge
1894—1919) — landesvēra virsnieks 152

—154, 158

Manteuffel— sk.: Manteifels

Marden — sk.: Mardens

Mardens, Orisons (Orison Swett Marden

1850—1924) — viesnīcnieks ASV, autors

72, 73, 346

Marģers (īstenībā: Maģers), Sergejs — fut-

bolists, 20 reizes dalībnieks Latvijas fut-

bola valsts vienībā, komūnistu polītiskās
pārvaldes darbinieks; nav minēts pa-

domju literātūrā 507, 511—515, 517—

521, 524—526, 529

Markss, Kārlis (Karl Marx 1818—1885)—

polītiķis, publicists 41, 43, 66, 416, 547

Marsh — sk.: Māršs

Maršs, Frenks (Frank Graham Marsh 1875

—1957) — angļu ģenerālis, Gofa štāba

priekšnieks 179, 180

Martin — sk.: Martins

Martins (A. A. Martin) —
farmeris Oma-

has tuvumā, Nebraskā, ASV 60, 62

Martins (Martin), Eduards — farmeris ASV

60, 62

Martna, Michkels (Mihkel) (1860—1934)
— igauņu sociālistu polītiķis, autors 127

Marx — sk.: Markss

Maters, Juris (1845—1885) — publicists
23, 46

Max — sk.: Maksis

Mazvērsītis, Jānis (1866—1943) — agro-

noms, autors, profesors 396

Medem — sk.: Mēdems

Medems (Medem) — grafs 145

Medenis (agrāk: Mednis), Janis (1903—

1961) — dzejnieks 416

Mediņš, Jānis (1890—1966) — komponists,
diriģents, profesors 350

Mednis, Jānis —
sk.: Medenis

Mednis, Jēkabs (1895) — zemnieku savie-

nības darbinieks Madonā 10

Meierovics, Gunārs (12.5.1920) — Zigfrīda
Meierovica dēls, K. Ulmaņa krustdēls

361, 362

Meierovics, Zigfrīds (1887—1925) — taut-

saimnieks, valstsvīrs 88, 92, 108, 115,
118, 123, 129, 156, 158, 159, 171, 173,
174, 180, 182, 185, 187, 192, 193, 196,
197, 199, 209—211, 214—216, 226, 227,

234, 235, 240, 292, 361, 374, 385, 417,

555, VII, XI, XV

Meiers, A. — vācu prefekts Liepāja 1918:

139, 166

Meiers, Valachs — sk.: Ļitvinovs

Meijers, J. (J. M. Meijer) — vēsturnieks

291, 557

Meisners, Boriss (Boris Meissner 1915) —

vācu jurists, profesors 480, 540—543, 557

Meissner — sk.: Meisners

Mekdafs, V. (W. H. Macduff) — angļu
diplomāts, saimniecisko lietu speciālists
Tallentsa štābā Rīgā 1919: 173, 175

Mekilops, Daglass (Douglas Mackillop 1891

—1959) — angļu diplomāts, sūtniecības

Rīgā pirmais sekretārs 1938, lietvedis

1938, 1939 un 1940, pirms tam lietvedis

Maskavā 1936—1937: 403, (498), 499,

501, 502, 532

Mekmarejs, Džons (John van Antwerp
MacMurray 1881 — 1960) — diplomāts,
ASV sūtnis Baltijas valstīs 1933—1936:

Melnalksnis, Krišs (1879—1930) — skolo-

tājs un rakstnieks, tautskolu direktors X

Menders, Fricis (1885—1971) — polītiķis,
jurists, Tautas padomes, Satversmes sa-

pulces un visu četru saeimu loceklis 91,

95, 97, 112, 120, 127, 171, 172, 185, 197,

221, 241, 274, 277, 279, 280, 283, 284,

304, 308, 315, 316, 334, 427, XVIII

Merkys — sk.: Mērķis
Mērķis, Antans (Antanas Merkys 1887—

1955) — Lietuvas valstsvīrs, ministru

prezidents 1939—1940; deportēts uz Pa-

domju Savienību 1940: 484

Mežaraups, Jānis (1904) — IV saeimas de-

putāts, sabiedrisko lietu ministrijas depar-
tamenta direktors 1938 —1940; izceļoja
uz ASV 303, 382, 387, XVII, XX

Michails Aleksandrovičs (1878—1918) —

Krievijas cara Nikolaja II Aleksandro-

viča brālis 87

Mierkalns (agrāk: Frīdenbergs), Jānis
(16.12.1894) — agronoms, redaktors, do-

cents lauksaimniecības akadēmijā 67, 69

Mierlauks (īstā vārdā: Frīdfelds), Aleksis

(1866—1943) — aktieris un režisors 396

Miezis, Ernests (1884—1945) — komūnistu

pagrīdnieks, 111 un IV saeimas deputāts
1928—1932: 257
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Mikojans, Anastasijs Ivanovičs (25.11.1895)
—

armēņu cilmes padomju polītiķis, po-

litbiroja loceklis 1935—1966, Augstākās
padomes prezidija priekšsēdis 1964—

1965: 453, 473

Miķelsons, Jānis (1888—1952) — ārsts, pro-

fesors 275, 516, 517

Mīlbergs, Gotfrīds (1887—?) —
rakstnieks

(pseudonims: Skuju Frīdis), saeimas de-

putāts 1925 —1934, iekšlietu ministrs

1933—1934; deportēts 1941: XVIII

Mīlenbachs, Fricis (1863—1933) — teologs,
skolotājs, autors 23, 103, 557

Mīlenbachs, Kārlis (1853—1916) — filologs
23

Millerc, Tonija — sk.: Kaija

Mines, Pauls (1868—1942) — žīdu jurists,
senātors, profesors, valsts kontrolieris

1919, Tautas padomes un Satversmes

sapulces loceklis 171, 192, 196, XI, XV

Misiņš, Augusts (1863—1940) — ģenerālis
154

Mislovskis (Mysslowski) — poļu virsnieks

brīvības cīņu laikā, kapteinis 179

Miščenko, Pāvels I.
—

krievu virsnieks,

Krievijas un Japānas kara dalībnieks,

korpusa komandieris I pasaules karā, ģe-
nerāladjutants 178

Molotov — sk.: Molotovs

Molotovs (Molotov, īstā vārdā: Skrabin),
Vjačeslavs Michailovičs (1890) — Pa-

domju Savienības ārlietu komisārs, t. i.,
ministrs 1939—1949: 421—425, 437, 439,

440, 452, 453, 455, 456, 459, 460, 462,

471, 483, 484, 487, 488, 541, XLI, XLII

Monson — sk.: Monsons

Monsons, Edmunds (Sir Edmund St. John
Debonnaire John Monson, 1883 —1969)
— Anglijas sūtnis Latvijā v. c. Baltijas
valstīs 1935—1937: 386, 388, 389, 393,

405, 431

Montgomery — sk.: Nečbuls

Moriss (arī: Nelsons), Aira (Ira Morris, Ira

Nelson, 1875—1942) — ASV sūtnis Stok-

holmā 1914—1923: 145, 146, 148

Morovs, Edvards (Edward Morrow) —

žurnālists Omahā, Nebraskā, ASV 73, 74

Morris — sk.: Moriss

Morrow — sk.: Morovs

Moss — agronoms Cīrichē 33, 35

Motz —
sk.: Burchards

Mucukalns, Fricis (1868—?) — tulks Angli-
jas sūtniecībā Rīgā 1921—1937: 377

Muller — sk.: Mailers

Munce (agrāk: Pētersone, dz. Gulbe), Zu-

zanna (1891) — autore, Jāņa Munča

sieva 346, 428, 557

Muncis, Jānis (1886—1955) — režisors un

dekorātors, izceļoja uz ASV 1926—1932,

atgriezās Latvijā, inscenēja lieluzvedumus

1934—1937; trimdā Vācijā un no 1949

ASV 346, 428

Muntere (Klagina), Natālija — Vilhelma

Muntera sieva (414), (418)

Munters, Vilhelms (1898—1967) — ķīmiķis,
ārlietu ministrijas darbinieks, ministrs

1936—1940: 124, 250, 340, 373, 375, 379,

380, 385—388, 396—398, 403—405, 412

—414, 418—423, 437, 441, 442, 444, 449,

451, 454, (455), 456—460, 462, 472, 473,
475, 479, (480), (481), 482—484, 488,

495, 532, 559, XXXIII, XXXIV

Murits, Pēteris — agronoms, zemnieku sa-

vienības valdes loceklis 1917, Tautas

padomes loceklis 1918: 120

Musolini (Mussolini), Benito (1883—1945)
— itāliešu skolotājs un redaktors, fašistu

partijas dibinātājs 1919, Itālijas ministru

prezidents 1922 un diktātors 1926: 354,

355, 376, 381, 426

Mussolini — sk.: Musolini

Mysslowski — sk.: Mislovskis

Nečbuls-Hjudžesens, Hjū (Sir Hughe Mont-

gomery Knatchbull-Hugessen, 1886—

1971) — angļu diplomāts, sūtnis Rīgā

1930—1934, 297, (341), (342), 347, 376,
426

Neimanis, Oskars (1886—1971) — virs-

nieks, piedalījies kaujās strēlnieku 3.

Kurzemes pulkā, pēc tam Deņikina ar-

mijā un Latvijas brīvības cīņās bruņotā
vilcienā Latgales frontē; vēlāk virsnieks

3. Jelgavas kājnieku pulkā un Daugav-
pils un Rīgas kara apriņķa pārvaldē;
Rīgas pils komandants; vācu okupācijas
laikā fabrikas direktors; brīvprātīgais
Latviešu leģionā; angļu gūstā; ASV fabri-

kas strādnieks 10, 503—532, 536, 547

Nelson, Ira — sk.: Moriss

Nelsons (agrāk: Birznieks) — Jāņa Birz-

nieka brālis, 1935. gadā dibinātās sa-

biedrības „Anglo-Baltic Produce Co,
Ltd" akcionārs 374

Nemo (pseudonims) — tulkotājs 103

Niedra, Andrievs (1871—1942) — mācī-

tājs, rakstnieks, polītiķis; vācu atbalstītās

Latvijas valdības ministru prezidents
1919: 97, 133—135, 149, 161—169, 171,
173, 178, 180, 189, 190, 217, 218, 226,

241, 288, 290—292, 372, 557

Nikolajs II (1868—1918) — Krievijas cars

1894—1917: (75), 78, 87, 89

Niksons (Nixon), Edgars B.
— ASV vēs-

turnieks 427, 548

Nixon — sk.: Niksons

Nolcken — sk.: Nolkens

Nolkens (Nolcken) — vācu barons 145

Nonācs, Oto (1880—?) — skolotājs, Līdu-

ma v. c. izdevumu redaktors, Nacionālās

padomes, Tautas padomes, Satversmes

sapulces un I un II saeimas loceklis; de-

portēts 1941: 86, 120, 171, 185, 191, 215,

219, 226

Norkaitis, Jons (Jonas) (25.11.1892) —

Lietuvas ārlietu ministrijas departamenta
direktors 439

Norvilis, Jānis (25.1.1906) — komponists,
diriģents 350

Novackis, īstenībā: Novaki (Nowacki) —

vēsturnieks Cīrichē 33, 35

Nowacki — sk.: Novackis
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Nukša, Mārtiņš (1878—?) — architekts,

diplomāts, ārlietu ministrijas ģenerālsek-
retārs 1939—1940; deportēts 1941: 440,
(451)

Nuroks, Markus (1879—?) — žīdu rabīns,
visu četru saeimu deputāts 222—225, 234,
283

Ņikitins — Padomju Savienības sūtnis

Igaunijā 440

Olavs (agrāk: Plute), Vilis (1867—1917) —

publicists, skolu vadītājs, redaktors, teo-

logs, bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas
priekšsēdis I pasaules kara laikā 85, 106,
556

Oliņš, Pēteris (1890—1962) — Ulmaņa
sekretārs 1924, ārlietu ministrijas darbi-

nieks; Latvijas lietvedis Argentīnā un

Brazīlijā no 1935: 218

Opik — sk.: Epiks
Orda, Anna (Anne Orde) — angļu vēstur-

niece 433, 434, 547

Orde, Anne — sk.: Orda

Orde, Charles — sk.: Ords

Ords, Čārlzs (Sir Charles William Orde,

1884) — Anglijas sūtnis Baltijas valstīs

1938—1940: 403, 406, (407), 413, 423,
(483), 484, 488, 489, 492, 495, 496

Ordžonikidze, Grigorijs Konstantinovičs

(1886—1937) — gruzīnu cilmes padomju
polītiķis, Staļina uzdevumā iekaroja Gru-

ziju un Armēniju 1920—1921,polītbiroja
loceklis no 1926, smagās rūpniecības
tautas komisārs no 1930: 533, 544

Orlovs, A. A.
— ģenerālmajors, soda ek-

spedīcijas vadītājs 1905: 53

Osborne — sk.: Osborns

Osborns, Litgrovs (Lithgrow Osborne) —

ASV pārstāvis Kopenhāgenā 142, 143

Osis, Roberts (1900—1973) — virsnieks I

pasaules karā un brīvības cīņās, armijas

komandiera adjutants 1934—1940, saka-

ru virsnieks pie vācu kārtības policijas
1942; Rīgas policijas pulka (1943) un 2.

