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Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeimas prezidijs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš.
Priekšsēdētaja 1. biedrs . . . A. Alberings.
Priekšsēdētaja II. biedrs . . . J. Rancans,
Sekretārs P. Juraševskis.
Sekretāra I. biedrs M. Kallistratovs.
Sekretāra II. biedrs A. Petrevics.

Ministru kabinets.

Ministru prezidents_ K. Ulmanis. Satiksmes ministrs P AronietsĀrlietu ministrijas pārvaldnieks . . H. Albats. Tautas labklājības ministrs ... VI. Rubulisj'inansu ministrs J. Blumbergs. Tieslietu ministrijas pārvaldnieks . E. Brikovskis.ekslietu ministrs E. Laimiņš. Zemkopības ministrs M Gailītszglitibas ministrs E. Ziemelis. Iekšlietu ministra biedrs . . . . A VelkmeKara ministrs J. Goldmanis.

Valsts kontroliers R. I v a n ov s.

Deputātu saraksts.

1. Alberings, Arturs. 39. Jupatovs, Ivans.
2. Alslebens, Alfrēds. 40. Juraševskis, Pēteris.
3. Annus, Jānis. 41. Kalējs, Jānis.4. Bachmanis, Kristaps. 42. Kallistratovs, Meletijs.5. Balodis, Jānis. 43. Kalnings, Ringolds.6. Bastjanis, Voldemārs. 44. Kalniņš, Augusts.7. Bauers, Ernests. 45. Kalniņš, Bruno.
8. Bergs, Arveds. 46. Kalniņš, Nikolajs.
9. Bilmanis, Roberts. 47. Kalniņš, Pauls.10. Bļodnieks, Ādolfs. 48. Kaupiņš, Hermanis.11. Blumbergs, Jānis. 49. Kellers, Kārlis.

12. Breikšs, Jānis. 50. Klīve, Ādolfs.
13. Briedis, Augusts. 51. Kotans, Pēteris.
14. Bumeisters, Kārlis. 52. Krastkalns, Andrejs.
15. Bungšs, Kristaps. 53. Krievs, Kārlis.
16. Cielens, Fēlikss, 54. Kublinskiis, Bernhards Augusts.
17. Celmiņš, Hugo. 55. Kvelbergs, Kārlis.
18. Celms, Jūlijs. 56. Kviesis, Alberts.
19. Čakste, Jānis (noliek mandātu). 57. Kūkis, Krišs
20. Deķens, Kārlis. 58. Lauva, Kārlis.
21. Dišlers, Kārlis. 59. Lazersons, Maksis.
22. Dubins, Morduchs. 60. Lejiņš, Pauls.
23. Dukurs, Roberts. 61. Lindiņš, Rūdolfs.
24. Dzelzits, Hugo. 62. Logins, Francis.
25. Eliass, Kristaps. 63. Lorencs, Klāvs.
26. Enzeliņš, Hermanis. 64. Maizels, Noijs.
27. Ērglis, Jūlijs. 65. Menders, Fricis,
28. Evans, Aleksandrs. 66. Mīlbergs, Gotfrīds.
29. Firkss, Vilhelms. 67. Morics, Ernests.
30. Gībietiis, Jānis, 68. Nonācs, Otto.
31. Goldmanis, Jānis. 69. Nuroks, Markus.
32. Grantskalns, Eduards. 70. Opyncans, Jānis.
33. Gulbis, Ernests. 71. Pastors, Alfons.
34. Gulbis, Kārlis. 72. Pauluks, Kārlis.
35. Hans, Jons. 73. Petrevics, Andrejs.
36. Holcmanis, Vilis. 74. Pommers, Jānis.
37. Jaunzems, Eduards. 75. Radziņš, Eduards.
38. Jubuls, Staņislavs. 76. Rainis-Pliekšans, Jānis.
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77. Rancans, Antons. 90. Trasuns, Francis.
78. Rancans, Jezups. 91. Trasuns, Jezups.
79. Reinhards, Gustavs. 92. UlmanisKārlis.
80. Rozentāls, Miķelis. 93. Ulpe, Pēteris.
81. Rubulis, Jānis. 94. Valters, Ādolfs. _
82. Rubulis, Vladislavs. 95. Veckalns, Andrejs.
83. Rudevics, Ansis. 96. Veržbickis, Jānis.
84. Rūdzis, Jānis. 97. Vilpiševskis, Jaroslavs.
85. Skujenieks, Marģers. 98. Višņa, Jānis.
86. Spoljanskijs, Leontijs. 99. Vittenbergs, Ruvins.
87. Sterns, Jānis. 100. Zeibolts, Pēteris.
88. Sīmanis, Pauls. 101. Zeps, Francis.
89. Tichoņickijs, Elpidifors.

Deputātu sadalījums pēc frakcijām.

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (32 locekļi).

1. Bastjānis, Valdemārs. 17. Kaupiņš, Hermanis.
2. Bīlmanis, Roberts. 18. Lejiņš, Pauls.
3. Būmeisters, Kārlis. 19. Lorencs, Klāvs.
4. Bungšs, Kristaps. 20. Menders, Fricis.
5. Cielēns, Fēlikss. 21. Morics, Ernests.
6. Celms, Jūlijs. 22. Opyncans, Jānis.
7. Dēķens, Kārlis. 23. Petrevics, Andrejs.
8. Dukurs, Roberts. 24. Radziņš, Eduards.
9. Eliass, Kristaps. 25. Rainis-Pliekšans, Jānis.

10. Gulbis, Ernests. 26. Rozentāls, Miķelis.
11. Gulbis, Kārlis. 27. Rudevics,_ Ansis.
12. Jaunzems, Eduards. 28. Rūdzis, Jānis.
13. Kalējs, Jānis. 29. Ulpe, Pēteris.
14. Kalniņš, Bruno. 30. VeckalnsPēteris.
15. Kalniņš, Nikolajs. 31. Višņa, Jānis.
16. Kalniņš, Pauls. 32. Zeibolts, Pēteris.

Latviešu zemnieku savienība (16 locekļi).

1. Alberings, Arturs. 9. Gibietis, Jānis.
2. Balodis, Jānis. 10. Grantskalns, Eduards.
3. Blumbergs, Jānis. 11. Kalniņš, Augusts.
4. Briedis, Augusts. 12. Klīve, Ādolfs.
5. Celmiņš, Hugo. 13. Kviesis, Alberts.
6. Dzelzīts, Hugo. 14. Pauļuks, Kārlis.
7. Enzeliņš, Hermanis. 15. Ulmanis, Kārlis.
8. Ērglis, Jūlijs. 16. Valters, Ādolfs.

Demokrātiskais centrs un bezpartejiskie sabiedriskie darbinieki (5 locekļi).

1. Breikšs, Jānis. 4. Evans, Aleksandrs (izstājas).
2. Čakste, Jānis (noliek mandātu). 5. Juraševskis, Pēteris.
3. Dišlers, Kārlis (izstājas). 6. Krievs, Kārlis (izstājas).

Katoļu un kristīgo zemnieku partija (5 locekļi).

1. Jubuls, Staņislavs. 4. Rancans, Antons.
2. Kublinskis, Bernhards Augusts. 5. Rancans, Jezups.
3. Pastors, Alfonss.

Latvijas vācu baltiešu partija (5 locekļi).

1. Alslebens, Alfrēds. . 4. Kellers, Kārlis.
2. Firkss, Vilhelms. 5. Sīmanis, Pauls.
3. Mans, Jons.
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Apvienota sociāldemokrātu mazinieku partija un laukstrādnieku savienība (4 locekļi).

1. Holemanis, Vilis. 3. Skujenieks, Marģers.
2. Lindiņš, Rūdolfs. 4. Sterns, Jānis.

Bezpartejisko sabiedrisko darbinieku frakcija (3 locekļi).

1. Dišlers, Kārlis. 3. Krievs, Kārlis.
2. Evans, Aleksandrs.

1 Latvijas jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija (3 locekļi).

1. Blodnieks_ Ādolfs. 3. Mīlbergs, Gotfrīds.
2. Lauva, Kārlis.

Latvijas jaunzemnieku savienība (3 locekļi).