Imantas pulka (1944—1945) komandieris

508, 509

Osten-Sacken — sk.: Ostenzakens

Ostenzakens (von der Osten-Sacken), Pauls

(1880—1934) — archīvārs, skolotājs 137

Ote (Otte), V. — vācu veterinārārsts,

autors 557

Otte — sk.: Ote

Oxenstierna — sk.: Uksenšerna

Ozoliņš, Eduards (1881) — skolotājs, vārd-

nīcu autors 247

Ozoliņš, Frīdrichs (1879—1940) — ar-

chaiologs, Nacionālās padomes loceklis,
ministrs 1920—1921, 1928—1930, do-

cents mākslas akadēmijā 1931—1936:

196, XV

Ozoliņš, Gustavs (1865—?) — lauksaim-

nieks un rūpnieks, saeimas deputāts
XVIII

Ozoliņš, Lūkass (1879—?) — skolu inspek-
tors, lI—IV saeimas deputāts 308, 332

Ozoliņš, Osvalds (1888 —?) — jurists, se-

nātors 1931—1940; deportēts 1941: 462

Ozoliņš, Teodots (20.11.1899) — diplomāts
10

Ozoliņš, Voldemārs — polītiskās pārvaldes
priekšnieks līdz 1934: 314

Ozols, Arturs (1890—1969) — inženieris,

jūrnieks, brīvības cīņu un Satversmes

sapulces dalībnieks, jūrniecības departa-
menta direktors 1936—1940; trimdā

Zviedrijā 232

Ozols, Kārlis (1882—?) — diplomāts, in-

ženieris, autors, Latvijas pārstāvis ASV,
sūtnis Maskavā 1923—1929; deportēts
1941: 204, 228, 293, 557

Ozols, Voldemārs (1884—1949) — virs-

nieks I pasaules karā strēlniekos, pēc tam

Latvijas un Lietuvas armijā, piedalījies
Spānijas pilsoņu karā, darbojies pagrīdē
Francijā, docents okupētajā Latvijā 335,
341—343, 428, VI

Pabērzs, Juris (1891 —1961) — jurists, Sa-

tversmes sapulces un III—IV saeimas lo-

ceklis, ministrs 1927—1928, 1929—1931,

1934, ministrs Kirchenšteina kabinetā

1940; delegācijas dalībnieks, kura lūdza

Latvijas inkorporāciju Padomju Savienī-

bā 260, 493, 523

Paegle, Spricis (1876—1962) — inženieris,

publicists, ministrs 1918—1919: 90, 95,
120, 129, 130, 136, 141, 148 (domāts
Pūriņš), 156, V

Pahlen
—

sk.: Pālens

Pālens (Pahlen) — vācu grāfs 145

Papen —
sk.: Pāpens

Pāpens, Francis (Francz von Papen 1879—

1969) — vācu virsnieks, militārais atašejs
ASV un Meksikā; I pasaules kara laikā

aktīvā dienestā, pēc kara polītiķis; valsts
kanclers 1932, vicekanclers Hitlera val-

dībā 1933—1934, sūtnis Vīnē 1934—

1938, Ankarā 1939—1944; amerikāņu
gūstā; Nirnbergas prāvā attaisnots, bet

pēc tam sodīts ar 8 gadiem cietumā, at-

brīvots 1949: 274

Parkē (dv Parquet), Emanuēls (1869—1933)
— franču pulkvežleitnants 132, 168, 186,

288, 292, 557

Parquet, dv — sk.: Parkē

Parvus — sk.: Helphands
Pastors, Alfonss (1890—?) — teologs, re-

daktors, II—IV saeimas deputāts, Zemes

bankas padomes loceklis 307, 332

Pats —
sk.: Petss

Pauļuks, Jānis (1865—1937) — inženieris,
ministrs 1921 —1925, ministru prezidents
1925: 215, 216

Pauļuks, Kārlis (1870—1945) — jurists,
Kurzemes zemes padomes priekšsēdis,
Nacionālās padomes valdes loceklis, Tau-

tas padomes, Satversmes sapulces un visu

četru saeimu loceklis, ministrs 1919—

1920: 115, 172, 192, 193, 221, 240, 255,

264, 268, 303, 317, 331, XI
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Pavasars, Bruno (1.8.1896) — tautsaim-

nieks, diplomāts 395

Peders, Ernests (Ernst Podder 1879—1932)
— igauņu virsnieks, brīvības cīņās 3. di-

vīzijas komandieris kaujās pret landes-

vēru; ģenerālmajors 186

Pencis — virsnieks, brīvības cīņu dalībnieks

ziemelarmijā VI

Peniķis, Mārtiņš (1874—1964) — strēlnieku

pulka komandieris, virsnieks Latvijas ar-

mijā no 1918, armijas komandieris 1928

—1934, ģenerālis 185, 329, 330

Pēteris I (1672—1725) — Krievijas cars

1689—1725: 417

Petersone, Zuzanna — sk.: Munce

Pētersons — bankas dibinātājs Rīgā 237

Pētersons, Andrejs — virsnieka vietnieks

Rīgas pils sardzē 529

Pētersons, Jānis (1895) — veterinārārsts 50

Pētersons, Kārlis — virsnieka vietnieks Rī-

gas pils sardze 529

Pēterstoķis, Kārlis (1875—1927) —
skolo-

tājs Bērzmuižā 1896—1927: 433, 555

Petrevics, Andrejs (1883—1939) — jurists,
Tautas padomes loceklis, Satversmes sa-

pulces priekšsēža biedrs, I un II saeimas

deputāts 120

Petrevics, Ansis (1882—?) — jurists, redak-

tors, Tautas padomes loceklis 1919—

1920, ministrs 1925—1926, 1928—1931;

deportēts 1941: 260

Petss (Pats), Konstantīns (1874—1956) —

Igaunijas valsts prezidents; deportēts uz

Padomju Savienību 1940, miris cietumā

147, (453), 494

Pfefers (Pfeffer von Salomon), Francis

(1888—?) — vācu pulkvedis, Hitlera

„SA Ober-Gruppenfūhrer" no 1925: 153,

155, 164

Pfeffer — sk.: Pfefers

Piegāze, Kārlis (1876—?) — inženieris,
Valsts kontroles darbinieks, valsts kon-

trolieris 1939—1940; deportēts 1941: 475

Piip — sk.: Pīps
Pijs XI, īstā vārdā: Achils Rati (Ratti,

1857—1939) — pāvests 1922—1939:

(381)
Piko, Elfrīde — sk.: Rozensteina

Pilsudskis, Jozefs (Jozef Pilsudzki 1867—

1935) — poļu valstsvīrs, Polijas kara

ministrs, valsts vadītājs 229—231

Pilsudzki — sk.: Pilsudskis

Pīpiņš, Ērmanis (1873—1927) — skolotājs,

publicists, Tautas padomes loceklis 95

Pīps, Antss (Ants Piip 1884—?) — igauņu

jurists, profesors, valstsvīrs, Igaunijas ār-

lietu ministrs; deportēts 1940: 229, 454

Pjatakovs, Georgijs Leonidovičs (1890—

1937) — Padomju Savienības komūnistu

partijas militārais un banku darbinieks,

smagās rūpniecības vicekomisārs 1933—

1934, centrālkomitejas loceklis; izslēgts
no partijas un sodīts ar nāvi 516

Plāķis, Juris (1869—1942) — valodnieks,

ministrs 1920—1921, profesors 1921 —

1939, deportēts 1941: 196, 197, XV

Platers (Platter) — tautsaimnieks Cīrichē

33, 35, 36

Platter — sk.: Platers

Plensners, Aleksandrs (25.4.1892) — virs-

nieks, militārais atašejs, rakstnieks, re-

daktors 129, 131, 137—140, 153—156,
169, 287—291, 318, 357, 427, 557

Pliekšāne, Elza — sk.: Aspazija
Pliekšāns, Jānis — sk.: Rainis

Plimuts, Ivors (Ivor Miles Plymouth
1889—1943) — lords, Anglijas ārlietu

ministrs 1936—1939: 413

Plūdonis (agrāk: Lejnieks), Vilis (1874—

1940) — dzejnieks 396

Plunkett — sk.: Drekss

Plute, Vilis — sk.: Olavs
Plymouth — sk.: Plimuts

Podder — sk.: Peders

Podnieks, Arsenijs (1900—1951) — žurnā-

lists, redaktors, autors (pseudonims: Ars)

531, 552, 557

Podoļinskis, Sergejs — Vidzemes viceguber-
nātors 1917: 87, 88

Poer, dc la — sk.: Gofs

Polin — sk.: Polins

Polins, Eduards (Eduard H. Polin) — So-

mijas sūtnis Rīgā 1933: (405), XXXIII

Polis, Kārlis (1876—1969) — skolotājs,
studējis tautsaimniecību, tiesības un teo-

loģiju; Latvijas sarga un Brīvās tēvijas
redaktors 1923—1928: 249

Porietis, Jānis (1886—1968) — žurnālists,
redaktors 380, 431, 476, 477, 557

Poruks, Jānis (1871 — 1911) — rakstnieks

372

Poska, Jans (Jaan) (1866—1920) — igauņu
diplomāts, ārlietu ministrs 1918 —1919,

panāca labvēlīgus noteikumus mierasaru-

nās ar Padomju Krieviju 193

Poters, Džēmss (James E. Potter) — Ne-

braskas valsts arehīvārs ASV 10, 105

Potjomkins, Vladimirs Petrovičs (1878—

1946) — krievu vēsturnieks, Padomju
Savienības diplomāts, ārlietu viceministrs

1937—1940: 338, 462

Potter — sk.: Poters

Prātkopis — sk.: Juris Kalniņš
Prauls, Kārlis (1895—1941) — virsnieks,

brīvības cīņu dalībnieks, aizsargu orga-

nizācijas priekšnieks no 1930, apvērsuma
dalībnieks 1934, ģenerālis; komūnistu

noslepkavots 318, 330, XLIII

Preston — sk.: Prestons

Prestons, Tomass (Thomas Hildebrand

Preston 2.6.1886) — angļu diplomāts,
konsula vietnieks Kauņā no 1929, kon-

suls Rīgā 503

Priede, Nikolajs — inženieris, viceministrs

Kirchenšteina valdībā 1940, pēc tam pa-

domju avotos noklusēts 494

Priedkalns, Andrejs (1873—1923) — ārsts,

polītiķis, Krievijas valsts domnieks 1907

—1912, Vidzemes komisārs 1917: 88, 90,

91

Prīmanis, Mārtiņš (1878—1950) — ķīmiķis,
profesors 176, XXIV
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Princips, Gavrilo (1894—1918) — Austro-

ungārijas troņmantnieka slepkava 1914:

78

Pumpurs, Andrejs (1841—1902) — rakst-

nieks, virsnieks 362

Punka, Andrejs (8.4.1899) —

agronoms, re-

daktors 104, 106, 557

Pūriņš, Kārlis (1883—1947) — jurists, se-

nātors, profesors, Tautas padomes un

Satversmes sapulces loceklis, ministrs

1918—1919, 1920—1921: 123, 129, 132,

140, 141, 144—146, 148 (minēts Paegle),
196, 197, 203, 207, V, XI, XV

Purvītis, Vilhelms (1872—1945) — glezno-
tājs, profesors 358, 396

Rachmaņins, S. — Vidzemes guberņas ko-
misāra vietnieks 88

Radeks (īstā vārdā: Sobelsons), Karls Bern-

hardovičs (1885 —1939) — žīdu cilmes

padomju polītiķis; ieradās Krievijā kopā
ar Ļeņinu 1917, vairākkārt nelegāli uztu-

rējies Vācijā; padomju tīrīšanas akcijā
apcietināts un nogalināts 516

Radziņš, Pēteris (1880—1930) — virsnieks,

autors, Krievijas un Japānas kara, I pa-

saules kara un brīvības cīņu dalībnieks,

Latvijas armijas virspavēlnieka štāba

priekšnieks, ģenerālis, armijas komandie-

ris 1924—1928, Lāčplēša kara ordeņa
domes loceklis 217

Rainis (īstā vārdā: Pliekšāns), Jānis (1865
— 1929) — rakstnieks, Satversmes sapul-
ces un I—III saeimas loceklis, ministrs

1926—1927: 24, 195, 209, 221, 222, 234,

350, 357, 416, 532, 552

Raisters, Augusts (1888—1967) — archi-

tekts, autors, profesors 291, 557

Ramans, Jānis (1871—1957) — konsuls

Igaunijā, mācītājs 147

Rancāns, Antons (1897—?) — ārsts, ll—

IV saeimas deputāts, ministrs 1931, 1934

—1940; deportēts 1941: 260, 283, 332

Rancāns, Jezups (arī: Jāzeps, 1886—1969)
— teologs, bīskaps, profesors, bēgļu ap-

gādāšanas centrālkomitejas, Latgales ze-

mes padomes un Tautas padomes loceklis,
visu četru saeimu deputāts, viceprezidents
85, 252, 253, 307, 308, 320, 331, 332, 362

Raņķis, Augusts (1875—1937) — grāmat-
izdevējs, Tautas padomes loceklis 120

Rapa, Jānis (1885—1940) — grāmatizde-
vējs 26, 362, XXXVIII

Raštiķis, Stasis (Stasys Raštikis 13.9.1896)
— Lietuvas armijas virspavēlnieks 1935

— 1940, ģenerālis 375, 450, 484

Rātminders, Pēteris — Voldemāra Ozola

līdzdalībnieks sazvērestības organizēšanā
341

Ratti — sk.: Pijs XI

Rauch
—

sk.: Rauchs

Rauchs, Georgs (Georg von Rauch 13.8.

1904) — vēsturnieks, profesors no 1958:

297, 426, 541—543, 558

Rebane, Hanss (Hans) (1882—1961) —

Igaunijas sūtnis Riga 1937—1940: 455,

XXXIII

Reek — sk.: Rēks

Rei — sk.: Reijs

Reijs, Augusts (August Rei 1886—1963) —

igauņu diplomāts, ministrs 1918, valsts
vecākais 1928, ārlietu ministrs 1932—

1933, sūtnis Maskavā 1938—1940; trim-

dā Stokholmā 183, 289, 291, 292, 452,

453, 471, 472, 488, 541, 558

Reinfelds, J. — jurists, Rīgas latviešu
biedrības lauksaimniecības nodaļas va-

dītājs 40, 41

Reinhards, Gustavs (1868—1937) — ārsts,

redaktors, Satversmes sapulces un I—III

saeimas loceklis 223, 253, 259

Reiters, Teodors (1884—1956) — Nacio-

nālās operas diriģents 1918—1944 un di-

rektors 1922—1925, 1931—1934; Reitera

kora diriģents 1920—1944, koris atjau-
nots Stokholmā 1945: 357

Rēks (Reek), Nikolajs (1890—?) — igauņu
virsnieks, štāba priekšnieks brīvības cīņās

pret landesvēru, ģenerālleitnants; depor-
tēts 1940: 186, VI

Renenkampfs, Pauls (Paul Georg Rennen-

kampff 1854—1918) — virsnieks, Krie-

vijas 1. armijas virspavēlnieks Rītprūsijā
78

Rennenkampff — sk.: Renenkampfs
Ribbentrop — sk.: Ribentrops
Ribentrops (von Ribbentrop), Joachims

(1893—1946) — Vācijas ārlietu ministrs

419, (424), 425, 433, 437, 439, 440, 487,

XLI, XLII

Riess — sk.: Rīss

Rikmane, Elīze — sk.: Ulmane

Rimbenieks, Ēvalds (1888—?) — skolotājs,
111 un IV saeimas deputāts, ministrs

1934; deportēts 1941: 256, 306, 315

Rimscha — sk.: Rimša

Rimša, Hanss (Hans von Rimscha 1899) —

vācu žurnālists, vēsturnieks, profesors
290, 558

Rīss (Riess), Ludvigs — vācu redaktors

1915: 105, 558

Riters (Ritter), Kārlis (1884) — diplomāts,
Vācijas ārlietu ministrijas valsts sekre-

tārs 1933: 275

Ritter — sk.: Riters
Roberts — sk.: Robertsa, Robertss

Robertsa, Grēsa (Grace Roberts) — J. R.

Robertsa meita

Robertss (J. R. Roberts) — pienotavas
īpašnieks Linkolnā, Nebraskā, ASV 64,

70—74

Rodgers —
sk.: Rodžerss

Rodženko
—

krievu skolas inspektors Jel-

gavā 19. gs. beigās 22

Rodžerss, Hjū (Hugh I. Rodgers) — ameri-

kāņu autors, Džordžijas universitātes

mācībspēks vēsturē 294, 558

Romanovs — krievu virsnieks, kapteinis I

pasaules karā, ģenerāļa Miščenko mā-

sasdēls 177

Romberg — sk.: Rombergs
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Rombergs, Gisberts (Gisbert yon Romberg)
— Vācijas pārstāvis Latvijā 1919: 150,
164

Ronis, Jānis — filatēlists 10

Roosevelt — sk.: Rūzvelts

Rosenberg — sk.: Rozenbergs
Roze, B. — ierēdnis 481

Rozenberga, Elza — sk.: Aspazija
Rozenbergs — Vidzemes divīzijas sakaru

priekšnieks, kapteinis, apvērsuma dalīb-
nieks 1934: 318

Rozenbergs, Eduards (Eduard von Rosen-

berg 1878—?) — jurists, Tautas padomes
loceklis, valsts kontrolieris 1918 —1919,
Latvijas sūtnis Vīnē 1919—1925: 112,
129, 287, 558

Rozenfelds — sk.: Kameņjevs
Rozenšteina (Piko), Elfrīde — ģenerāļa

Hugo Rozenšteina sieva (444)

Rozenšteins, Hugo (1892—?) — virsnieks,

autors, I pasaules kara un brīvības cīņu
dalībnieks, Lāčplēša kara ordeņa kava-

lieris, militārais atašejs Vācijā 1920 —

1921, Čechoslovakijas kara akadēmijas
absolvents 1928, pulka komandieris,

augstākās karaskolas priekšnieks 1935—

1939, armijas štāba priekšnieka palīgs
1934, armijas štāba priekšnieks 1939, ģe-

nerālis, apvērsuma dalībnieks 1934; de-

portēts 1941: 318, 330, 443, 444, 474,

540, 558, XXXIX

Rozīte, Eduards (1876—?) — rūpnieks,
Latvijas amatniecības kameras pirmais
priekšsēdis; deportēts 1941: 366

Rubulis, Vladislavs (1887—1937) — farma-

ceits, redaktors, Nacionālās padomes,
Tautas padomes, Satversmes sapulces un

visu četru saeimu loceklis, viceministrs

1921
— 1922, ministrs 1925—1937: 224,

260, 306, 324, 325, 332, 388, XXI, XXIII

Rudevics, Ansis (18.1.1890) — polītiķis,
redaktors, Satversmes sapulces un visu

četru saeimu loceklis, ministrs 1926
—

1928, ievietots koncentrācijas nometnē

1934, apcietināts 1936, izraidīts no Lat-

vijas 1938, atgriezies Latvijā 1940, pie-
slējies komūnistiem 221, 223, 226, 241,

265, 296, 308, 558, XVIII

Rudums (agrāk: Cimmermanis), Jānis
(1907—?) —

K. Ulmaņa sekretārs, de-

portēts 1940: 319, 357, 358, 489, 505,

507, 513, 515, 518, (519), 526, 527, 529,

(532), 535, XXXIII

Rudzītis, Dainis (1921) —
K. Ulmaņa

krustdēls 361, 362

Rudzītis, Dāvids (1881—1939) — ierēdnis,

valsts kancelejas direktors, ministrs 131,

352, 361, 384, 481, V, XV, XXI

Runcis, Ernests — sk.: Arnis

Rūniks, Ādolfs — sk.: Erss

Ruškevics, Jēkabs (1883—?) — virsnieks

brīvības cīņās, Latvijas armijas bruņoša-

nās pārvaldes priekšnieks 1922—1933,

apgādes pārvaldes priekšnieks 1933 —

1938; ģenerālis, deportēts 1941: 185

Rūzvelts, Frenklins (Franklin Delano Roo-

sevelt 1881
— 1945) — jurists, ASV prezi-

dents 1932—1945: 312, 313, 403, 419—

421, 427, 548

Saimons, Džons (Viscount John Allsebrook

Simon, 1873—1954) — angļu valstsvīrs,
ārlietu sekretārs (ministrs) 1931—1935:

297, 339—341, 347, 375, 426

Saliņš, Kārlis (1893—1969) —

agronoms,

redaktors, Latvijas lauksaimniecības ka-

meras ģenerālsekretārs 361, 559

Saliņš, Kārlis (1921 — 1944) — K. Saliņa
sen. dēls, K. Ulmaņa krustdēls 361, 362

Salmiņš, Valdemārs (1901—1956) — jurists,
studentu biedrības „Fraternitas Rustica-

na" seniors 1928, Rīgas apgabaltiesas vi-

cepriekšsēdis XVII

Salnais, Voldemārs (1886—1948) — sta-

tistiķis, polītiķis, redaktors, ārlietu vice-

ministrs 1923—1925, Valsts statistiskās

pārvaldes vicedirektors 1926—1933, di-

rektors 1934 —1937, saeimas deputāts
1923—1925, ministrs 1925, 1933—1934,
sūtnis Skandināvijas valstīs 1937—1940:

305, 311, 439, 472, 482

Sainītis, Vilmārs (3.4.1905) — tautsaim-

nieks un statistiķis 548

Salomon, von — sk.: Pfefers

Salomons (miris ap 933. g. pr. Kr.) — bī-

belē minētais Izraēlas karalis 401

Samodurovs, Ivans
— pučists 342

Samson — sk.: Samsons

Samsonovs, Aleksandrs Vasiļjevičs (1850—

1914) — krievu virsnieks, 2. Krievijas

armijas virspavēlnieks Austrumprūsijā
1914, pēc zaudētās kaujas mira pašnāvī-
bā 78

Samsons (Samson-Himmelstjerna), Frīd-

richs (1872—1958) — jurists, Baltiešu

nacionālās komitejas loceklis 150

Sandbergs — finanču ministrijas dēbitors

241

Sanders, Visvaldis (15.11.1885) — teologs,
I, 111 un IV saeimas loceklis 308

Sandler — sk.: Sandlers

Sandlers, Rikards (Rikard Sandler 1884) —

zviedru valstsvīrs, ministru prezidents

1925, ārlietu ministrs 1932—1940: 336

Sārdžents, Orms (Sir Orme Garton Sargent,

1884) — angļu diplomāts no 1906, valsts

apakšsekretāra vietnieks 1939 —1946,

valsts sekretārs 1946—1949: 543

Sargent — sk.: Sārdžents

Sarma (īstā vārdā: Kalniņš), Jānis (21.2.

1884) —
rakstnieks 16, 102, 558

Sauleskalns (agrāk: Zonbergs), Valdemārs

(1905—1973) — dramaturgs, skatuves

rakstnieks, deportēts 1941, apžēlots 1947

un atgriezies Latvijā, kur miris 347, 357,

416

Sazonovs, Sergejs Dimitrijevičs (1861—

1927) — Krievijas ārlietu ministrs 1910

—1917, Kolčaka valdības ārlietu ministrs

Parīzē 1917: 78

Scarlett —
sk.: Skarlets
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Scheidemann — sk.: Šeidemans

Schellenberg — sk.: Šellenbergs
Schicmann — sk.: Šīmans

Schleicher — sk.: Šleichers

Schoeler — sk.: Šelers

Schreiner — sk.: Šreiners

Schroter — sk.: Šreters

Schulenburg — sk.: Šulenburgs
Schulze — sk.: Šulce

Schwager — sk.: Švagers
Seeds — sk.: Sīdss

Seile, Valerija — sk.: Zeile

Sēja, Ludvigs (1885—1962) — diplomāts,
lietvedis Londonā 1927—1931, sūtnis

Kauņā 1934—1940, Vācijas slepenpolici-

jas arestēts 1944, pēc atbrīvošanas 1945

dzīvoja Polijā, 1946 deportēts uz Dicn-

vidkrieviju 339, 439—441

Selis-Fansons, Florāns (le Baron Florent dc

Selys-Fanson) — Beļģijas lietvedis, pēc
tam sūtnis Rīgā 1927—1940: (532)

Selter — sk.: Selters

Selters (Selter), Karls (1898—1958) —

Igaunijas ārlietu ministrs 421, 440, 452—

454, 462, 472, 541

Selys-Fanson — sk.: Selis-Fansons

Seskis, Jānis (1877—?) — skolotājs, diplo-

māts, autors; deportēts 1941: 115, 118

Seskovs, Juris — bēgļu apgādāšanas cen-

trālkomitejas valdes loceklis, finanču un

kara ministrs Borkovska valdībā 85, 169

Setālā — sk.: Setele

Setele, Emīls (Emil Nestor Setālā 1864—

1935) — somu valodnieks un valstsvīrs,

izglītības ministrs 1925, ārlietu ministrs

1925—1926, pēc tam sūtnis Kopenhāgenā
un Budapcštā 229

Shakespeare — sk.: Šēkspīrs
Sīdss, Viljams (Sir William Seeds 27.6.1882)

— Anglijas diplomāts, sūtnis Maskavā

1939—1940: 423, 425

Siecenieks, Pēteris (1865—1930) — koope-
rātors, Konzuma valdes priekšsēdis 1918

—1930, Tautas padomes, Satversmes sa-

pulces un I saeimas loceklis 92, 220, 369,
XIII

Sieff
—

sk.: Sifs

Sietiņsons, Albīns (1906—1974) — korpo-
rāciju vēsturnieks 411

Sīfs, Benjamiņš (Benjamin Sieff 1879—

1947) — žīdu tautsaimnieks, redaktors,

profesors 294, 558

Siktars, Oskars (1907—1950) — jurists,
sabiedrisko lietu ministrijas juriskonsults
530, 535, 536

Silvanders (Sylvander), Reino — Somijas
sūtnis Rīgā 1920—1922: 200

Sīmanis, Andrejs (1867—1937) — jurists,

senātors, bēgļu apgādāšanas centrālkomi-

tejas loceklis, juridiskā biroja vadītājs,
Satversmes sapulces un I saeimas loceklis

85, 115, 220

Simon — sk.: Saimons

Sīmonsons, Davids (1859—1933) — ģene-
rālis, Latvijas armijas virspavēlnieks un

kara ministrs 1919: 171—173, 179, 183—

186, VII

Simsone, Emīlija — sk.: Benjamiņa
Sinclair — sk.: Sinklers

Sinka, M. — finanču ministrijas debitors

241

Sinklers, Edvīns (Sir Edwyn C. Alexander

Sinclair, 1865 —1945) — angļu admirālis

132, 136, 288

Sīpols, Jānis — arodnieks, komunistisks

kara invalidu pārstāvis 499

Sīpols, Vilnis (23.11.1923) — padomju vēs-

turnieks 131, 198, 288, 289, 293, 294, 558

Sirsins — Zeiboltu Jēkaba lugas centrālais

tēls 416

Skaidrīte (dz. Vartiņa, precējusies Birzgale),
Jūlija (1871—1942) —

aktrise 396

Skalbe, Kārlis (1879—1945) — dzejnieks,
Nacionālās padomes, Tautas padomes,
Satversmes sapulces un I un IV saeimas

loceklis 76, 77, 81, 115, 192, 207, 211,

292, 293, 558

Skarlets, Pīters (Peter William Shelley
Yorke Scarlett 30.3.1905) — angļu diplo-
māts, lietvedis Rīgā 1936—1938: 386,

387, 389—391, 394, 399, 400, 411, 431,

443, 444

Sklanskis, Efraims Markovičs (1892—1925)
— ārsts, Krievijas boļševiku kara vice-

komisārs, tautas veselības komisārs 291

Skrēbers, Arnolds (17.9.1897) — diplomāts,
valsts kancelejas darbinieks 1927—1934,

Latvijas ārlietu ministrijas preses šefs 381

Skreija, Andris (23.8.1935) — antropologs,
profesors 10, 60, 62

Skrabin — sk.: Molotov

Skubiķis, Emīls (1874—1944) — polītiķis,
Tautas padomes un Satversmes sapulces
loceklis 38, 113, 120, 125, 127

Skubiņš, Viļums (1876—1952) — agronoms,

Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības

priekšnieks, Vidzemes zemes padomes
priekšsēdis 82—87, 89, 92, 101, 130

Skujenieks, Marģers (1886—1941) — sta-

tistiķis, polītiķis, Vidzemes zemes pado-
mes loceklis, Tautas padomes priekšsēža
biedrs, Satversmes sapulces loceklis un

visu četru saeimu deputāts; vairākkārt

ministrs un ministru prezidents 1931
—

1933, ministru prezidenta biedrs 1934
—

1938: 87, 91, 120, 185, 215, 223, 226,

233—235, 240, 242—244, 248, 250, 258,

266, 268, 269, 278—280, 283, 294—296,

301, 306, 311, 317, 318, 323—325, 331,

340, 342, 343, 352, 353, 381, 384, 387,

399, 403—405, 426, 429, 477, 478, 548,

XVIII, XXI, XXIV

Skujevics, Jānis (7.7.1892) —
finanču mi-

nistrijas departamenta direktors no 1933,
trimdā Anglijā 314

Skuju Frīdis — sk.: Mīlbergs
Skuime — Rīgas strādnieku deputātu pa-

domes loceklis 95

Skultāns, Vilis (1914) — publicists 531

Sloskāns, Boļeslavs (31.8.1893) — teologs,
Romas katoļu bīskaps 388
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Smallwood — sk.: Smolvuds

Smetona, Antans (Antanas) (1874—1944)
— Lietuvas valstsvīrs, valsts prezidents
1919—1920 un 1926—1940: 148, 289