1. Bachmanis, Kristaps. 3. Nonācs, Otto.
2. Bauers, Ernests.

Nacionālā apvienība (3 locekļi).

1. Bergs, Arveds. 3. Kūkis, Krišs.
2. Kalnings, RingOlds.

„Agudas Jisroel" partija (2 locekļi).

1. Dubins, Morduchs. 2. Vittenbergs, Ruvins.

Apvienotā Latgales darba partija un Latgales mazzemnieku un bezzemnieku savienība
(2 locekļi).

1. Kotans, Pēteris. 2. Trasuns, Jezups.

Kristīgā nacionālā savienība (2 locekļi).

1. Krastkalns, Andrejs. 2. Reinhards, Gustavs.

Latgales demokrātu partija (2 locekļi).

1. Trasuns, Francis. 2. Zeps, Francis (izstājas).

Latgales zemnieku partija (2 locekļi).

1. Rubulis, Jānis. 2. Rubulis, Vladislavs.

Miera, kārtības un ražošanas apvienība (2 locekļi).

1. Alslebens, Alfrēds (izstājas). 2. Annus, Jānis.

Pareizticīgo vēlētāju un krievu un apvienoto organizāciju bloks (2 locekļi).

1. Pommers, Jānis. 2. Tichoņickijs, Elpidifors.
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Poļu-katoļu Latvijas poļu savienība (2 locekļi).

1. Veržbickis, Jānis. 2. Vi'ļpiševskis, Jaroslavs.

Vecticībnieku frakcija (2 locekļi).

1. Jupatovs, Ivans. 2. Kallistratovs, Meletijs.

Ārpus partijām (1 loceklis).

1. Zeps, Francis.

Ceire Cion (Hitachdut) partija (1 loceklis).

1. Lazersons, Maksis.

Cionistu organizācija „Misrachi" (1 loceklis).

1. Nuroks, Markus.

Izpostīto apgabalu kongress un apvienotā savienība (1 loceklis).

1. Goldmanis, Jānis.

*

Krievu pagastu un sabiedrības darbinieku apvienotā frakcija (1 loceklis).

1. Spoljanskijs, Leontijs.

Latgales bezpartejiskā savienība (1 loceklis).

1. Logins, Francis.

Latvijas ebreju sociāldemokrātiskā strādnieku organizācija „Bunds" (1 loceklis).

1. Maizels, Noijs.

Nacionālā zemnieku savienība (1 loceklis).

1. Kvellbergs, Kārlis.
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Deputātu personu radītājs.
Alberings, Arturs (zemn. sav.).

Dzimis 1876. gada 26. decembrī, latvietis, lauksaimnie-
cības vidusskolas un lauksaimniecības un dabas zinību institūta
izglītība, lauksaimnieks-agronoms.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas priekšsēdētaja I. biedrs.

Mandāts apstiprināts 21.

Saeimas priekšsēdētāja I. biedrs 6.
Aizrādījums deputātiem 135.
Paskaidrojumi pie balsošanas 170, 230.
Ievēlēts komisijās, agrarpollitikas un lauksaim-

niecības lietu 27, centrāla zemes ierīcības komitejā 31.
Runā pie likumprojekta par papildinājumiem pie agrārās

reformas likuma I. dalās I. nodalās 3. panta (lik. chron. rād.
Nr. 17) 56—57, 59—60.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-
ras reformas likuma I. dalās I. nodalās 3. panta (lik. chron.
rād. Nr. 17) 56.

likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts budžetā
1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Alslebens, Alfrēds (mfera, kārt. un ražos. apv.).
Dzimis_ 1861. gada 24. decembrī, vācietis, apriņķa skolas

izglītība, krāsotāju meistars.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, tirdzniecības un rūpniecības 30.
Iestājies vācu-baltiešu partijas frakcijā 9.
Iesniedzis paziņojumu 9.

Annus, Jānis (miera, kārt. un ražos. apv.).
Dzimis 1883. gada 2. februārī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, komerczinību skolotājs.
Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, finansu 28, izglītības 28.
Runā pie likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu

(lik. chron. rād. Nr. 70) 42—43.
valdības deklarācijas 189—190.

Bachmanis, Kristaps (jaunzemn. sav).
Dzimis 1867. gada 7. februārī, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, notārs, publicists, skolotājs.
I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komiisijās, agrarpolitikas un lauksaim-
niecības lietu 56, finansu 28, juridiskā 29.

Runā pie likuma par papildinājumiem pie agrārās refor-
mas likuma IV. dalās (lik. chron. rād. Nr. 12) 162, 166—168.

Iesniedzis priekšlikumu 169.

Balodis, Jānis (zemn. sav.).

Dzimis 1881. gada 21. februārī, latvietis, Viļņas kara sko-
las un pašizglītība, bij. armijas virspavēlnieks, atvaļināts ģe-
nerālis, lauksaimnieks.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, agrarpoliitiikas un lauksaim-
niecības lietu 27, budžeta 28, kara lietu 29.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-
ras reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron.
rād. Nr. 17) 56.

likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts budžetā
1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Bastjanis, Voldemārs (soc. dem.).
Dzimis 1884. gada 17. augustā, latvietis, augstskolas iz-

glītība, bij. Latvijas dzelzceļu finansu direktors.
I. Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, budžeta 28, finansu 28.
Runā pie likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu

(lik. chron. rād. Nr. 70) 39—40.
likuma ierosinājuma par grozījumiem valsts budžetā

1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 92—97.
valdības deklarācijas 227—228.

Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.
Nr. 1) 61.

Bauers, Ernests (jaunzemn. sav.).

Dzimis 1882. gada 21. jūlijā, latvietis, augstskolas izglī-
tība, agronoms.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, agrarpolitikas un lauksaim-

niecības lietu 27.

Izstājies no komisijas, agrarpolitikas un lauk-
saimniecības lietu 56.

Iesniedzis priekšlikumus 25, 29.

Bergs, Arveds (nac. apv.).

Dzimis 1875. gada 13. septembrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, jurists.

Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, ārlietu 27.
Runā pie likuma par papildinājumiem' pie agrārās refor-

mas likuma IV. daļas (lik. chron. rād. Nr. 12) 163—164.
Iesniedzis priekšlikumus 27 (2 priekšl.), 28 (3 priekšl.),

29, 31, 50, 165, pārējas formulu 190 (noņem).
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 55—56 (2 lietās).

Bīlmanis, Roberts (soc. dem).
Dzimis 1880. gada 12. jūnijā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, pašvaldību darbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, budžeta 28, tirdzniecības un

rūpniecības 30.
Runā pie valdības deklarācijas 194—199.

Iesniedzis priekšlikumu 230.

Bļodnieks, Ādolfs (jaunsaimn. un sīkgr. part.).

Dzimis 1889. gada 7. augustā, latvietis, augstskolas izglī-
tība, redaktors un banku darbinieks.

Satversmes Sapulces loceklis.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, budžeta 28, kultūras fonda
dome 32 (neievēl).

Runā pie valdības deklarācijas 219—221.
Iesniedzis priekšlikumus 8, 27, 29, pārējas formulas 190

(noņem), 229.
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Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-
rās reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron.
rād. Nr. 17) 56.

likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts budžeta
1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Starpsaucieni 135, 197.

Blumbergs, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1886. gada 9. oktobrī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, finansu ministrs.

Mandāts anstiprināts 21.
Finansu ministrs 191.
Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-

ras reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron.
rād. Nr. 17) 56.

Breikšs, Jānis (dem. centrs).
Dzimis 1887. gada 24. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, pašvaldību darbinieks.
Iegūst mandātu 26.
Ievēlēts, komisijā, sociālās likumdošanas 30.

Briedis, Augusts (zemn. sav.).
Dzimis 1877. gada 8. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, skolas inspektors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, deputātu lietu izmeklēšanas
30, izglītības 28, kultūras fonda domē 32, mandātu 10, redak-
cijas 30, sociālas likumdošanas 30.

Referents pie redakcijas komisijas ziņojuma 231.
Runā pie jautājuma par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr. 1)

129—130.
Parakstījis likuma' ierosinājumu par grozījumiem valsts

budžeta 1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.
Starpsaucieni 112 (2 reizes).

Būmeisters, Kārlis (soc. dem.).
Dzimļs 1888. gada 13. novembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, grāmatvedis.
I. Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, budžeta 28, mandātu 10, paš-

valdības 29.
Izstājies no komisijas budžeta 141.

. Runā pie likuma ierosinājuma par grozījumiem valsts
budžeta 1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 105—107.

Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.
Nr. 1) 61.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 48 (3 lietās)!

Bungšs, Kristaps (soc. dem.).

Dzimts 1878. gada 20. jūnijā, latvietis, pagastskolas izglī-
tība, atslēdznieks un laukstrādnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, agrarpolitikas un lauksaimnie-
cības lietu 27, centrāla zemes ierīcības komitejā 31, mandātu 10.

Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.
Nr. 1) 61.

Cielēns, Fēlikss (soc. dem.).
Dzimis 1888. gada 7. februārī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, publicists.
Tautas Patlomles un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts,

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, ārlietu 27, centrālā vēlēšanu

26, juridiskā 29, publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 30.

Runā pie likuma par kinematogrāfiem (lik. chron. rād.
Nr. 9) 145—146, 147—148.

valdības deklarācijas 208—212, 221—222.
paziņojuma, ministru prezidenta, totalizatora lietā

110—112.
balsošanas kārtības 229.

Iesniedzis priekšlikumus 22, 112, 150, paziņojumu 23.
Starpsaucieni 225, 226, 229.

Runā no vietas 29.

Celmiņš, Hugo (zemn. sav.).

Dzimis 1877. gadā 31. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, agronoms, ministru prezidents un ārlietu ministrs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, publisko tiesību un valsts pār-

valdes iekārtas 30.

_ Referents pie likuma par ārvalstu ordeņiem un citām goda
zīmēm (lik. chron. rād. Nr. 10) 155—156.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-
ras reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron.
rād. Nr. 17) 56.

likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts budžetā
1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Celms, Jūlijs (soc. dem.).
Dzimis 1879. gada 29. septembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, sabiedrisks darbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, 1.

Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komļsijās, budžeta 28, finansu 28, Lāč-
plēša kara ordeņa dome 50, organizācijas 26.

Iesniedzis pārējas formulu 229.
Starpsauciens 21.

Čakste, Jānis (dem. centrs).
Dzimis 1859. gada 13. septembrī, latvietis, augstskolas iz-glītība, zvērināts advokāts, profesors, Valsts Prezidents.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces prezidents, I.

Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Noliek Valsts Prezidenta pienākumus 8.
Valsts Prezidents 25.
Kā Valsts Prezidents dod svinīgo solījumu 26.
Iesniedzis paziņojumus 8, 22, 25.
Noliek mandātu 25.

Dēķens, Kārlis (soc. dem.).
Dzimis 1866. gada 28. jūnijā, latvietis, skolotāju semināra

izglītība, skolotājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā s, budžeta 28, izglītības 28, kul-

tūras fonda dome 32.
Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.

Nr. 1) 61.

Dišlers, Kārlis (dem. centrs).
Dzimis 1878. gada 20. janvārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, Latvijas Universitātes docents,
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Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, izglītības 28, organizācijas 26,

publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 29.
Iestājies bezpartejisko sabiedrisko darbinieku frakcijā 141.
Iesniedzis priekšlikumus 7, 8, 25, 27 (3 priekšl.), 28 (2

priekšl.), 29 (2 priekšl.), 31, 49, pārejas formulu 190, paziņo-jumu 141.

Dubins, Morduchs (Agudas Jisroel).
Dzimis _ 1889. gada 1. janvārī, žīds, vidusskolas izglītīb?,

koku tirgotājs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis I
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, budžeta 49, sociālās likum-

došanas 30.

Runā pie valdības deklarācijas 225—227.
Iesniedzis priekšlikumu 24.

Dukurs, Roberts (soc. dem.).
Dzimis 1886. gada 20. oktobrī, latvietis, zemkupības sko-

las izglītība, žurnālists, sabiedrisks darbinieks.
I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, ārlietu 27, budžeta 141, iz-glītības 28, tirdzniecības un rūpniecības 30.
Izstājies no komisijas, izglītības 141.
Iesniedzis priekšlikumu 230.

Dzelzīts, Hugo (zemn. sav.).
Dzimis 1888. gada 4. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, valsts zemes bankas pārvaldnieks.
Mandāts apstiprināts 21.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-
ras reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron. rād.
Nr. 17) 56.

Eliass, Kristaps (soc. dem.).
Dzimis 1886. gada 30. martā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, žurnālists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, bibliotēkas 27, izglītības 141.

kultūras fonda dome 32, redakcijas 30.
Pieprasījumi izdot' tiesāšanai 48 (6 lietās), uzliktās soda

naudas ieturēšanai no algas 48, 85.

Enzeliņš, Hermanis (zemn. sav.).
Dzimis 1867. gada 3. septembrī, latvietis, apriņķa skolas

izglītība, redaktors, lauksaimnieks.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, izglītības 29, tirdzniecības un

rūpniecības 30.

Runā pie jautājuma par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr. 1)
124—125.

Parakstījis likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts
budžeta 1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Ērglis, Jūlijs (zemn. sav.).
Dzimis 1885. gada 24. decembrī, latvietis, kara skolas

un pašizglītība, lauksaimnieks, atvaļināts pulkvedis-leitnants.
Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas 29, sociālās likumdošanas 30.

VUa Lā5a Ls
Valsts bibl

71-

Runa pie likuma par kinematogrāfiem (lik. chron. rād.
Nr. 9) 151.

likuma ierosinājuma par grozījumiem valsts budžetā
1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86—89.

Iesniedzis priekšlikumu 152.
Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-ras reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron

rad. Nr. 17) 56.
likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts budžetā1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Evans, Aleksandrs (dem. centrs).
Dzimis 1884. gada 29. novembrī, latvietis, pilsētas skolas

izglītība, sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, mandātu 10.
Iestājies bezpartejisko sabiedrisko darbinieku frakcijā 141.
Iesniedzis paziņojumus 26, 141.

Firkss, Vilhelms (vācu balt. part).

Dzimis 1870. gada 26. augustā, vācietis, Freiburgas kalnu
akadēmijas izglītība, kalnu inženiers.

Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, agrarpolitikas un lauksaimnie-

cības lietu 27.

Ģībietis, Jānis (zemn. sav.).

Dzimis 1869. gada 15. martā, latvietis, ministrijas skolas
izglītība, lauksaimnieks.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, budžeta 28 (neievēl), pašval-

dības 29.
Runā pie jautājuma par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr. 1)

130—132, 140.

Goldmanis, Jānis (izpost pārst).
Dzimis 1875. gada 10. septembrī, latvietis, apriņķa sko-

las izglītība, lauksaimnieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Kara ministrs 191.

Ievēlēts komisijās, budžeta 27, Lāčplēša kara
ordera domē 50.

Grantskalns, Eduards (zemn. sav.).
Dzimis 1881. gada 23. decembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, lauksaimnieks.

Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, agrarpolitikas un lauksaim-

niecības lietu, 27, pašvaldības 29, petīciju 29, saimniecības 26.
Parakstījis likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts

budžeta 1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Gulbis, Ernests (soc. dem.).

Dzimis 1888. gada 17. martā, latvietis, pilsētas skolas iz-
glītība, skolotājs.

I. Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, redakcijas 30.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 48, 56.

,tv. r>8R
ieteka
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Gulbis, Kārlis (soc. dem.).
Dzimis 1875. gada 16. decembrī, latvietis, skolotāju se-

mināra izglītība, skolotājs.
I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, pašvaldības 29.

Hans, Jons (vācu balt. part).
Dzimis 1869. gada 14. novembrī, vācietis, augstskolas iz-glītība, Liepājas biržas komitejas sindikus.
ī. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, budžeta 28, finansu 28.
Runā pie likuma par valsts kuģu pārvaldes statūtiem (lik.

chron. rad. Nr. 11) 158.

uv» /ikuma , ierpsinājuma par grozījumiem valsts budžetā
1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 104—105.