Smiltnieks, Dāvids (1879—?) — lauksaim-

nieks, avīžnieks 102

Smiters — sk.: Šmits

Smith — sk.: Smits

Smits, Hovards (Howard R. Smith 1872

—?) — amerikāņu profesors Linkolnā,
Nebraskā 63, 64, 68, 69, 73, 105, 558

Smolvuds, Džozefs (Joseph Robert Small-

wood 24.12.1900) — Ņufaundlendas
(Kanādā) ministru prezidents 1949—

1971: 407, 432, 558

Sobelsons — sk.: Radeks

Solons (638?—759 pr. Kr.) — likumdevējs
Atēnās, Grieķijā 353

Sontag — sk.: Zontāgs
Spāde, Teodors (1891 —1970) — jūras virs-

nieks, redaktors, admirālis no 1938; dc-

portēts 1941: XXXIX, XLIII

Speke (Spekke), Arnolds (1887—1972) —

filologs, profesors, diplomāts 22, 23, 26,

102, 256, 264, 482, 558

Sprūdžs, Ādolfs (19.9.1922) — tautsaim-

nieks un bibliogrāfs 297, 433, 548

Spulge-Spulģis — virsnieks, bataljona ko-

mandieris Valmieras kājnieku pulkā X

Stachevičs, Vaclavs (Waclaw Stachiewicz)
— poļu virsnieks, galvenā štāba priekš-
nieks 1935—1939, ģenerālis XXXIV

Stachiewicz — sk.: Stachevičs

Stadler — sk.: Štadlers

Staļins (īsta vārda: Džugašvili), Jozefs
(1879—1953) — Padomju Savienības

diktātors 1927—1953: 277, 338, 400, 420,

425, 440, 452, 453, 462, 472, 473, 488,

500, 525, 527, 528, 534, 540, 542, 552,

XLII

Staprāns, Sergejs — atvaļināts virsnieks,

tirgotājs, ārlietu ministram F. Cielēnam

pakļautās slepenās iekšlietu izlūkošanas

organizācijas vadītājs 1927—1928, vēlāk

Arģentīnā krievu emigrantu avīzes va-

dītājs un slimnīcas saimnieciskais direk-

tors 241

Stegmanis, Arturs (1902—?) — diplomāts,
ārlietu ministrijas polītiskā departamenta
direktors; deportēts 1941: 454, 456, 460,

474, 541

Stegmann — sk.: Štegmans
Stepermanis, Marģers (1898—1968) —

vēsturnieks, Latvijas vēstures institūta

ģenerālsekretārs 372

Sternberg — sk.: Ungerna-Šternbcrga
Stock — sk.: Štoks

Stomonjakovs, Boriss Spiridonovičs (1882—

1941) — bulgāru diplomāts 1917—1919,

pārgājis padomju krievu dienesta 1920,

ārlietu komisārs 1926, ārlietu vicekomi-

sārs 1934—1938; čekas apcietināts un

nogalināts 337

Strandman — sk.: Strandmans

Strandmans, Oto (Otto Strandman 1875—

1940) — Igaunijas ministru prezidents
1919: VII

Strang — sk.: Strangs
Strangs, Viljams (Sir William Strang, 1893)

— angļu diplomāts no 1919: 423

Straupmanis, Žanis (1888—1946) —

agro-

noms 115

Strausmanis, Alfrēds (1877—1935) — ju-
rists, Nacionālās padomes satversmes

projekta līdzautors 115

Strautmanis, Arturs (17.6.1910) — žurnā-

lists, redaktors XXIX

Strautnieks, Eduards (1886) — jurists, re-

daktors, Tautas padomes un Satversmes

sapulces loceklis, bijis ministra biedrs un

ministrs (1919) 95, 120, 129, V

Stromberg — sk.: Štrombergs
Strunke, Niklāvs (1894—1966) — glezno-

tājs un dekorātors 362

Stryk — sk.: Štriks

Stučka, Pēteris (1865—1932) — jurists, pa-
domju polītiķis, Latvijas padomju (oku-
pācijas) valdības priekšsēdis 1918—1920:

24, 134, 136, 144, 161

Students, Jēkabs (arī: Kārlis, 1885) — sa-

karu virsnieks un tulks Tallentsa štābā

184

Stumbergs, Jēkabs (1866—1935) — jurists,
žurnālists, bēgļu apgādāšanas centrāl-

komitejas loceklis 85

Stūre, Ādolfs (1891) —
IV saeimas depu-

tāts 303

Svegincevs, Nikolajs V.
— Vidzemes gu-

bernātors I pasaules kara laikā 52, 76

Svemps, Nikolajs — Tautas padomes locek-

lis 120

Sylvander — sk.: Silvanders

Szoge —
sk.: Manteifels

Šablovskis — Vidzemes komisāra amata

kandidāts 88

Šēfers, Eduards (1870—1929) — lauksaim-

nieks, rūpnieks, redaktors 46

Šeidemans, Fīlips (Philipp Scheidemann

1865—1939) — burtlicis, redaktors,

reichstāga deputāts no 1908, valsts sekre-

tārs Bādenes prinča Makša kabinetā,

ministru prezidents 1919, Kaseles virs-

birģermeistars; emigrēja 1933: 290. 547

Šēkspīrs, Viljams (William Shakespeare
1564—1616) — angļu dzejnieks un drā-

matiķis 383

Šēlers, Lotars (Lothar Schoeler 1881—1945)
— jurists, 111 un IV saeimas loceklis,

vācu frakcijas līderis 1933 —1934; emig-
rēja uz Vāciju, brīvprātīgais nocietinā-

jumu darbos pret Padomju Savienību,

gūstā 1945: 283

Šellenbergs (Schellenberg) — botāniķis Cī-

richē 33, 35

Šērs — sk.: Zers

Šilde, Ādolfs (21.5.1907) — jurists, autors

10, 106, 108, 287, 289, 558

Šīmanis (Schiemann), Pauls (1876—1944)
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— jurists, redaktors, Tautas padomes,
Satversmes sapulces un visu četru saeimu

loceklis, vācu frakcijas līderis 233

Škirpa —
sk.: Šķirpa

Šķirpa, Kazis (Kazys Škirpa 1895) — Lie-

tuvas sūtnis Berlīnē 1938—1940: 437,

438, 540

Šlakāns, Valdis (1898) — pašvaldības dar-

binieks, IV saeimas loceklis 321

Šleichers, Kurts (Kurt von Schleicher 1882

—1934) — vācu virsnieks Lūdendorfa

štābā, apsardzības ministrijas darbinieks,
valsts sekretārs, valsts kanclers 1932

—

1934; noslepkavots 274

Šleiere (Bērziņa), Dagnija (1919) — redak-

trise, apgāda vadītāja 10, 297, 324, 327,

427, 544, 558

Šlupas — sk.: Šlups
Šlups, Jons (Jonas Šlupas 1861 — 1944) —

ievērojams Lietuvas darbinieks, doktors,

pārstāvis Rīgā 1919: VII

Šmits (Šmits-Smiters), Pēteris (1869—1938)
— filologs un folklorists, profesors 396

Šreiners, Vilhelms (Wilhelm Schreiner 1864

—1936) — Tautas padomes loceklis, Lat-

vijas sūtnis Vācijā un Čechoslovakijā 150

Šrēters, Kārlis (Kari Schroter 1855—1939)
— botāniķis Cīrichē, profesors 33, 35

Štadlers (Stadler) — filozofs Cīrichē 33, 35

Štegmans, Helmūts (Helmut Stegmann
1892) — jurists, IV saeimas deputāts 284

Štengele, Milda
—

sk.: Brechmane

Šterns, Jānis (1876—?) — dārzkopis, Sa-

tversmes sapulces un II—IV saeimas lo-
ceklis 250

Štoks, Kārlis (Karl Stock) — dzimis Igau-

nijā, Vācijas slepenā dienesta darbinieks
1919: 151, 164

Štolcers, Kārlis (miris 1938) — skolotājs
Bērzmuižā 1880—1892: 18

Štrāls, Kārlis (1880—1970) — rakstnieks 81

Štriks, Heinrichs (Heinrich von Stryk 1873

—1938) — Vidzemes landmaršals 1918—

1919: 151, 153, 156, 158

Štrombergs, Aleksandrs (Alexander Strom-

berg 1892—1956) — barons, virsnieks,

gleznotājs 161

Šulce (Schulze) — ķīmiķis Cīrichē 33, 35

Šulce, Hāgens (Hagen Schulze) — vācu

redaktors 290, 547

Šūlenburgs, Verners (Werner von der Schu-

lenburg 1875—1944) — grāfs, Vācijas
sūtnis Maskavā 1934—1941: 424

Šūmanis, Vilis (1887—1948) — diplomāts,
sūtnis Romā, Parīzē, Maskavā, Lisabonā,
Helsinkos, Tallinā (1938—1940): 440,

454, 498, 541

Švābe, Arveds (1888—1959) — jurists,
vēsturnieks, profesors, Satversmes sapul-
ces loceklis 53, 102—104, 398, 432, 441,

450, 540, 556, 558

Švāgers (Schwager) — pienotavas dibinātājs
Alamito, Nebraskā, ASV 60

Švēde, Edgars (1880—1967) — bankas dar-

binieks, redaktors, ģenerālkonsuls Berlīnē

1920—1923, Latvijas bankas direktors

1924— 1926, Ventspils bankas direktors

1929—1930: 238

Tabaks, Arnolds (10.3.1907) — skolotājs,
oagrīdnieks, valsts kontrolieris Kirchen-
šteina valdībā 494

Tallents — sk.: Tallentss

Tallentss, Stīfens (Sir Stephen George Tal-

lents, 1884—1958) — angļu pilnvarotais
Baltijas valstīs 1919—1920: 132, 159,

162, 168, 170—175, 178, 179, 181, 184—

188, 202, 203, 288, 290—292, 558, VI,
VII

Tarulis, Alberts (6.2.1906) — lietuviešu
vēsturnieks 143, 288, 289, 291—293, 558

Taube, Arveds (Arved Freiherr von Taube)
— vācu vēsturnieks 107, 559

Teivens, Arno (9.3.1905) — arehitekts 10,

427, 428, 559

Tentelis, Augusts (1876—1942) — vēstur-

nieks, profesors, universitātes rektors

1925— 1927, 1929—1931, izglītības mi-

nistrs 1935—1938, vēstures institūta di-

rektors 1936—1940: 257, 351, 358, 372,

396, 407, 429, 441, XXIII, XXIV,
XXVI, XXVII

Tepfers, Jānis (16.1.1898) — diplomāts,
sūtnis 199, 440, XXXIV

Tepfers, Verners (1893—1958) — jurists,
strēlnieku virsnieks I pasaules karā, brī-

vības cīņu dalībnieks, prokurors 417,
477

Terentjevs — padomju diplomāts, tirdznie-

cības atašejs Rīgā 459

Tēriņš, Jānis (12.5.1893) — teologs, IV

saeimas deputāts; trimdā Zviedrijā 283,
309

Tīfentāls, Kārlis — sk.: Dziļleja
Tilden Smith — sk.: Tildens Smits

Tildens Smits (Tilden Smith), J. — angļu
tirgotājs, baņķieris 204, 211

Tilgals, Jānis (19.1.1903) — techniķis, Lat-

vijas darba kameras darbnieks, metall-

rūpniecības strādnieku arodbiedrības

priekšnieks XLIII

Tīlmanis, Arturs (1903—1976) — jurists,
bankas darbinieks 249, XVII

Toinbijs, Arnolds (Arnold John Toynbee
1889) — angļu vēsturnieks 297, 558

Tomsons, Richards (1834—1884) — sa-

biedrisks darbinieks, redaktors 46, 314,
315

Torr — sk.: Torrs

Torrs, Sirils (Cyril James Wenceslas Torr

22.12.1896) — diplomāts, Anglijas ār-

lietu ministrijas darbinieks Rīgā 1934—

1937; charge d'affaires 1934, 1935, 1936:

305, 321, 325, 339, 340, 375—378, 386,

430, 444, 540

Torson — sk.: Tūrsons

Toynbee —
sk.: Toinbijs

Trant — sk.: Trants

Trants, Džons (John Philip_ Trant 1889
—

1953) — angļu diplomāts Rīgā, liet-

veža vietnieks 1936: 381—383, 423, 431



Trasuns, Francis (1864—1926) — teologs
un rakstnieks, Tautas padomes, Satver-

smes sapulces un I—II saeimas loceklis,
ministrs 1919: 193, 223, 225

Trasuns, Jezups (1898—?) — polītiķis, re-

daktors, Nacionālās padomes, Tautas pa-

domes, Satversmes sapulces un visu četru

saeimu loceklis; deportēts 1941: 253, 317

Traubergs, Eduards (1883) — Rīgas pilsē-
tas domnieks 1917, Septiņpadsmit vīru

bloka un Tautas padomes loceklis 1918:

95, 120

Traubergs, Jānis (1897) — kooperātors 287

Trēde, Līvija — sk.: Vītoliņa
Treijere (Vālberga), Milda —

agronoma

Paula Treijera sieva, sekretāre, zemnie-

ku savienības biroja darbiniece 322

Trimborn — sk.: Trimborns

Trimborns, Kārlis (Kari Trimborn 1854—

1921) — jurists, Vācijas valsts iekšlietu

sekretārs 1918—1919: 113

Tripier — sk.: Tripjē
Tripjē, Zans (Jean Tripier) — Francijas sūt-

nis Latvijā 1930—1940: (317)
Trockis, Ļevs (īstā vārdā: Leibs Bron-

šteins, 1879—1940) — revolūcionārs, boļ-
ševiku kafa komisārs, Staļina spiests de-

vies trimdā, beidzot uz Meksiku, kur no-

slepkavots 96, 167, 291, 557

Tupiņš — bankas dibinātājs 237

Tūrsons (Torson) — Zviedrijas finanču mi-

nistrs 145

Ūdentiņš, Oto (1892) — strēlnieku virs-

nieks I pasaules karā, brīvības cīņu da-

lībnieks, armijas štāba priekšnieka pa-

līgs 1940, territoriālā korpusa koman-

diera štāba priekšnieks, ģenerālis; depor-
tēts 1941: 510

Uksenšerna, Aksels (Axel Oxenstierna

1583—1654) — grāfs, Zviedrijas valsts

kanclers 1612—1654: 10

Ulmane (Rikmane), Elīze (1904) — K.