Holcmanis, Vilis (soc. dem. maz.).
Dzimis _ 1889. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis ISaeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, juridiskā 29, mandātu 10.
Referents pie mandātu komisijas ziņojuma 11—K 21.
Runā pie likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu(lik. chron. rad. Nr. 70) 41—42.
Iesniedzis priekšlikumus 7, 21, pārejas formulas 190, 229.

Jaunzems, Eduards (soc. dem).

_ Dzimis 1872. gada 21. septembrī, latvietis, vidusskolas
izglītība, grāmatvedis.

I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, pašvaldības 29, revizijas 30.
Referents pie likuma par papildinājumiem pie agrārās re-formas likuma IV. daļas (l*k. chron. rād. Nr. 12) 161—162165, 169.

Jubuls, Staņislavs (katoļu un krist. zemn. part.).
Dzimis 1884. gada 10. septembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, Daugavpils apriņķa valdes loceklis.
I. Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, agrarpolitikas un lauksaim-

niecības lietu 27, juridiskā 29, pašvaldības 49.
Izstājies no komisijas, juridiskās 49.
Runā pie likuma ierosinājuma par grozījumiem valsts bu-džeta 1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 108—109.
Iesniedzis priekšlikumus 6, 27, 109.
Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrārāsreformas likuma 1. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron rādNr. 17) 56.

,,!ikuma ierosinājumu par grozījumiem valsts budžetā1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Jupatovs, lvans (vecticībn.).

t-, D™Jiis . 1865. gada 28. februārī, krievs, augstskolas izglī-tība, inzeniers-teclmologs , profesors, izglītības ministrijaskrievu nodaļas priekšnieks.
Mandāts apstiprināts 21.

Juraševskis, Pēteris (dem. centrs).
Dzimis 1872. gada 5. aprilī, latvietis, augstskolas izglītība,

zvērināts advokāts, tieslietu ministrs.
Mandāts apstiprināts 21.
Saeimas sekretārs 7.
Ievēlēts komisijās, agrarpolitikas un lauksaim-

niecības lietu 27, juridiskā 29.

Kalējs, Jānis (soc. dem.).
Dzimis 1881. gada 26. aprilī. Iatv«Jtis, vlduss^ ias uilī-tība, sekretārs.

I. Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievelēts komisijās, agrarpolitikas un \uik-. :m-niecības lietu 27, saimniecības 26.

Nr ,)5_
akst"is JalltāJumt> Par bezdarbu (jaut . chron. rād

Kallistratovs, Meletijs (vecticībn.).

i/.lītrh^nL^, ^--- maiiā " krfevs
' sk«lotāJu semināraizglītība, pamatskolas pārzinis.

I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Saeimas sekretāra I. biedrs 8.

datu
'evēlēts komisijās, budžeta 28, karalietu 29, man-

A^M^a^t Hklima ierosinājuma par grozījumiem valsts bu-džeta 1925./26. gadam (hk. chron. rād. Nr. 67) 102.
valdības deklarācijas 188.

Kalnings, Ringolds (nac. apv).
fflv, ?S

18
fc
73- .Kada 24. oktobrī, latvietis, augstskolas izglī-tība, Latvnas bankas padomes priekšsēdētāji.

I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā , budžeta 28

tiPm ftv
fer<

?
ntS pi

?JTf par vaLsts kusu pārvaldes statū-tiem (lik. chron. rad. 11) 157—158.

rt-/Ptā
R

io?R Ār
lik

!J
ma ™'nāJuma par grozījumiem valsts bu-džeta 1925./26. gadam (hk. chron. rād. Nr. 67) 102—104.

Runā no vietas 158.

Kalniņš, Augusts (zemn. sav.).

glItrba^Sonoms; AIL™™^ "^ aUgStSk
°IaS iz "

Sael£%ĒfiT"
Un Satversmes pulcēs loceklis, I.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, budžeta 28.

Kalniņš, Bruno (soc. dem).
t.? ?^m ll899- gada 2 - maija - "atvietis, Latvijas Universitā-tes students, partijas sekretārs, žurnālists.

un'versita

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis iSaeimas deputāts. , ? ; loceKiis, i.

Mandāts apstiprināts 21.

m,hlJw,*-
ēl -ttS komisijās , juridiskā 29, kara lietu 29publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 29.

Referents pie likumiem:

^-SfTsTfs?- Chr °' rād ' Nr ' 9) H2~m < 144''
231 PsfU

krimināllietu izbeigšana (lik. chron. rād. Nr. 15)

Starpsauciens 218.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 48, 56, tiesas sprieduma i-/P.ld.sana, 48. uzliktās soda naudas piedzīšanai 56 (Tlietās)
Atvaļinājums 10.
Runa no vietas 233.
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Kalniņš, Nikolajs (soc. dem).

< ,ir«h
Dzirn

--1??4' gada , 2 - novembrī, latvietis, augstskolas iz-glītība, zvērināta advokāta palīgs.
Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, juridiskā 29, mandātu 10, pie-prasījumu 29, sociālās likumdošanas 30.
Runā pie mandātu komisijas ziņojuma 19—21.
Iesniedzis priekšlikumu 112.
Starpsaucieni 34, 125.

Kalniņš, Pauls (soc. dem).

Dzimis 1872. gada 3. martā, latvietis, augstskolas izglī-tība, ārsts.

. _ Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis I^aellnas priekšsēdētājs.
Mandāts apstiprināts 21.

. Saeimas priekšsēdētājs 6.
Aizrādījumi deputātiem 122, 183.
Paskaidrojumi pie balsošanas 22—23, 27, 27—28 29 43152, 154—155, 190.
Svinīgas runas:
1925_ gada 18. novembrī 49—51.

Atklājot II. Saeimu 5.
Sakarā ar ievēlēšanu par priekšsēdētāju 6.

Kaupiņš, Hermanis (soc. dem).
Dzimis 1891. gada 6. jūnijā, latvietis, nenobeigta augstsko-las izglītība, redaktors.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, izglītības 28, kultūras fondadome 32.

Runā pie likuma par kinematogrāfiem (lik. chron rādNr. 9) 151—152, 153.

Kellers, Kārlis (vācu balt. part.). !
Dzimis 1868. gada 24. augustā, vācietis, augstskolas iz-glītība, mācītājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis ISaeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, izglītības 28.

Klīve, Ādolfs (zemn. sav.). ___

Dzimis 1888. gada 19. maijā, latvietis, augstskolas izglī-
tība, lauksaimnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, ISaeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, ārlietu 27, centrālā vēlēšanu

2(>, Lāčplēša kara ordeņa dome 50, revīzijas 30.
Runā pie likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu

(lik. cliron. rād. Nr. 70) 40—41.
valdības deklarācijas 174—177, 203—208.
dienas kārtības 190.
balsošanas kārtības 230.
Iesniedzis priekšlikumus 6, 22, pārejas formulas 190 (no-

ņem), 229.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-
ras reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron
rad. Nr. 17) 56.

likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts budžetā
1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Starpsaucieni 20, 180, 183, 185, 186, 198 (2 reizes), 210.
«

Kotans, Pēteris (Latg. darba part.).
Dzimis 1887. gada 6. februārī, latvietis, vidusskolas iz-glītība, skolotājs.
Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts centrālā zemes ierīcības komitejā 31.

Krastkalns, Andrejs (krist. nāc. sav.).
Dzimis 1868. gada 13. decembrī, latvietis, augstskolas iz-glītība, zvērināts advokāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, juridiskā 29.
Runā pie likuma par kinematogrāfiem (lik. chron rād.Nr. 9) 146—147. '

Iesniedzis priekšlikumu 150.

Krievs, Kārlis (dem. centrs).
Dzimis 1886. gada 10. decembrī, latvietis, augstskolas iz-glītība, Ventspils pilsētas galva.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, tirdzniecības un rūpniecības 30.
Iestājies bezpartejisko sabiedrisko darbinieku frakcijā 141.
Referents pie likuma par ledlauža nodokli Rīgas ostā (likchron. rād. Nr. 13) 170.

Iesniedzis priekšlikumus 25, 26, paziņojumu 141.

Kublinskis, Bernhards Augusts
(katoļu un krist. zemn. part.).