Ulmaņa brāļadēla sieva; deportēta 1941:

13

Ulmane, Emīlija (1864—?) — K. Ulmaņa

māsa 13

Ulmane (Līnberģe), Lizete (mirusi 1926. g.

jūlijā vai augustā) — K. Ulmaņa māte

13, 16, 18, 63, 65

Ulmane, Maiga (1931) — K. Ulmaņa brā-

ļadēla meita; deportēta 1941: 13

Ulmane, Marija — sk.: Gusta

Ulmane, Mirdza —
sk.: Cābule

Ulmane (Bikša), Paulīne (mirusi 1942) —

K. Ulmaņa svaine; viņas bērni: Jānis,
Vilhelms, Marija (precējusies Gusta) un

Mirdza (precējusies Cābule) 13

Ulmane (Valdmane), Vilhelmīne (1877—?)
— K. Ulmaņa svaine 13, 19, 128

Ulmanis, Edvards (1912?) — K. Ulmaņa

brāļadēls; apcietināts un pazuda 1940.

gadā 13

Ulmanis, Gunārs (1936) — K. Ulmaņa

brāļadēla dēls; deportēts 1941: 13

Ulmanis, Indriķis (1836—1883) — K. Ul-

maņa tēvs 13, 15, 16, 29, 65

Ulmanis, Indriķis (1868—1923) — K. Ul-

maņa brālis 13, 15, 26, 29, 54, 102, 108

Ulmanis, Indriķis (1922) —
K. Ulmaņa

brāļadēls; deportēts 1941: 13, 444

Ulmanis, Jānis (1865—1936) — K. Ul-

maņa brālis; precējies divreiz, pirmās
laulības dēls mira bērnībā, meitu Emmu

apprecēja Kopmanis; otrā sieva bija Pau-

line Bikša 13, 15, 16

Ulmanis, Jānis — K. Ulmaņa brāļadēls 13,
16

Ulmanis, Kārlis Augusts Vilhelms (1877—

1942) — passim, IV—VII, IX—XI,

XIII—XVIII, XX—XXIX, XXXI—

XXXIX, XLIII—XLIV

Ulmanis, Tenis (1868—?) — skolotājs,
lauksaimnieks 50

Ulmanis, Vilhelms (1905—?) — K. Ulma-

ņa brāļadēls; kritis partizānu cīņās 13,
16

Ulpe, Pēteris (1882) — statistiķis, Tautas

padomes, Satversmes sapulces un visu

četru saeimu loceklis 319, 323, 362

Uluots — sk.: Uluotss

Uluotss, Jiri (Juri Uluots 1890—1945) —

igauņu jurists, profesors, Igaunijas mi-

nistru prezidents 1939—1940: 454

Uļjanovs — sk.: Ļeņins
Unāma (Celle), Milda — autore 98, 107,

287, 553

Unāms, Žanis (19.6.1902) — publicists 21,

22, 30, 32, 38, 72, (80), 91, 99, 102, 103,

105, 106, 124, 276, 277, 287, 297, 383,
404, 426, 428, 431, 432, 478, 479, 531,

532, 542, 543, 559

Unamuno, Migels (Miguel dc Unamuno y

Jugo 1864 —1936) — spāņu filozofs un

rakstnieks 362

Ungern-Sternberg — sk.: Ungerna-Štern-

berga
Ungerna-Šternberga (Ungern-Sternberg) —

vācu baronese 145

Urbšis, Jozs (Juozas Urbsys 1896) —
Lie-

tuvas ārlietu ministrs 1938 —1940; de-

portēts uz Padomju Savienību 1940, bet

pēc Staļina nāves atgriezies Lietuvā 484

Urbsys — sk.: Urbšis

Vācietis, Jukums (1873—1938) — padomju
virsnieks, sarkanarmijas vispavēlnieks
1919: 136

Vadonis —
sk.: Virsaitis

Vailijs, Džons (John Cooper Wiley 1893—

1967) — ASV diplomāts, sūtnis Rīgā un

Tallinā 1938—1940: 472, 531, 538, 541

Vaivods, Andrejs (1884) — pašvaldības
darbinieks, IV saeimas deputāts 332

Vālberga, Milda — sk.: Treijere
Valdemārs, Krišjānis (1825—1891) — taut-

saimnieks, rakstnieks, latviešu nacionālas

kustības ievadītājs, latviešu jūrniecības
veicinātājs 348, 523, 532

Valdess, Richards — sk.: Bērziņš

Valdmane, Vilhelmīne — sk.: Ulmane

593

38 — Ulmanis
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Valdmanis, Alfrēds (1908—1970) — ju-
rists, finanču ministrijas juriskonsultācijas
darbinieks 1932 —1936, finanču mi-

nistrs 1938—1939, pēc tam darbojies
valsts dibinātos uzņēmumos 405 —407,

432, 456—458, 475, 476

Valentinovičs — Kalupes muižkungs 208

Valtere, Elza — sk.: Aspazija
Valters (Walter), A.

— grāmatnieks, kopā
ar J. Rapu 1912 nodibināja firmu «Val-

ters un Rapa" (no 1920—1940 akciju
sabiedrība) 362

Valters, Miķelis (1874—1968) — diplomāts,
valstszinību doktors, ministrs 1918

—

1919: 36, 38, 39, 47, 48, 52, 73, 90, 91,

93, 97, 98, 103, 107, 112, 113, 120, 122—

124, 127, 129, 130, 133, 140, 144, 149,

151, 153—156, 158, 159, 171— 173, 193,

199, 219, 255, 287, 302, 318, 417, 428,

442, 449, 452, 482, 559, V, XXXIV

Valters, Nikolajs (27.2.1900) — jurists, mā-

cībspēks 291, 559

Vanadziņš, Nikolajs (1892) — ērģelnieks,
Nacionālās operas direktors 1934 —1937:

357

Vanags, Aleksandrs (miris mocekļa nāvē

1919) — architekts Rīgā, namīpašnieks,
Eižena Laubes studiju un darba biedrs 86

Vanags, Arturs (1882—1970) — rūpnieks
un tirgotājs, Latvijas ģenerālkonsuls Nor-

vēģijā no 1921: 205

Vanags, Jānis (18.10.1907) —

agronoms,

ministrs Kirchenšteina valdībā 1940, at-

bildīgos amatos vēlākā padomju okupā-
cijā 494

Vanags, Kārlis (1883—?) — tautsaimnieks,
Tautas padomes loceklis, Latvijas bankas

direktors 1927—1941; deportēts 1941:

115, 120

Vankins, Jānis (Teodors) (5.3. 1873 Bērzau-

nē —20.9.1947 Eslingenā, Vācijā) — ārsts,
beidzis Tērbatas universitāti 1901, ārsts

Rīgā 1901 — 1906, Liezērē 1906—1918,
karaārsts Baloža brigādē 1918—1919, ka-

ra ministrs Niedras valdībā 1919; sodīts,

pēc tam ārsts Gulbenes slimnīcā; trimdā

ASV darbadienesta rotas ārsts Vācijā

161, 217, 218

Vansitards, Roberts (Robert Gilbert Van-

sittard 1881—1957) — angļu valstsvīrs,

diplomāts, ārlietu ministrs 1920—1929,
viceministrs 1930—1938, padomnieks
1938—1941:386, 438

Vansittard — sk.: Vansitards

Vārsbergs, Jānis (1879—1961) — agronoms,

redaktors, profesors, Tautas padomes un

Satversmes sapulces loceklis 86, 120, 269

Vārtiņa, Jūlija — sk.: Skaidrīte

Vēbers, Aleksandrs (1848—1910) — publi-
cists, redaktors 46

„Vecā" (pseudonims) — skolotāja 18, 19,

102, 559

Veckalns, Andrejs (1879—pirms 1955) —

polītiķis, Tautas padomes, Satversmes

sapulces un visu četru saeimu loceklis;

deportēts 1941: 186, 194, XVIII

Veiczekers, Ernests (Ernst von Weizsacker

1882—1951) — Vācijas ārlietu ministri-

jas valsts sekretārs 1938—1943: 420 —

422, 438, 540

Veidnieks (agrāk: Veitmanis), Kornēlijs
(1899—1942) — jurists, cietumu depar-
tamenta direktors, ministrs 1939—1940;
deportēts 1940: 408

Veilande, Klāra — sk.: Kalniņa
Veilands, Rūdolfs — Klāras Kalniņas (Vei-

landes) brālis 22

Veiss, Pjērs (Pierre Weiss 1865—1940) —

fiziķis, profesors Lionā, Cīrichē 1903—

1940, pēc tam Strasburgā 33, 35

Veitmanis — sk.: Veidnieks

Veldre, Arnolds
—

virsnieks brīvības cīņās
184

Velkme, Antons (1887) — polītiķis, Tautas

padomes, Satversmes sapulces un I saei-

mas loceklis, viceministrs 1925—1926:

224

Vērmans, Ernests (Ernst Woermann 1888)
— Vācijas ārlietu ministrijas polītiskās
nodaļas vadītājs 1938—1943, Nirnbergas
prāvā sodīts ar 5 gadiem cietumā 438

Vesmanis, Frīdrichs (1875—1942) — ju-
rists, diplomāts, bēgļu apgādāšanas cen-

trālkomitejas, Tautas padomes un Sa-

tversmes sapulces loceklis, I saeimas

priekšsēdis, pēc tam sūtnis un senātors

85, 209, 222, 235

Vestermans, Verners (Werner Westermann

1891 — 1959) — jurists, bankas darbi-

nieks, 111 un IV saeimas deputāts ; izce-

ļoja uz Vāciju 255

Vestholsts, Oge (Aage Westholst) — dāņu
financists 143

Vētra, Mariss (agrāk: Morics Blumbergs,
1901 —1965) — operdziedonis, autors

125, 287, 326—328, 330, 341, 357, 358,

412, 427—429, 433, 559

Vīksniņš, Nikolajs (1893—1876) —
vēstur-

nieks 430, 559

Vikstra, Ronalds (Ronald A. Wykstra) —

amerikāņu autors 105, 560

Vileišis, Vītauts (Vitautas Vileišis 1887—

1937) — Lietuvas sūtnis Rīgā 1934—

1937: 393, XXXIII

Vilhelms II (Wilhelm II 1859—1942) —

Vācijas ķeizars 1888—1918: 111

Viljamss, Varens (Warren E. Williams) —

mācībspēks polītiskās zinātnēs Velsas

universitātes kolledžā, Lielbritānijā 289,
560

Vilperts, Viktors (Victor Wilpert 1861 —

1936) — skolotājs 23

Vilsons, Vudrofs (Thomas Woodrow Wil-

son 1856 —1924) — universitātes mācīb-

spēks polītiskās zinātnēs, Amerikas Sa-

vienoto Valstu prezidents 1913 —1920:

146

Viltons, Ernests (Sir Ernest Calville Collins

Wilton 1870—1952) — diplomāts, Angli-

jas sūtnis Rīgā 1921—1922: 209, 210,

213, 294

Viļķeris, Kārlis (1873—ap 1910) — Dienas
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lapas korrektors (pseudonims: Zvanpu-
tis) 24, 103

Vinnigs (Winnig), Augusts (1878—1956) —

arodnieks, civīlkomisārs, Vācijas piln-
varnieks Latvijā 1918: 111—113, 127—

131, 133—138, 148, 150, 157, 164, 165,
180, 287—290, 476, 560

Virsaitis (arī: Vadonis) — pozitīvais tēls

«Atdzimšanas dziesmas" uzvedumā 1934,

tēloja Jānis Osis (1895): 347

Virsaitis, Fricis (1882—?) — virsnieks,

Krievijas un Japānas kara, I pasaules
kara un brīvības cīņu dalībnieks, Vidze-

mes divīzijas komandieris un Rīgas gar-

nizona priekšnieks 1939; deportēts 1941:

330, 556, XXXIV, XXXIX

Virza, Edvarts (īstā vārdā: Edvards Liek-

nis, 1883—1940) — dzejnieks 9, 16,

18—20, 22, 23, 28, 30, 32, 36, 37, 45,
54—58, 61—63, 72, 76, 80, 84, 88, 90,

98, 99, 100, 102—108, 117, 152, 182,

184—186, 270, 287, 290, 292, 348, 357,

362, 390, 396, 416, 428, 431, 559, XX,
XXVII

Višinskis, Andrejs (1883—1954) — pa-

domju jurists, prokurors prāvās pret Sta-

ļina opozicionāriem 1929—1938, Latvijas
boļševizētājs 1940; ārlietu ministrs

1940—1954: 492—494, 516, 522, 523,

525—528, 531, 543, 553

Vitenbergs, Simons (16.1.1903) — žīdu

ģimnāzijas direktors, IV saeimas deputāts
222

Vītola (Vītola), Annija (3.2.1890) — dzie-

dātāja un pianiste, profesora Jāzepa Vī-

tola sieva 358

Vītoliņa (Trēde), Līvija (1911) — biblio-

grāfe 104, 560

Vītoliņš, P. — rakstvedis 41

Vītols, Jānis (miris 1889) — skolotājs Jel-

gavā, komponista Jāzepa Vītola tēvs 103

Vītols, Jānis (1884—1937) — bēgļu apgā-
dāšanas centrālkomitejas sekretārs un vi-

cepriekšsēdis, rūpnieks, redaktors 93

Vītols, Jāzeps (1863—1948) — kompo-
nists, profesors 103, 349, 350, 357, 358,

396, 560

Vitrams (Wittram), Reinhards (1902—

1973) — vācu vēsturnieks, profesors 106,

560

Vivalba — sk.: Makjoro
Volkmann — sk.: Folkmans

Volonts, Jānis (1882—?) — pašvaldības

darbinieks, ministrs 1937—1940; depor-
tēts 1940: 389, XXXVIII

Volpols, Hjū (Sir Hugh Seymour Walpole,
1884—1941) — angļu rakstnieks 362

Vomers, Čārlzs (Charles J. Warner) —
far-

meris, Nebraskas vicepubernātors ASV

64, 67, 73—75

Vorošilovs, Kliments Jefremovičs (4.2.1881)
— padomju virsnieks, maršals 425

Votsons, Grants (Herbert Adolphus Grant

Watson) — angļu diplomāts un autors,

otrais sekretārs Kopenhāgenā 1919, pēc

tam pārstāvis Latvijā un Lietuvā 112,

132, 160, 161, 168, 169, 288, 290, 291,
554

Vudvords, Ernests (Sir Ernest Llewellyn
Woodward, 1890—1971) — angļu vēs-

turnieks, redaktors 287, 433, 434, 547

Vulfs, Eduards (1886—1919) — rakstnieks

26

Walpole — sk.: Volpols
Walter — sk.: Valters
Warner

— sk.: Vomers

Watson — sk.: Votsons

Weiss — sk.: Veiss

Weizsacker — sk.: Veiczekers

Westermann — sk.: Vestermans

Westholst — sk.: Vestholsts

Wiley — sk.: Vailijs
Wilhelm — sk.: Vilhelms

Williams — sk.: Viljamss
Wilpert — sk.: Vilperts
Wilson — sk.: Vilsons
Wilton — sk.: Viltons