Dzimis 1890. gada 19. septembrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, Rīgas garīga semināra profesors.

I. Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, bibliotēkas 27, budžeta 28,

izglītības 28.

Runā personīgā lietā 228.

Iesniedzis priekšlikumu 27, pārejas formulas 190 (no-
ņem), 229.

Parakstījis likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts
budžeta 1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Kvellbergs, Kārlis (nac. zemn. sav.).

Dzimis 1876. gada 10. septembrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, lauksaimnieks.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās. Lāčplēša kara ordeņa domē
50, mandatu_ 10, pašvaldības 29, petīciju 29, publisko tiesību
un valsts pārvaldes iekārtas 29.

Kviesis, Alberts (zemn. sav.).
Dzimis 1881. gada 23. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, tiesu palātas priekšsēdētājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, juridiskā 29, mandātu 10, or-

ganizācijas 26.

Runā pie likuma par dažu krimināllietu izbeigšanu (lik.
chron. rād. Nr. 15) 232—233, 233, 234.

Iesniedzis priekšlikumus 22, 233 (5 priekšl.), 234 (2
priekšl.).

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-
ras reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron.
rād. Nr. 17) 56,
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Ķuķis, Krišs (nac. apv.).
Dzimis 1874. gada 27. jūnijā, latvietis, kara skolas izglī-

tība, atvaļināts pulkvedis, lauksaimnieks.
Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijā, agrarpolitikas un lauksaimnie-
cības lietu 27.

Runā pie valdības deklarācijas 184.

Lauva, Kārlis (jaunsaimn. un sīkgr. part).
Dzimis 1879. gada 11. janvārī, latvietis, tautskolas izglī-

tība, sabiedrisks darbinieks.
Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, agrarpolitikas un lauksaim- '
niecības lietu 27, tirdzniecības un rūpniecības 30.

Runā pie likumiem:
Kinematogrāfi (lik. chron. rād. Nr. 9) 143—144, 153—154.
Ledlauža nodoklis Rīgas osta (lik. chron. rād. Nr. 13)

170—171.
Iesniedzis priekšlikumus 144, 154.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrārās
reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron. rād.
Nr. 17) 56.

Lazersons, Maksis (Ceire Cion).
Dzimis 1887. gada 1. februārī, žīds, augstskolas izglītība,

profesors krievu universitātes kursos Rīgā.
Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, juridiskā 29, publisko tiesību
un valsts pārvaldes iekārtas 29, redakcijas 30.

Runā pie valdības deklarācijas 183—184.
Iesniedzis priekšlikumu 230.

Starpsauciens 227.
Priekšsēdētāja aizrādījums 183.

Lejiņš, Pauls (soc. dem.).
Dzimis 1886. gada 4. janvārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, pašvaldību darbinieks.
Tautas Padomes loceklis un I. Saeimas deputāts.

Mandāts a-"t' prināts 21.
Ievēlēts komisijās, finansu' 28, kara lietu 29,

mandātu 10.
Referents pie likumiem:
Armijas un flotes apgāde ar gultas piederumiem, speciāla

silta un kaujas ietērpa priekšmetiem (lik. chron. rād. Nr. 5)
77—78.

Flotes obligatoriska dienesta matrožu un instruktoru ap-
gāde ar ietērpu un ietērpa piederumiem (lik. chron. rād.
Nr. 6) 80.

Armijas obligatoriska dienesta kareivju un instruktoru
apgāde ar ietērpiem un ietērpu piederumiem (lik. chron. rād.
Nr. 7) 81.

Karaskolas audzēkņu apgāde ar ietērpiem, ietērpu pie-
derumiem un gultas drēbēm (lik. chron. rād. Nr. 8) 82.

Lindiņš, Rūdolfs (soc. dem. maz.).
Dzimis 1887. gada 11. decembrī, latvietis, nenobeigta

augstskolas izglītība, bij. zemkopības ministra biedrs.

Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, agrarpolitikas un lauksaim-
niecības lietu 27, izglītības 28, sociālās likumdošanas 30.

Runā pie valdības deklarācijas 188—189, 201—203.

Logins, Francis (Latg. bezp. sav.).
Dzimis 1874. gada 2. decembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, aģents.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, pieprasījumu 29, saimniecī-

bas 26.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 56,

Lorencs, Klāvs (soc. dem.).
Dzimis 1885. gada 26. augustā, latvietis, skolotāju semi-

nāra izglītība, pašvaldību darbinieks.
I. Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, tirdzniecības un rūpniecības 30.

Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.
Nr. 1) 61.

Maizels, Nijs („Bunds").
Dzimis 1891. gada 5. janvārī, žīds, augstskolas izglītība,

ārsts.
I. Saeimas deputāts.
Mandāts.apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, izglītības 28, publisko tie-
sību un valsts pārvaldes iekārtas 29.

Runā pie valdības deklarācijas 223—225.

Starpsauciens 218.

Menders, Fricis (soc. dem.).
Dzimis 1885. gada 20. augustā, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināta advokāta palīgs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, ārlietu 27, deputātu lietu iz-
meklēšanas 30, juridiskā 29.

Runā pie valdības deklarācijas 193—194.
Iesniedzis priekšlikumu 22, paziņojumu 23, pārejas for-

mulu 229.
Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.

Nr. 1) 61.

MīlbergS, Gotfrids (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1887. gada 12. janvārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, rakstnieks-publicists.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, bibliotēkas 27, kara lietu 29,

mandātu 10, publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 30
(neievēl), redakcijas 30.

Referents pie likumiem:
Atstatums starp karaspēka munīcijas noliktavām un ap-

dzīvotām ēkām vai satiksmes ceļiem (lik. chron. rād. Nr. 1)
64—65, _

Pārgrozījumi likuma par zirgu, ratu, ragavu, pajūgu, au-
tomobiļu un citu transporta līdzekļu mobilizāciju un rekvizīciju
karaspēka vajadzībām (lik. chron. rād. Nr. 2) 65.

Noteikumu par valsts militāro noslēpumu apsargāšanu
atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 3) 66—67.

ziņojumiem, redakcijas komisijas 113, 113—114,
114, 115.

Runā pie likuma par papildinājumiem pie agrārās refor-
mas likuma IV. daļas (lik. chron. rād. Nr. 12) 168.

jautājuma par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr. 1) 136—137.

valdības deklarācijas 181—183.
Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-

rās reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3, panta (lik. chron.
rād. Nr. 17) 56.

Morics, Ernests (soc. dem.).
Dzimis 1889. gada 13. martā, latvietis, Maskavas univer-

sitātes provizors, farmaceits.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, kultūras fonda domē 32, sociā-
las likumdošanas 30,
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Runa pie jautājuma par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr. 1)
127—139.

valdības deklarācijas 215—217.
Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.

Nr. 1) 61,

Nonācs, Otto (jaunzemn. sav.).
Dzimis 1880. gada 12. martā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, žurnalists-redaktors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.

Saeimas pagaidu sekretārs 5—7.
Ievēlēts komisijās, ārlietu 27, centrālā vēlēšanu

26, kultūras fonda domē 32, Lāčplēša kara ordeņa domē 50,
pašvaldības 29, Triju zvaigžņu ordeņa domē 32.

Runā pie valdības deklarācijas 212—214.

Iesniedzis priekšlikumus 7, 8, 26, 27 (2 priekšl.), 28 (3
priekšl.), 29, 56, pārejas formulu 229.

Nuroks, Markus (Mizrachi).

Dzimis 1879. gada 25. oktobrī, žīds, vidusskolas izglītība,
rabins.

I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
I e v ēl ēt s_ k om is i j ās, budžeta 27,'finansu 28, kul-

tūras fonda dome 32, organizācijas 26, pieprasījumu 29.
Izstājies no komisijas, budžeta 49.
Iesniedzis priekšlikumu 24.

Opvncans, Jānis (soc. dem).
Dzimis 1899. gada 25. martā, latvietis, Latvijas Univer-

sitātes students.
Mandāts apstiprināts 21.

Iesniedzis priekšlikumu 112.
Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.

Nr. 1) 61.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 55 (3 lietās).

Pastors, Alfons (katoļu un krist. zemn. part).

Dzimis 1890. gada 2. maijā, latvietis, nenobeigta augstsko-
las izglītība, garīdznieks.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijā, sociālās likumdošanas 30.

Pauļuks Kārlis (zemn. sav.).

Dzimis 1870. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izglī-
tība, zvērināts advokāts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis. I.
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, ārlietu 27, juridiskā 29, pie-
prasījumu 29, Triju zvaigžņu ordeņa domē 32.

Iesniedzis priekšlikumu 22, pārejas formulu 229.
Parakstījis likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts

budžeta 1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Petrevics, Andrejs (soc. dem.)..

Dzimis 1883. gada 22. jūnijā, latvietis, Latvijas Universi-
tātes students, žurnālists un pašvaldību darbinieks.

Tautas Padomes loceklis, Satversmes Sapulces I. vice-
prezidents un I. Saeimas priekšsēdētāja II. biedrs.

Mandāts apstiprināts 21.

Saeimas sekretāra II. biedrs 8.

ievēlēts komisijās, deputātu lietu izmeklēšanas
30, mandātu 10, organizācijas 26, pieprasījumu 29, publisko tie-
sību un valsts pārvaldes iekārtas 30.

Referents pie lēmuma par valsts kontroles padomes lo-
cekļa apstiprināšanu 84.

Runā pie valdības deklarācijas 177—181.

Iesniedzis priekšlikumus 84, 230, pārejas formulu 190.

Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.
Nr. 1) 61.

Pommers, Jānis (pareiztic. vēlēt, un
krievu apv. organiz. bloks).ļ

Dzimis 1876. gada 6. janvārī, latvietis, garīgās akadēmijas
izglītība, Latvijas pareizticīgo arķibiskaps.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, ārlietu 27, kultūras fonda
domē 32, sociālās likumdošanas 30.

Radziņš, Eduards (soc. dem).

Dzimis 1886. gada 2. oktobrī, latvietis, vidējā izglītība,
pašvaldību darbinieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Runā pie likuma par papildinājumiem pie agrārās refor-

mas likuma IV. daļas (lik. chron. rād. Nr. 12) 162—163,164—165.
Iesniedzis priekšlikumu 165.

Rainis-Pliekšans, Jānis (soc. dem.).

Dzimis 1865. gada 11. septembrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, rakstnieks.

Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Kandidē uz Valsts Prezidenta amatu 22.
Ievēlēts komisijās, ārlietu '27, kultūras fonda

dome 32, Lāčplēša kara ordeņa domē 50.
Iesniedzis paziņojumus 22, 23.

Rancans, Antons (katoļu un krist. zemn. part.).
Dzimis 1897. gada 13. jūnijā, latvietis, Latvijas Universi-

tātes students.
Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, mandāts 10, revīzijas 30,
tirdzniecības un rūpniecības 30.

Referents pie likuma par ,,1921. g. 16. jūlija rīkojuma par
pārtikas produktu un citu preču pieteikšanu un spekulācijas
apkarošanu" atcelšanu (lik. chron. rād. Nr. 4) 67—68.

Rancans, Jezups (katoļu un krist. zemn. part.).
Dzimis 1886. gada 25. oktobrī, latvietis, garīgās akadēmi-

jas izglītība, profesors un rektors, Latvijas katoļu biskaps.
Tautas Padomes loceklis un I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.

Saeimas priekšsēdētāja II. biedrs 7.
Ievēlēts komisijā, ārlietu 27, kultūras fonda

dome 32.

Runā personīgā lietā 229.

Parakstījis likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts
budžeta 1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Reinhards, Gustavs (krist. nac. sav.).
Dzimis 1868. gada 26. aprilī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, ārsts, Latvijas Universitātes privātdocents.

Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts,
Mandāts apstiprināts 21,
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Ievelēts komisijas, kultūras fonda dome 32,
sociālās likumdošanas 30.

Runā pie likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu
(lik. chron. rād. Nr. 70) 43.

likuma ierosinājuma par grozījumiem valsts budžetā
1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 97—98.

valdības deklarācijas 222—223.
Iesniedzis priekšlikumus 8, 27, pārejas formulu 190 (no-

ņem).
Starpsaucieni 151, 223.

Rozentāls, Miķelis (soc. dem.).
Dzimis 1887. gada 6. decembrī, latvietis, elementārā iz-

glītība, tautskolotājs.

Satversmes Sapulces loceklis un I. Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, agrarpolitikas un lauksaimnie-

cības lietu 27, sociālās likumdošanas 30.
Runā pie jautājuma par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr. 1)

132—136.
Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. ? chron. rād.

Nr. 1) 61.

Starpsaucieni 125, 212.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 48.
Priekšsēdētāja aizrādījums 135.

Rubulis, Jānis (Latg. zemn. part.).
Dzimis 1893. gada 6. maijā, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, sabiedrisks darbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, finansu 28, Lāčplēša kara

ordeņa dome 50, Triju zvaigžņu ordeņa domē 32.

Runā pie likuma ierosinājuma par grozījumiem valsts
budžetā 1925./26. gadam, (lik. chron. rād. Nr. 67) 107—108.

valdības deklarācijas 214—215.

Rubulis, Vladislavs (Latg. zemn. part.).
Dzimis 1887. gada 24. decembrī, latvietis, augstskolas

izglītība, provizors, žurnālists.
I. Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Tautas labklājības ministrs 191.

Ievēlēts komisijās, riepu 1---*'! lietu izmeklēšanas 30,
mandātu 10 (neievēl), pašvaldības 29, publisko tiesību un
valsts pārvaldes iekārtas 29.

Runā pie likuma ierosinājuma par grozījumiem valsts
budžetā 1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 90—92.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrārās
reformas likuma I. daļas I. nodalās 3. panta (lik. chron. rād.
Nr. 17) 56.

likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts budžeta
1925./26. gadam (lik chron. rād. Nr. 67) 86.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 48, 55 (2 lietās).

Rudevics, Ansis (soc. dem.).
Dzimis 1890. gada 18. janvārī, latvietis, tautskolas un

pašizglītība, žurnalists-redaktors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.

Runā pie likumprojekta par pensijas piešķiršanu nelaiķa
ārlietu ministra Zigfrida Meierovica bērniem (lik. chron. rād.
Nr. 57) 44—45.

mandātu komisijas ziņojuma 14—17.

Iesniedzis priekšlikumus 8, 22, 27, paziņojumu 23.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 48 (4 . lietās), tiesas sprie-

duma izpildīšanai 48.

Rūdzis, Jānis (soc. dem.).

Dzimis 1896. gada 31. maijā, latvietis, pilsētas skolas iz-
glītība, elektrotechniķis.

I. Saeimas deputāts.

Mandāts nostiprināts 21.
Ievēlēts komisijā, agrarpolitikas un lauksaimnie-

cības lietu 27.
Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr.

1) 61.

Skujenieks, Marģers (soc. dem. maz.).
Dzimis 1886. gada 22. jūnijā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, valsts statistiskās pārvaldes direktors.

lautas Padomes I. viceprezidents, Satversmes Sapulces
loceklis un I. -Saeimas priekšsēdētāja II. biedrs.

Mandāts apstiprināts 21.

Saeimas priekšsēdētāja II. biedrs 7 (neievēl).
Ievēlēts komisijās, centrālā vēlēšanu 26, publisko

tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 29.

Iesniedzis priekšlikumu 8.

Spoljanskijs, Leontijs (krievu pag. un
sabiedr. darb. apv. frakc.)

Dzimis 1886. gada 22. janvārī, krievs, augstskolas izglī-
tība, lauksaimnieks.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, centrālā zemes ierīcības ko-
miteja 31 (neievēl), pašvaldības 29.

? Sterns, Jānis (soc. dem. maz.).

Dzimis 1876. gada 3. jūnijā, latvietis, pagastskolas izglī-
tība, zemkopības ministra biedrs, dārzkopis.

Satversmes Sapulces loceklis.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, budžeta 28, pašvaldības 29.

Sīmanis , Pauls (vācu balt. part.).