Winnig — sk.: Vinnigs
Wittram — sk.: Vitrams

Woermann
— sk.: Vērmans

Woodward
— sk.: Vudvords

Wykstra — sk.: Vikstra

Zābas karaliene — bībelē minēta Sābas

ķēniņiene — sk. Pirmās ķēniņu grāma-
tas 10. nodaļu 401

Zade, Elza
— sk.: Kviese

Zaķis, Andrejs (1903) — valsts ierēdnis,
redaktors, IV saeimas deputāts 283, 284,
306

Zalcmanis, Jānis (1919) — vēsturnieks 433,

560

Zāle (arī: Zāle-Zālītis), Kārlis (1888—

1942) — tēlnieks, Brāļu kapu izbūves un

Rīgas Brīvības pieminekļa autors 396

Zālīte, Pēteris (1864—1939) — filozofs,

profesors, III—IV saeimas deputāts 283,

428

Zālītis, Jānis (1874—1919) — jurists, Krie-

vijas 4. valsts domes loceklis, bēgļu ap-

gādāšanas centrālkomitejas valdes locek-
lis, latviešu strēlnieku organizētājs, Na-

cionālās padomes un Tautas padomes lo-

ceklis, kara (apsardzības) ministrs 85, 88,

94, 120, 128, 129, 133, 136, 137, 139,

140, 151, 153, 156, 166, 172, V, VI

Zālītis, Jānis (1884—1943) — komponists
un mūzikas kritiķis 350, XXXVIII

Zāmuels, Voldemārs (1872—1948) — ju-
rists, senātors, Nacionālās padomes
priekšsēdis, ministru prezidents 1924,

vairākkārt ministrs 115, 116, 185, 203,

204, 209, 215—217, 223, 224, 235, 325,

362, 399, XVI

Zankevics, Juris (1884—1954) — jurists,
bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas
priekšsēdis, Tautas padomes loceklis 92

Zariņš, Eduards? (1898?) — Rīgas kara

apriņķa priekšnieka kancelejas darbi-

nieks, kapteinis 504

Zariņš, Kārlis (1879—1963) — diplomāts,



sūtnis Anglijā no 1933: 76, 85, 99, 106,

108, 161, 340, 413, 422, 439, 479—483,

532, 533, 542, 553, 560

Zaunius — sk.: Zauņus

Zauņus, Dovs (Dovas Zaunius 1892—

1940) — jurists, Lietuvas diplomāts, ār-

lietu ministrs 193

Zēbergs, Jānis (1871—1927) — rēderis, mi-

nistrs 1919: 171

Zeibolts, Jēkabs (1867—1924) — skolotājs,
rakstnieks 416

Zeile (arī: Seile), Valerija (1891— 1970) —

paidagoģe un autore, tautskolu inspek-
trise, Daugavpils skolotāju institūta di-

rektrise 396

Zeltiņš, Dāvids —
sk.: Golts

Zemgals, Boriss (1891) — jurists, notārs —

šeit Alfrēda Valdmaņa pseudonims 406,

432, 456, 541, 542, 560

Zemgals, Gustavs (1871 —1939) — jurists,
Tautas padomes viceprezidents, I un IV

saeimas deputāts, ministrs 1921 —1923,

1931 — 1932, valsts prezidents 1927—

1930: 120, 124, 126, 127, 166, 235, 236,
257, 266, 362, 378, 426

Zemitāns, Jorģis (1873—1928) — virsnieks,

Latvijas ziemeļarmijas komandieris brī-

vības cīņu laikā 147, 162, 183, 217, VI

Ziedonis, Arvīds (8.3.1931) — autors, teo-

logs 540, 552

Ziemelis, Edmunds (1880—?) — inženieris,

redaktors, docents un profesors, ministrs

1925, 1928—1931, Latvijas profesiju ka-

meras priekšsēdis; deportēts 1941: 224,

260, 411, 469

Zimmer — sk.: Cimmere

Zimmermann —
sk.: Cimmermans

Zinghaus — sk.: Cinghauss

Zinovjevs — īstā vārdā: Hiršs-Apfelbaums
(Hirsch-Apfelbaum), pirms Zinovjeva
vārda pieņemšanas saucās Grigorijs Jev-
geņevičs Radomislskis (Radomyslsky,
1883—1936) — Ļeņina līdzstrādnieks,
partijas polītbiroja loceklis; izslēgts
1926, tiesāts kā nodevējs 1935, sodīts ar

nāvi 1936: 516

Zommers, Frīdrichs (1881) — rūpnieks,
Tautas padomes loceklis, ministrs 1920,

Lāčplēša kara ordeņa kavalieris 196, 197,

203, XV

Zonbergs — sk.: Sauleskalns

Zontags (R. J. Sontag) — amerikāņu vēs-

turnieks 434, 541, 542, 548

Zotovs, Ivans S.
— padomju diplomāts,

sūtnis Rīgā 1937—1940: 459, 462

Žagars, Ēriks (1935) — padomju vēstur-

nieks 104, 394, 429, 431, 500, 543, 560

Zakjē — sk.: Baračeks

Zdanovs, Andrejs Aleksandrovičs (1892—

1948) — padomju polītiķis, centrālkomi-

tejas loceklis no 1932, polītbiroja lo-

ceklis no 1939; sagatavoja Baltijas valstu

aneksiju 1940, kominforma vadītājs
1947—1948: 492

Želigovskis, Lucjans (1865 —1947) — poļu
virsnieks, ģenerālis, I pasaules kara da-

lībnieks; okupēja Viļņu 1920; Polijas
kara ministrs 1925—1926: 228

Zerārs (Gerard) — franču virsnieks, ma-

jors VII

Zers (arī: Šērs), Arturs (1885—?) — poli-
tiķis, Tautas padomes un Satversmes sa-

pulces loceklis; deportēts 1941: 117, 118,

120, 238, 240, 241, 243, 246, 247
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Preface (pp. 9—10)

Kārlis Ulmanis was the first Prime Minister of Latvia (1918) and the

last President of the independent Latvian state prior to occupation by the

Soviet Union in 1940. In 1934 he suspended the Latvian Diet and until

1940 ruled Latvia by presidential decree. Because of this controversial

period of his life, emotions still run high among Latvians when his name is

mentioned.

The author has tried to write a critical biography of this man sine ira et

studio. The task was difficult because as a background to Ulmanis' life

story the history of independent Latvia had to be sketched, as his life was

intimately connected with all major events in modern Latvia.

The Voyager (pp. 11—108)

Kārlis Ulmanis was born on 4 September 1877 the third son of a farmer

in Zemgale in the south of Latvia. At the local parish school he was in-

troduced to the elements of education. He continued his schooling at a

junior highschool and at the highschool of the provincial city, Jelgava. For

reasons unknown, he did not finish highschool. To prepare himself for a

practical vocation, Ulmanis left Latvia and went to East Prussia. There he

attended an experimental dairy school at Tapiau. He returned to Latvia

and after acquiring some practical experience in dairying, Ulmanis lectured

to farmers on dairying in his native parish and other places. In 1902 he

went to Switzerland to study agriculture at the Zurich Politechnical In-

stitute. Despite outstanding achievements in his studies, he left Zurich after

one year, returned to Latvia and then went to Leipzig in Saxony. Here he

studied for two years at the Agricultural Institute of the University. Not

having obtained a certificate of maturity at highschool, he did not finish

his studies with a degree, but acquired right to teach agricultural subjects

in agricultural schools. During his course of studies in Switzerland and in

Saxony, Ulmanis became a contributor to Latvian agricultural magazines.

After his studies at Leipzig, Ulmanis returned to Latvia and was oc-

cupied in agricultural extension work in the northern province of Latvia.

He became involved in the 1905 revolution and was imprisoned in Pskov
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in Russia. After his release from prison, Ulmanis worked as a labourer on

his brother's farm, but after an intimation of a further arrest he fled

through Estonia, Finland and Sweden to Germany.

In Germany Ulmanis worked as a teacher in an agricultural school at

Annaberg in Saxony. In his spare time he learned English and in 1907

emigrated to the United States. There he became a farmhand in Nebraska.

In 1908 he enrolled at Lincoln University and graduated in 1909 as a

Bachelor of Science in Agriculture. For a term of six months he was ap-

pointed Instructor in the Department of Dairy Industry at Lincoln

University at a monthly salary of $ 100.

His next job was that of a factory superintendent at a dairy. With his

savings and a loan from the First National Bank and Trust Company of

Lincoln, guaranteed by his former professors, Ulmanis bought a dairy at

Houston in Texas. This was anything but a commercial success, and when

in 1913 Russia proclaimed an amnesty for political offenders Ulmanis

(presumably with some relief) returned to Latvia. He resumed work at his

previous post as an agricultural extension worker and then became an in-

structor at the Union of Latvian Agricultural Societies in Riga, the capital
of Latvia. In the course of his duties he went on extensive travels in Russia

including Siberia.

When the First World War started and the German imperial army

approached Latvia, the Russian government ordered a scorched earth cam-

paign and the southern part of Latvia was evacuated. Ulmanis became

engaged first in purchasing cattle for the Russian army from the refugees

and later in the organization of relief work for the refugees. After the

Russian revolution of 1917, Ulmanis, together with other extension workers

organized the Latvian Farmers' Union as a political party. He was elected

vice-commissioner for the northern province of Latvia to assist the com-

missioner, a post to replace that of the former governor of Czarist times.

During this significant period, at the start of his political career, Ulmanis

contracted a serious illness and was confined to bed.

The German imperial army captured Riga on 3 September 1917. The

generally accepted view is that Ulmanis succeeded in coming from northern

Latvia to Riga before the Germans hermetically sealed off Riga from the

north. There is one testimony in the memoir literature which casts some

doubts upon this assumption. After the German occupation, an under-

ground Committee was established in Riga by Latvian patriots to work for

political independence of the country. It is therefore of some importance to

establish whether Ulmanis was a member of this Committee from the very

beginning as he definitely was later. The Committee in Riga was not the

only one. In the north of Latvia another Committee with the same aim

was established without the participation of Ulmanis — a fact which had

some historical significance in that Ulmanis later did not fully appreciate

the work done by this Committee.



The Politician (pp. 109—297)

After the Russian democratic revolution of March 1917 there emerged a

glimmer of hope for Latvian independence. Latvian organizations establish-

ed a National Council. After the bolsheviks seized power in November of

the same year, the lives of members of the National Council were en-

dangered. The clandestine Committee established in Riga developed more

conspiratorial skills and consequently was in a less precarious situation.

Imperial Germany had far-reaching projects to incorporate Latvia with

Germany. With the Brest-Litovsk treaty (1918) Russia renounced her

claims to a considerable portion of erstwhile Czarist territory and this in-

cluded parts of Latvia. It seemed that German aspirations would succeed.

With the collapse of Imperial Germany, Soviet Russia renounced the Brest-

Litovsk treaty and the Red army followed in the footsteps of the re-

treating German army. The victorious Western Allies ordered the Germans

not to retreat from Latvia and the other Baltic countries until these

countries had organized their own defence. Because of the collapse of

discipline in the German army, this order was not carried out and the Red

army advanced without opposition.
In this precarious situation a new National Council was formed in

Latvia by political parties and Kārlis Ulmanis was elected Prime Minister

at the head of a preliminary Cabinet of Ministers responsible to the

Council. On 18 November 1918, independence of the Latvian Republic was

solemnly proclaimed in Riga. Before this date, on 11 November the spokes-

men of the Latvian National Council formed in 1917, had secured in

London a de facto recognition of the Latvian Republic. The German

Republic in its turn recognized de facto the newly formed Latvian Gov-

ernment, but Soviet Russia organized its own Latvian Soviet Government

even before the invading Red
army had entered Latvian territory. On

4 January 1919 the Red army entered Riga and the Soviet Latvian Gov-

ernment arrived in the Latvian capital in an armoured train. Ulmanis and

his Government and the small Latvian army had left Riga for Liepāja

(Libau) in the south of Latvia.

From Liepāja Ulmanis, accompanied by some of his ministers, went on a

tour abroad to solicit help. He visited Copenhagen, Stockholm, Helsinki,

Tallinn and then, via Stockholm, Berlin and Kaunas returned to Latvia.

The outcome of the tour was meagre, except for a cooperation agreement

with Estonia in Tallinn and a loan from Lithuania in Kaunas. Promises

from the USA embassy in Copenhagen and in Stockholm materialized only

later.

During Ulmanis' absence, at Liepāja a new situation had emerged. The

German Government had appointed as its Governor General, Count Rii-

diger yon der Goltz who was anything but sympathetic towards the

Latvian Government. A conflict had emerged when the Latvian minister
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deputizing for the Prime Minister during his absence, had discovered a plot

by the Latvian German nobility to seize power and the arrest of the plot-
ters was ordered. Yon der Goltz regarded this as interference into his com-

petence. The conflict deepened when the Latvian Government ordered a

mobilization to strengthen its armed forces. The German minority of Lat-

via had organized its own armed forces and this was supported by yon der

Goltz. In addition to the regular German army still stationed in the south

of Latvia but mainly controlled until yon der Goltz intervened, by re-

volutionary soldiers' committees, and the armed forces organized by the

Latvian German minority, there was in the making a third German milit-

ary force—the German Free Corps. This force was organized from

German volunteers which arrived from Germany on the basis of a treaty

Ulmanis, in desperation, had signed with the German civil representative
in Latvia. The treaty provided that volunteers who had for a stipulated

time fought against the invading Red army could apply for Latvian citizen-

ship. Agents of the Free Corps in Germany advertised that the volunteers

would be given land in Latvia, which was not mentioned at all in the

treaty. The promise of land and an opportunity to settle in fertile Latvia

attracted a considerable number of German adventurers. After it became

clear that land had not been promised by the Latvian Government, these

German soldiers became hostile towards the Latvian Republic.
The offensive of the combined Latvian and German forces against the

Red army was successful, but then tragedy struck. Because of an oversight,
a German patrol attacked the Latvian formation operating alongside and

the Latvian Commander in Chief, Colonel Oskars Kalpaks was killed,

together with some members of his staff and the German liason officer. In

the meantime hostile officers of the German formations planned a coup.