Dzimis 1876. gada 28. martā, vācietis, augstskolas izglī-
tība, redaktors.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, ārlietu 27. centrālā vēlēšanu

26, publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 29.
Runā pie likuma par kinematogrāfiem (lik. chron. rād.

Nr. 9) 145, 154.
valdības deklarācijas 217—219.
Iesniedzis priekšlikumus 7, 8, 27, 49, 146, 154, pārejas

formulu 190 (noņem).

Tichoņickijš, Elpidifors (pareiztic. vēlēt,
un krievu apv. organiz. bloks).

Dzimis 1875. gada 9. novembrī, krievs, garīgās akadēmi-
jas izglītība, skolotājs.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijā, izglītības 28.

Trasuns, Francis (Latg. dem. frakc).

Dzimis 1864. gada 4. oktobrī, latvietis, garīgās akadēmijas
izglītība, prelats.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas sekretāra I. biedrs.

Mandāts apstiprināts 21,
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Ievelēts komisijas, juridiska 49, pašvaldības 29,
publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 30.

Izstājies no komisijas, pašvaldības 49.
Runā pie likuma par kinematogrāfiem (lik. chron. rād.

Nr. 9) 148—149.
likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu (lik.

chron. rad. Nr. 70) 33.
likuma ierosinājuma par "grozījumiem valsts budžetā

1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 98—102.
ziņojuma, mandātu komisijas 18—19.

valdības deklarācijas 199—201.
personīgā lietā 229.
Iesniedzis priekšlikumus 27, 28, 31, 49.

Trasuns, Jezups (Latg. darba part.).
Dzimis 1898. gada 19. janvārī, latvietis, students-taut-

saimnieks, žurnālists.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts ko m i s i j ā s, budžeta 28, centrālā vēlēšanu

26, kultūras fonda domē 32, mandātu 10.

Referents pie lēmumiem:
Valsts kontroles pārskatu apstiprināšana (1921./22. gadam)

68—74.
Valsts kontroles pārskatu apstiprināšana (1922./23. gadam)

74—77.

Runā pie valdības deklarācijas 184—187.
Iesniedzis priekšlikumus 28 (3 pirekšl.).

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 48 (2 lietās).

Ulmanis, Kārlis (zemn. sav.).
Dzimis 1877. gada 4. septembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, agronoms.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ministru prezidents 121.
Kandidē uz Valsts Prezidenta amatu 22.

Ievēlēts komisijās, finansu 28, kultūras fonda
domē 32.

Runā pie valdības deklarācijas 191—193.

Iesniedzis paziņojumu 22.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumiem pie agrā-
ras reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron.
rād. Nr. 17) 56.

Starpsauciens 200.

Ulpe, Pēteris (soc. dem.).
Dzimis 1882. gada 26. aprilī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, statistiķis.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijās, agrarpolitikas un lauksaim-
niecības lietu 27, pašvaldības 29.

Referents pie likuma par papildinājumiem pie agrārās re-
formas likuma IV. daļas (lik. chron. rād. Nr. 12) 161, 163,
165, 169.

Runā pie likumprojekta par papildinājumiem pie agrārās
reformas likuma I. daļas I. nodaļas 3. panta (lik. chron. rād.
Nr. 17) 58—59.

Iesniedzis priekšlikumu 230.

Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.
Nr. 1) 61.

Starpsauciens 101.

Valters, Ādolfs (zemn. sav.).
Dzimis 1880. gada 1. februārī, latvietis, pamatskolas izglī-

tība, lauksaimnieks.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijā, finansu 28.

Runā pie jautājuma par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr. l)
125—126.

Parakstījis likuma ierosinājumu par grozījumiem valsts
budžeta 1925./26. gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86.

Veckalns, Andrejs (soc dem.).
Dzimis 1879. gada 18. aprilī, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, būvtechniķis.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.
Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, finansu 29, petīcijas 29, saim-

niecības 26.
Runā pie jautājuma par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr. 1)

126—129.
Iesniedzis priekšlikumu 112.

Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr.
1) 61.

Starpsaucieni 21, 198, 203, 219, 221 (2 reizes).

Veržbickis, Jānis (poļu sav.).
Dzimis 1888. gada' 18. aprilī, polis, augstskolas izglītība,

zvērināta advokāta palīgs.
I. Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.
I e v ēj ē t s komisijās, deputātu lietu izmeklēšanas

30, juridiska 29, mandātu 10, pašvaldības 29.

Viļpiševskis, Jaroslavs (polu sav.).
Dzimis 1881. gada 1. novembrī, polis, augstskolas izglī-

tība, zemkopis.

Mandāts apstiprināts 21.

Ieivēlēts komisijās, agrarpolitikas un lauksaim-
niecības lietu 27, kultūras fonda domē 31, saimniecības 26.

Izstājies no kultūras fonda domes 32.

Višņa, Jānis (soc dem.).
Dzimis 1891. gada 29. augustā, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, elektrotechniķis.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I.

Saeimas deputāts.
Mandāts apstiprināts 21.
Ievēlēts komisijās, petīciju 29, sociālās likumdo-

šanas 29.
Runā pie likumprojekta par valsts darbinieku atalgojumu

(lik. chron. rād. Nr. 70) 32—33, 43.
jautājuma par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr. 1) 61—64,

119—124.

Iesniedzis priekšlikumus 43 (2 priekšl.).
Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr.

1) 61.

Priekšsēdētāja aizrādījums 122.

Vittenbergs, Ruvins (Agudas Jisroel).
Dzimis 1868. gada 8. janvārī, žīds, pašizglītība, tirgotājs.
I. Saeimas deputāts.

Mandāts apstiprināts 21.

Ievēlēts komisijā, peticiju 29.
Iesniedzis priekšlikumu 24.
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Zeibolts, Pēteris (soc dem.).
Dzimis 1888. gada 23. septembrī, latvietis, arodnieciska

izglītība, atslēdznieks.

Satversmes Sapulces loceklis un 1. Saeimas deputāts.
Iesniedzis priekšlikumu 112.
Parakstījis jautājumu par bezdarbu (jaut. chron. rād.

Nr. 1) 61.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 48.

Zeps, Francis (Latg. dem. frakc).
Dzimis 1899. gada 5. decembrī, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, skolotājs.

Ievēlēts komisijās, izglītības 28, sociālās likum-
došanas 30.

Izstājies no Latgales demokrātu frakcijas 173,

Iesniedzis paziņojumu 173,
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Alfabētiskais satura radītājs.
Absolventiem, dažiem ārvalstu augstskolu, aroda

tiesību piešķiršana (lik. chron. rād. Nr. 18) (skat.
«Aroda tiesību").

Agrāko kreditiestāžu darbības atjaunošana (lik.
chron. rad. Nr. 16) (skat. «Kreditiestāžu").

Agrāras reformas likuma I. dalās I. nodalās 3. panta
papildinājums (lik. chron. rād. Nr. 17) 56—60.

Agrāras reformas likuma IV. daļas papildinājumi
(lik. chron. rād. Nr. 12) 46, 161—170.

Agrarbanku, bijušo Krievijas, aizdevumi Latvijā —
grozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 22) 46.

Aizklāta balsošana (skat. «Balsošana, aizklāta").
— izsaucot pec vārdiem (skat. «Balsošana, aiz-

klāta").
Aizrādījumi deputātiem, Saeimas priekšsēdētāja

(skat. «Deputātiem").
Aizsardzības līdzekļu, valsts, iegāde (lik. chron. rād.

Nr. 66) 55.
Algotu darbinieku un strādnieku nodrošināšana sli-

mības gadījumos — pārgrozījumi un napildinā-
jumijioteikumos (lik. chron. rād. Nr. 63) (skat...Strādnieku").

Amatu saraksts karaspēkā (lik. chron. rād. Nr. 41)
(skat. ..Karaspēka").

Amatu saraksts, valsts civildienesta (lik. chron. rād.
Nr_ 68) (skat. ..Civildienesta").

— pārgrozījumi (lik. chron. rad. Nr. 69) (skat.
«Civildienesta").

Apkarošana, spekulācijas, un pārtikas produktu un
citu preču pieteikšana — 1921. ^ada 14. jūlija
rīkojuma atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 4) (skat.
„Pārtikas").