With the silent approval of General yon der Goltz, the Latvian Govern-

ment at Liepāja was overthrown. Ulmanis and members of his Cabinet

found refuge first at the headquarters of the British military representative
and then on a ship anchored in the Liepāja harbour.

The coup was poorly planned. An international cable remained in the

hands of Ulmanis and he did not hesitate to inform the Western Allies

about the events in Latvia. The Germans also had difficulties in forming a

new government because Latvians who were prepared to enter a German

puppet government were at a premium. Eventually a Latvian germanophil

cleargyman and a popular writer at that, Andrievs Niedra was prepared to

assume the dubious role of Prime Minister. Thus Latvia for a while had

three governments opposed to each other: the government led by Ulmanis,

Niedra's government and the communist government led by Pēteris Stučka.

In the meantime, Estonia had started an offensive against the Red army.

General yon der Goltz, utilizing this Estonian initiative, in his turn ordered

the Latvian and German formations to advance. Riga was captured on

22 May 1919 and the Niedra government installed itself in the Latvian
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capital, Riga. The next major event in the war was an attack by the

German forces against the Estonians. The Latvian forces which were allied

with the Germans, remained neutral, but the Estonian forces were sup-

ported by Latvian formations which on the basis of Ulmanis' negotiations
had been formed in Estonia and in Latvian territory occupied by the

Estonians. The attacking Germans were defeated and, as a result of pres-

sure exercised by Britain and France, Niedra's government retreated and

Ulmanis' government was restored to office but with some changes in his

Cabinet.

In his declaration accepted by the Latvian National Council Ulmanis

promised to liberate Latvia from enemy occupation. The eastern province
of Latvia was still in bolsheviks' hands. The western province was in

German hands, which now were enemies of the Latvian Government. On

Ulmanis' insistence the Western Allies applied pressure to the German

Government to withdraw German forces from Latvia. These German forces

then disguised themselves as a White Russian army by donning Russian cap

badges and sewing a Russian orthodox cross on their sleeves. The nominal

commander of this newly created Russian White army was a certain

Awaloff-Bermondt, while the factual commander remained yon der Goltz.

On 8 October 1919 Awaloff-Bermondt's formations started an offensive

against Riga. They succeeded in capturing the western suburbs of the city
of Riga but could not force the river Daugava and penetrate to the core of

the city and beyond. Prime Minister Ulmanis, on inspecting the front was

slightly injured by shrapnel fire and the British observer cynically re-

marked that this would be to him a political asset. After six weeks of

fighting, Bermondt was defeated and found refuge in Germany where the

soldiers promptly removed their Russian badges and became Germans

again.
The third Latvian Cabinet was formed under the leadership of Ulmanis

on 8 December 1919. The major task was to finish the liberation of the

country. In alliance with Estonia, Poland and Lithuania this task was

achieved and peace negotiations started with Soviet Russia. A peace treaty

was concluded during the next period of Ulmanis' administration, his

fourth Cabinet, on 11 August 1920. In the Latvian and Soviet peace treaty

the Soviets renounced all claims on Latvia and its people for times eternal

and paid an indemnity in gold for the damages done to Latvia.

A major internal event in the history of Latvia was the election of a

Constituent Assembly in April 1920. Ulmanis was invited by this Par-

liament to form his fourth government. The major programme of this

government was to heal the scars left by World War One and the War of

Liberation. Another major task was to organize repatriation of the refugees

which were evacuated to Russia during the Wars. The opposition in Par-

liament against Ulmanis was led by the social democrats. As is usual with

social democrats, in all countries where they are in opposition, their major
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attack was directed against handling of economic affairs. Ulmanis'

agreements and treaties with British firms and an American firm came

under attack. Ulmanis defended himself by pointing out that the conduct

of the war was paramount and that peace time yardsticks could not be

applied in judging war time transactions.

Eventually the coalition led by Ulmanis split and in June 1921 Ulmanis'

government was defeated. Only four years later in 1925, Ulmanis again
became Prime Minister of Latvia.

During this interlude, Ulmanis was active to strengthen his political

party—the Latvian Farmers' Union. He established and edited a weekly

journal devoted to farming and was busy in working out bills to be sub-

mitted to Parliament. With the approaching elections for a new Diet (the

Saeima) it became evident that within the ranks of the Farmers' Union

opposition to Ulmanis was emerging and several minor sections split away

to form their own political parties. A similar process happened also within

the ranks of the major opposition party —the social democrats. In general,
a fragmentation of political life in Latvia could be observed very much as

the result of a liberal electoral law and of the obsession with proportional

representation.

According to the Latvian constitution, the President of the Republic was

elected by the Diet. Kārlis Ulmanis' candidature for this post was advanced

by his party in 1925, but he failed to secure the necessary majority and

Jānis Čakste was elected. Čakste was the leader of a party which pre-

viously had split from the Farmers' Union. Despite this failure to become

President, Ulmanis was able to form a coalition and in December 1925 he

led his fifth Cabinet. Only four months later a new Cabinet was installed.

In that Cabinet Ulmanis became Minister of Foreign Affairs. In his office

Ulmanis' major policy plank was to promote friendship with Great Britain.

He was ignorant of the secret decision by the Foreign Office of Great

Britain on 10 April 1926—not to oppose territorial changes in the Baltic

region even if Russia should annex these countries.

The independence of Latvia could be safeguarded by a military or at

least by some form of a political union of all the Baltic States. The

disagreement between Lithuania and Poland over the Vilnius question,
which was skilfully fanned by the Soviet Union, prevented any rap-

prochement between the Baltic States and the restoration of cordiality
which existed before the Vilnius incident. The danger from the Soviet

Union was acute and Ulmanis needed great diplomatic skill to find a com-

mon factor among the diverse interests of the Baltic States to create at

least a semblance of unity. By taking the initiative he was able to achieve

this aim.

The Latvian electoral law had an inbuilt propensity for unstable coali-

tion governments. Ulmanis survived in two cabinets as Minister of Foreign

Affairs, but on 19 December 1926 a leftist government was formed and
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Ulmanis again was outside the government. Worse still, the Treasurer of the

leftist government started to demand repayments of credits granted by the

government to enterprises led by members of the Farmers' Union, and

among those was a bank led by Ulmanis. The solution was to work for the

fall of the government, and in 1928 a new government was formed by the

Farmers' Union.

During the period, when Ulmanis was not a member of the government,

he engaged himself in writing several books advancing a blue-print of how

Latvia could overcome the infection of the world wide great depression.
Before the election for the 1931 Diet (the Saeima) Ulmanis engineered a

government crisis, despite the fact that the government was in the hands of

his own party. He became Prime Minister again. The aim
was obviously

to improve his chances of election. This plan backfired and both he and

the Farmers' Union lost votes in the polls. Nevertheless, Ulmanis was

elected to the Saeima. At the same time fragmentation was so advanced

that it turned out to be a very protracted and difficult task to secure a

majority for a new government. In a provincial city flags were even flown

at half-mast to show dissatisfaction with the prolonged period in which

the caretaker government was in office.

Eventually a government to the left of centre was formed, but in 1933

this government had to give way to a government formed by Ādolfs Bļod-
nieks as Prime Minister. He was the leader of the New-Farmers' and

Smallholders' Party, a splinter group which several years before had

separated from the Farmers' Union. In the coalition government of Bļod-
nieks Cabinet several ministerial posts were held by members of Ulmanis'

party—the Farmers' Union. Despite this fact, differences with Ulmanis

soon developed, and Bļodnieks' government was in danger.
Ulmanis had prepared a draft of a new constitution based on the new

constitution adopted by the Estonian Diet. The bill was presented to the

Latvian Diet, but was to some extent amended in deliberations in the com-

missions of the Diet and in plenary sessions. In his speeches Ulmanis

stressed that the acceptance of the bill would be a remedy to all political
ills. He ignored the fact that a better way to heel the political fragmenta-
tion would be to reform the electoral act. Only a simple majority was

needed for this, as contrasted to qualified majority needed in the Diet to

change the constitution. Ulmanis planned to utilize the dissatisfaction with

the constitution to engineer a coup d'etat.

The Dictator (pp. 299—434)

On 2 March 1934 the government led by Bļodnieks lost the confidence

of the Diet and on 17 March Kārlis Ulmanis became Prime Minister in the

eighteenth Cabinet of independent Latvia. Nobody, except Ulmanis him-
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self and some trusted collaborators, could foresee that this was the last

legal Cabinet. On the night of 15 May 1934 Kārlis Ulmanis, being the legal
Prime Minister of a government which had received the confidence of the

Diet, committed an illegal act by suspending the Diet (Saeima). This was

not done in a session of the Diet, but by calling to his office the Minister

of War Jānis Balodis, senior army officers and officers of the Civil Guard

and by declaring that a new order would be introduced. The police were

ordered to arrest all members of the Diet belonging to the opposition and

the Speaker of the Diet, who was a social democrat. The Deputy Speaker

was placed under house arrest after he refused to sign an undertaking that

he would not recall the Diet.

The role of the President of the Latvian Republic, Alberts Kviesis, in

this event is not clear. As the Supreme Commander of the armed forces he

could intervene, but neither he nor the Commander in Chief of the army

did anything to prevent the coup d'etat. It is known that the Commander

in Chief of the army had no idea of the night's events, but as to when the

President was informed and how he received the news, witnesses disagree.

During the following days, Ulmanis appointed a new Cabinet and

started to govern by presidential decrees. The Cabinet appointed by Ul-

manis assumed the role of Parliament. The changes were accepted with

scant notice by all foreign governments. The Foreign Office of the United

Kingdom in its internal deliberations expressed its satisfaction expecting a

speedy ratification of the Commercial Treaty between the UK and Latvia,

which had been delayed by the Latvian Diet. Only European social de-

mocratic parties protested when it became known that arrested Latvian

social democrat leaders had been put in a concentration camp and

scheduled for trial by court-martial. That the Prime Minister of two

previous leftist Cabinets, Marģers Skujenieks, was appointed Deputy
Prime Minister was regarded by local and foreign observers as a guarantee

that the dictatorship of Ulmanis would not depart too far from democracy.
In his proclamation to the people Ulmanis declared that the main aim

of the exercise was to have a breathing space to work out a new constitu-

tion. He conveniently overlooked the fact that the new constitution he him-

self had worked out and submitted to Parliament had been accepted

(admittedly with
some changes) in two readings and that the third and final

reading was prevented by the coup. Another reason for the coup advanced

in discussions with foreign envoys, was that if Ulmanis had not taken the

reins in his own hand, some irresponsible elements would have taken over

the government. Ulmanis as the creator of independent Latvia, in his role

as pater familias, had to save the country from chaos.

The ambassador of the United Kingdom, Sir Knatchbull-Hugessen

(whose valet became world famous as a master spy after the Second

World War, when Sir Knatchbull-Hugessen was the UK envoy
in Turkey),

in a lengthy despatch to the principal Foreign Secretary, Sir John Simon,
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has described with a sense of humour the huge festivities organized in Riga
by the newly established Department of Social Affairs to celebrate the

establishment of the new regime. Such festivities were one of the methods

used to popularize what officially was called the "regenerated Latvia".

Another method to achieve the same aim
were triumphal journeys by

Ulmanis through the country (map on page 349).

There was not only pageantry but also serious activity. In true re-

volutionary fashion, to rebuild, one first has to dismantle. Thus all political

parties were disbanded. Elected officers of local governments were replaced

by appointed functionaries. The same was done in sickness benefit societies,

credit-unions and cooperative societies and their unions. The Latvians had

a great number of cultural societies. Those were consolidated to a more

limited number.

Of the newly established institutions the most important were the

various chambers. The first to be established was the Chamber of Trade

and Commerce. This was followed by a Chamber of Agriculture, a

Chamber of Artizans and a Chamber of Labour. In addition to these four

economic chambers which later were tied into an Economic Council, two

cultural chambers were established —the Chamber for the Arts and the

Chamber of the Professions —united in their turn by a Council for

Cultural Affairs.

These chambers liquidated, absorbed or subjugated the various economic

and cultural societies. At the time of establishment, the aim of the chambers

was not clear to the populace and, as can be seen from memoirs, not even to

the ministers of Ulmanis' Cabinet. There was an inkling that these new

foundations had a political implication, but only in an historical per-

spective can it be seen that these chambers were a nucleus of the con-

stitutional reform Ulmanis had promised to the people when he assumed

dictatorial powers. The people then expected a reform on the lines of the

bill submitted by Ulmanis to Parliament before its forcible dissolution—

with free elections, a Diet and a government responsible to the Diet.

Research workers have expressed the idea that Ulmanis had taken the

Italian fascist corporate state as a model for his political reorganization.
In the opinion of the present writer, Ulmanis' paragon was not Italy, but

the Austrian model worked out by Dr Enders and its introduction at-

tempted by Dr Dollfuss.

In the field of strictly economic reorganizations a powerful tool was the

newly established Latvian Creditbank —a unique bank which legally was

a private bank, but in reality a government bank. Its constitution was

unusual, because all powers were vested in the hands of the managing
director Andrejs Bērziņš who at the same time was the appointed chairman

of the Chamber of Commerce and Trade. The Latvian Creditbank had

statutory powers to take over and liquidate other banks and commercial

and industrial enterprises which had run into difficulties. It had also power
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to take over the assets and liabilities of the various cooperative, economic

and cultural societies which underwent liquidation in the consolidation

processes initiated by the various chambers.

In his phenomenal career Ulmanis reached the pinnacle when in 1936, in

addition to his office as Prime Minister, he assumed the role of President

of the State. According to the constitution suspended by Ulmanis, no

person could remain in the office of the President of the Latvian Republic
for a period exceeding six years. It was now opportune to remember this

section of the constitution and to ask the President Alberts Kviesis to step

aside, after his six years of office had expired. According to the report of

the UK embassy in Riga, Alberts Kviesis did it reluctantly, and there had

been an unpleasant exchange with one of his sons when the demand to

relinquish office was made. One of his sons was interviewed by the author

and he denied this version.

Kārlis Ulmanis was "elected" President by the Cabinet of Ministers he

himself had appointed on the legal fiction that the President was elected

by the Diet and that Cabinet had assumed the function of the Diet. For the

Foreign Office in London and presumably for foreign offices round the

world this created some problems. The general conclusion in London after

some deliberations was: "If we have accepted Hitler and Mussolini, we

cannot refuse Ulmanis". Both these mentioned gentlemen would have been

highly annoyed if this sentiment had been brought to their notice. The

quoted sentence from the records of the UK Foreign Office poses the

question — was the Ulmanis' regime in Latvia a fascist regime? Foreign
observers present in Latvia at that time have emphatically denied this and

among them is no less an authority than the Italian fascist ambassador in

Latvia, Signor Mameli.

After assuming the highest post in the state, Ulmanis reorganized his

Cabinet. He remained Prime Minister, but he could not as well remain

Minister of Foreign Affairs, a post he had kept since the takeover. After

a period during which an acting minister was in office, the Secretary

General of the Latvian Foreign Office, Vilhelms Munters, was appointed

to the post. This choice was very unpopular among the Latvians because

Munters was not a Latvian by birth. Other changes in the Cabinet followed.

Great interest among foreign diplomats and observers was aroused when

the Deputy Prime Minister, Marģers Skujenieks, retired and went back to

his previous post as director of the Latvian Statistical Office. The reader

will remember that Skujenieks' presence in the Cabinet was regarded as a

token of restoration of full democracy.

Ulmanis continued with unbroken energy to reorganize Latvia. Exter-

nally cities changed their appearance. New government and municipal

buildings and schools were built. Cobblestone pavements and macadamized

roads were replaced by modern streets and roads. Schools were provided

with libraries mainly by donations initiated by Ulmanis. An Institute of
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Historical Research was established as a nucleus of an academy. University
students were granted loans to enable them to graduate. Art and science

were promoted by large governmental gifts to outstanding artists and

scientists. In the field of foreign relations national pride was boosted when

Latvia was elected to the seat of a temporary non-permanent member of

the Council of the League of Nations. In the excitement about achievements

the promises to reform the constitution were forgotten — dissenters were

few and not vocal.

Nobody including Ulmanis suspected that after the climb to the top

office of the state the only road ahead was downhill. The international

situation worsened daily. To some observers it became clear that the world

was stumbling into another war of unsurpassed severity and disaster. When

the two archenemies —Hitler and Stalin—resolved their differences and

concluded a treaty on 23 August 1939, the Second World War could start.

This treaty had a secret addendum by which Hitler and Stalin agreed to

divide Eastern Europe among themselves. Finland, Estonia, Latvia and

eventually Lithuania and half of Poland should become the prey of the

Soviet Union and the western half of Poland, in addition to countries

already taken by Hitler, should be added to the German Reich.

The Martyr (pp. 435—539)

The tragedy of all dictators is that they surround themselves by yes-men.

The author has examined the reports of Latvian ambassadors from all

European capitals for this critical period of Latvian history. Notwith-

standing that the world press of all democratic countries voiced the opinion
that there must be a secret treaty between Stalin and Hitler, which spelt
the death knell to the Baltic States, all the reports of the Latvian ambas-

sadors were optimistic. Only in memoirs published in 1966 does the Latvian

ambassador in Berlin Edgars Krieviņš write that he had reported to his

Foreign Minister in Riga the full text of the secret treaty between Stalin

and Hitler as early as 24 August 1939. The author could not find this

report during his investigations, but in view of similar leakages by the

German Foreign Office to the UK Foreign Office (which by the way was

regarded as a hoax) there is a possibility that Krieviņš had got a copy of the

secret treaty. Whether such a report, if there was one, reached Ulmanis or

not, one thing is obvious —nothing was done to safeguard Latvia against

the looming disaster. The author rejects the now popular view that

nothing could be done.

Even if Ulmanis and his Foreign Office were aware of the secret treaty

and the disaster to be expected, the population was kept in the dark. When

Hitler recalled the German minority from the Baltic countries to the Reich,

rumours
about a Soviet takeover were vigorously suppressed by Ulmanis'
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government. Latvians who felt endangered should the Soviet Union occupy

the country and wanted to goabroad were denied passports.

Impending political disasters of such magnitude can be averted only by

two means, either by diplomacy or by military strength. The diplomatic

position of Latvia and of the other Baltic States was precarious. The un-

fortunate Vilnius question had poisoned the relations between Lithuania and

Poland. The other Baltic States did not dare to side with either of these

two countries, in order not to become an enemy of the other party. The

Soviet Union was no friend, to put it mildly, of the independent Baltic

States. Despite its renunciation of claims to these territories and people for

all times, it was eager to secure a gateway for its plans of European and

eventual world domination (one has to remember that the coat of arms of

the Soviet Union incorporates the globe) and this gateway was the Baltic

States. There was no sympathy between Hitler's Germany and the Baltic

States either. To spite Roosevelt, Hitler had forced upon the Baltic States

a non-aggression treaty, but it was clear to everyone that this treaty would

be broken at the first opportunity. In this situation the Baltic States pinned
all their hopes on the League of Nations, despite the repeated weaknesses

shown by this body.
The dictator of Latvia Ulmanis relied on England not realizing that,

with the only exception of some of the ambassadors who were more absent

than present in Riga, practically the entire staff of the UK embassy were

hostile. Even when Ulmanis ordered that English should replace German as

the first language in schools, this was commented upon in derogatory terms

by officers of the UK embassy in their reports to the Foreign Office.

The populace of Latvia pinned its hopes on Sweden because of historial

reminiscences that of all foreign domination, seventeenth century Swedish

rule over a portion of Latvia had left happy memories. The people of

Latvia did not realize that Sweden was a political and military nonentity

that would not dare to say a single word in defence of its former province.
Thus Latvia and the other Baltic States had no diplomatic support. The

Soviet Union was well aware of this when in its negotiations with the

Western Allies (the only aim of which was to get the best bargain from

Germany) first France and then the United Kingdom was prepared to

sacrifice the Baltic States.

As to military strength, a united Baltic army under a unified command

would have had some hope of resisting either the Soviet Union or Germany,

but in no event in a simultaneous attack by both. Preconditions for such a

united army and a unified command did not exist. The armies of each

country had a different armament and antiquated at that. Most im-

portantly of all, each country had a different language and no significant

exchange of the higher command nor of the lower commanding officers had

taken place. No common staff exercises or common manoeuvres had taken

place to test difficulties in cooperation in cases of emergency; not even
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between Latvia and Estonia who had a military agreement of cooperation.

Jealousy and bitterness, stemming from the time of the liberation wars,

when each country denigrated the help and cooperation rendered by its

neighbours, makes it clear that even a psychological foundation for coopera-

tion was lacking. In addition to this, no defense installations had been built

on the eastern borders of each state. Even the much advertised Mannerheim

line of Finland was only a chain of week strongholds placed far from each

other in the woods.

In this precarious situation Ulmanis, like the rest of leaders of the Baltic

countries, placed his hopes on a declaration of strict neutrality. Only a few,

and among them the Latvian ambassador in Brussels, Miķelis Valters,

dared to become critical that a declaration of neutrality meant renouncing
the principle of collective security of the League of Nations. Virtually no

one voiced the opinion that neutrality which is not backed by military

power is meaningless. The population accustomed to the know-all-aura of

Ulmanis, accepted the view that the declaration of neutrality would safe-

guard independence during the duration of the war.

The war started in September 1939 with the German attack on Poland.

Within weeks Poland was defeated and the Soviet Union attacked in its

turn this unlucky country from the rear. The Western Allies declared war

on Germany for this unprovoked attack, but pussyfooted the aggression of

the Soviet Union. The course of the war is well known and need not be

discussed here.

After the fourth division of Poland, Stalin ordered the commencement

of the takeover of the Baltic countries as agreed between himself and Hit-

ler. The first victim was Estonia and a mutual assistance treaty was forced

on this smallest of the Baltic countries. Next came the turn of Latvia and

then of Lithuania. Each of the three countries was forced to accept bases of

Soviet military formations. As a rule, the garrisoned Soviet formations

were larger than that of the conscript army of each of the Baltic States.

The mutual assistance treaties guaranteed that the Soviet Union did not

intend to change the political or
economic structure of its treaty partners.

Finally the Soviet Union approached the last state provided in the secret

agreement with Germany, viz. Finland. The Finns in their negotiations
with the Soviet Union used delaying tactics and finally Stalin lost patience

and ordered an attack on Finland. For this unprovoked attack the League

of Nations expelled the Soviet Union. The Baltic States—Estonia, Latvia

and Lithuania—abstained from voting, which was regarded by the Soviet

Union as cowardice and accordingly noted for the future. To the

amazement of the world tiny Finland with three million Finns was able to

defend itself against the giant Soviet Union with its 180 million people for

three months. With no tangible help forthcoming from the admiring world,

Finland was forced to yield to Soviet demands.

After the conclusion of the Finnish-Soviet war, Stalin ordered the start
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of the second phase of the takeover of the Baltic States. The time was

opportune because world attention was devoted to the phenomenal victories

of Hitler's armies. This time the Soviet Union started the final takeover

with Lithuania. The Lithuanian Government was accused of kidnapping
Soviet privates (sic! not officers) to ferret out from them military secrets.

It was further accused of having entered into secret agreements withLatvia

and Estonia. An ultimatum was issued to establish in Lithuania a new

government which in the Soviet view would be willing to carry out the

mutual assistance treaty and to permit entry of an unlimited number of

Soviet soldiers to safeguard the implementation of the mutual assistance

treaty. The Lithuanian Government had no other choice than to accept the

ultimatum, but President Smetona clandestinely left the country crossing
into Germany where he was promptly taken into custody.

The turn of Latvia came next and then that of Estonia. President Kārlis

Ulmanis accepted the ultimatum after the Soviet Union, as a preliminary
had attacked Latvian border posts and killed their inhabitants. All three

Baltic countries were occupied by an armada of Soviet tanks, aircraft and

men-of-war. The capitals and all major cities and communication centres

were occupied. Prominent Soviet functionaries were sent to each of the

three capitals. To Riga came Vishinsky, the most dreaded prosecutor of

Stalin's mock trials of the thirties. On the despatch from the UK embassy

to its Foreign Office about Vishinsky's arrival in Riga there is a note

"A bad sign". It was Vishinsky's task in Riga to organize a new govern-

ment which would be subservient to all Soviet wishes. In a dramatic

broadcast to the nation late at night on 17 June 1940 Ulmanis asked the

people to remain cool and concluded his passionate speech with the sentence

"I will remain at my post, you have to remain at yours".

He not only remained at his post, but was forced to remain. Firstly he

had to replace himself as Prime Minister with his previous colleague at the

time when he was an agricultural extension worker—the then veterinary

surgeon, now professor at the Latvian University, Augusts Kirchenšteins.

Kirchenšteins was a newcomer to politics and was known to the Soviets as

a member of the Soviet and Latvian friendship society. The rest of Kirchen-

šteins' Cabinet was selected in a similar fashion by Vishinsky with the

assistance of the Soviet ambassador in Riga. All of them like Kirchenšteins

were newcomers to politics and, to the surprise of all observers, among the

ministers were only a few known communists; but those were in key-posts
in the ministry of the interior, who directed the police—the minister and

the viceminister.

The new government started activities with dismantling Ulmanis'

creations —the chambers, the Civil Guard and all the rest. These decrees of

the new government were gazetted over the signature of Ulmanis. It is

impossible to establish whether he actually signed them. Eventually the

government decreed an election of the Diet and announced that the Diet
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would be elected according to the constitution suspended by Ulmanis. In

actual fact, what happened was very far from the constitution in question
or any democratic constitution at all. Skilfully manipulating the electoral

law only one party was able to field candidates — a newly established

"United Workers' Party". Every voter got a stamp in his internal passport

as evidence that he has voted. Nobody cared to count the votes, but it was

officially announced that votes were around some 99 °/o of all entitled to

vote and of those approximately the same percentage had allegedly voted

for the United Workers' Party. Probably not understanding the mechanics

of the voting procedure the UK representative reported to his Foreign
Office that Ulmanis, during his rule had suppressed all criticism and dissent

and that now, after his government had been driven from office, there was

no viable alternative for a middle of the road governmentand consequently
the shift to the left appears larger than it otherwise would be.

The new Diet passed several important laws. Ulmanis was relieved of

his post as President of the State and in his place Kirchenšteins was elected,

but not for long, because the Diet passed another law to request the Soviet

Union to accept Latvia as one of the Soviet republics. This certainly was

not according to the suspended constitution which the new regime

proclaimed to have restored. That constitution provided that only by a

referendum could sovereignty be abrogated.
After being relieved from his office as President of the Latvian Republic

Ulmanis was first granted permission to emigrate to Switzerland and was

even supplied with the necessary currency. This was only a sadistic device

of moral torture. When Ulmanis was ready to leave for Switzerland, he

was told that by demand of the people the decision had been revoked and

that he had to go to the Soviet Union. Ulmanis was seen by the ambassador

of the UK arriving at the railway station in Moscow under guard.

In the Soviet Union Ulmanis was interned at Stavropol in the Caucasus.

This is evident from several letters he wrote to some friends. From these

letters it becomes obvious that he never received replies written to him, but

only some parcels with food. What happened to Ulmanis when the split

occurred between the two dictators Hitler and Stalin and when the German

army invaded the Soviet Union, is clauded in mystery. It is only known

that Ulmanis died in 1942. Where he died, which day and month, is not

known—Soviet authorities do not reply to such queries. One version told

by a Soviet historian in private to a Latvian born USA historian is that

when the German army approached the Caucasus, Ulmanis was evacuated

over the Caspian Sea to Krasnovodsk. In the course of the voyage he died

and was probably thrown overboard.

In one of his most touching speeches in his native parish, during the

height of his career as President, Ulmanis requested that he be buried beside

his parents in the family grave. If the version about the circumstances of

his death is correct, this testament of Ulmanis could never be carried out.



Besides, vandals, probably with approval of the authorities, have destroyed
the Ulmanis' family grave.

Ulmanis was the father of Latvian independence, but because of vi-

cissitudes of history was not able to preserve the independence of his

country. He started his political career as an ardent democrat and finished

it as a dictator. His motives for departing from the thorny road of a

democratic politician and abandoning the role of a leader of a democratic

party, are probably a mixture of three factors: personal ambition, desire

to devote all his, undoubtedly great abilities to the welfare of his country

and finally following the fashion of his time, when practically all con-

tinental Europe was led by dictators. It is open to question whether a true

and proper democratic regime would have been able to tame the forces

released by the two dictators Hitler and Stalin, who deliberately each for

his own purpose triggered the Second World War, and whether a demo-

cratic regime would have been able to preserve the freedom and inde-

pendence of Latvia.
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