Apsardzība, valsts robežu (lik. chron. rād. Nr. 74)
(skat. «Robežu").

Apsargāšana, valsts militāro noslēpumu — noteikumu
atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 3) (skat. «Militāro
noslenumu").

Apstiprināšana mandātu 21.
Apstiorināšana, valsts kontroles kolēģiju locekļu

(skat. ..Valsts kontrole").
Apstiprināšana, valsts kontroles padomes locekļa

(skat. «Valsts kontrole").
Apstiprināšana, valsts kontroles pārskatu (ska..

«Valsts kontrole").
Apsardzības, pastiprinātas, stāvokļa pagarināšana

pierobežas joslā 10—11.
Apsveikumi.

II. Saeimas sanākšanas gadījumā 10, 26.
Valsts svētkos 1925. gada 18. novembrī 51—52, 54.

Armijas obligatoriska dienesta kareivju un instruktoru
apgāde ar ietērpiem un ietērpu piederumiem
(lik. chron. rād. Nr. 7) 46, 81—82, 115.

Armijas un flotes apgāde ar gultas piederumiem un
sneciala silta un kaujas ietērpa priekšmetiem
(lik. chron. rād. Nr. 5) 46, 77—80, 114.

Aroda tiesību piešķiršana dažiem ārvalstu augstskolu
absolventiem (lik. chron. rād. N<- 18) 32.

Ārvalstu ordeni un citas goda zīmes (lik. chron. >rād.
Nr. 10) 155—157.

Ārzemju pases (lik. chron. rād. Nr. 19) (skat. „Pases").
Ārzemju pavalstniekiem atlīdzība par atsavināto

zemi (lik. chron. rād. Nr. 20) (skat. ..Atlīdzība").
Atalgojums, valsts darbinieku (lik. chron. rād. Nr.

70) 32—44, 86.
— papildinājums noteikumos (lik. chron. rad. Nr.

71) 46.

— pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad.
Nr. 72) 44.

Atcelšana, 1921. gada 14. jūlija rīkojuma par pārti-
kas produktu un citu preču pieteikšanu un spe-
kulācijas apkarošanu (lik. chron. rād. Nr. 4)
(skat. ..Pārtikas").

Atcelšana, noteikumu par valsts militāro noslēpumu
apsargāšanu (lik. chron. rād. Nr. 3) (skat. «Mili-
taro noslēpumu").

Atcelšana, vienreizēja nodokļa, no nekustamiem īpa-
šumiem pilsētās un miestos (lik. chron. rad.
Nr. 75) (skat. _„Nodokļa").

Atjaunošana, agrāko kreditiestāžu darbības (lik.
chron. rād. Nr. 16) (skat. ..Kredītiestāžu").

Atlīdzība ārzemju pavalstniekiem par atsavināto
zemi (lik. chron. rād. Nr. 20) 47.

Atlīdzības izsniegšana sērgu dēļ nogalināto un sēr-
gās kritušo lopu īpašniekiem — papildinājums
likumā (lik. chron. rād. Nr. 21) 46.

Atsavināšana un apgrūtināšana, nekustamu īpašu-
mu — papildinājumi noteikumos (lik. chron. rad.

._Ņr. 52) (skat. „Nekustamu īpašumu").
Atsavinātās zemes atlīdzība ārzemju pavalstniekiem

(lik. chron. rād. Nr._20) (skat. „Atlīdzība")._
Atstatums starp karaspēka munīcijas noliktavām un

apdzīvotām ēkām vai satiksmes ceļiem (lik.
chron. rād. Nr. 1) 47, 64—65, 113.

Atvaļinājumi deputātiem (skat. ..Deputātu").
Augļu un ogu, eksportējamo, kontrole (lik. chron. rad.

Nr. 30) (skat. «Eksportējamo"). _
Automobiļu, zirgu, ratu, ragavu, pajūgu un citu tran-

sporta līdzekļu mobilizācija un rekvizīcija _kara-
snēka vajadzībām — pārgrozījums likuma (lik.
chron. rād. Nr. 2) (skat. «Mobilizācija").

Balsošana, aizklāta 6, 7, 8.
aizklāta, izsaucot pēc vārdiem 23, 24
izsaucot pēc vārdiem 230.
paskaidrojumi pie balsošanas, Saeimas priekšsē-

dētāja 22, 23, 27—28, 29, 43, 152, J54—155, 170,
190, 230.

Budžeta, 1925./26. gada, grozījumi (lik. chron. rād.
Nr. 67) (skat. «Ierosinājums").

IBudžeta izpildīšanas norēķini par iepriekšējo gadu 85.

Ceļu, satiksmes, un valsts sakaru līdzekļu mobilizā-
cija kara vajadzībām (lik chron. rād. Nr. 60)
(skat. «Mobilizācija, satiksmes ce]u").

Centrālā zemes ierīcības komiteja.
3 locekļu ievēlēšana 30—31.

Civildienesta, valsts, amatu saraksts (lik. chron.
rād. Nr. 68) 44.

— pārgrozījumi (lik. chron. rad. Nr. 69) 45.
Civillikumu, vietējo, II. grāmatas pārgrozījumi (lik.

chron. rād. Nr. 76) 46.
Civillikumu, vietējo, IV. grāmatas pārgrozījumi (lik.

chron. rād. Nr. 77) 46.
Civilstāvokļa aktu reģistrācija — pārgrozījumi likumā

(lik. chron. rād, Nr. 23) 45.

Darba laiks dzelzceļu darbiniekiem — pārgrozījumi
un papildinājumi noteikumos (lik. chron. rād.
Nr. 24) 55.

Darba laiks pasta-telegrafa un telefona darbinie-
kiem — pārgrozījumi un papildinājumi noteiku-
mos (lik. chron. rād. Nr. 25) 55.

Darbi un piegādes valsts un pašvaldības vajadzībām
(lik. chron. rād. Nr. 26) 54—55.
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Dažu krimināllietu izbeigšana (lik. chron. rād. Nr. 15)
(skat. «Krimināllietu").

Deklarācija, ministru kabineta (skat. «Ministru kabi-
nets").

Deklarācija par Hagā 1905. gada 17. jūlijā noslēgto
konvenciju par civilprocesa savstarpēju piemē-
rošanu, kura noslēgta starp Latviju un Zviedriju
(lik. chron. rad. Nr. 27) (skat. «Konvencijas").

Deklarācija par Haga 1905. gada 17. jūlijā noslēgto
konvenciju par kopīgu noteikumu nodibināšanu
attiecība uz dažiem starptautisku privāttiesību
jautājumiem un to savstarpēju piemērošanu, kura
noslēgta starp Latviju un Somiju (lik. chron. rād.
Nr. 28) (skat. «Konvencijas").

Demisija, ministru kabineta (skat. «Ministru kabi-
nets").

Deputātiem aizrādījumi, Saeimas priekšsēdētāja 122
135, 183.

Deputātu atvaļinājumi 10.
izdošana tiesas spriedumu izpildīšanai (atļaujas pie-

prasījumi) 48, 56.
sastāva pārmaiņas — J. Čakstes vietā J. Breikšs

25—26.
saukšana pie tiesas atbildības (atļaujas pieprasī-jumi) 48, 55—56.
soda naudas piedzīšana (atļaujas pieprasījumi) 4856, 85.

Dienas kārtības grozīšana 234.
Dzelzceļu darbinieku darba laiks — pārgrozījumi un

papildinājumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr 24)
(skat. «Darba laiks").

Dzelzceļu konvencija starp Latviju, Igauniju un So-ciālistisko Padomju _ Republiku Savienību par
tiešu pasažieru, bagāžas un oreeu satiksmi (l'k
chron. rād. Nr. 29) (skat. «Konvencijas").

Dzelzceļu konvencija, starptautiskā, preču pārvadā-
šanai unpasažieru un bagāžas pārvadāšanai (lik.
chron. rad. Nr. 62) (skat. «Konvencijas").

Eksnortējamo augļu un ogu kontrole (lik. chron rād
Nr. 30) 46.

Flotes un armijas apgāde ar gultas piederumiem un
speciāla silta un kaujas ietērpa priekšmetiem
(lik. chron. rad. Nr. 5) 46, 77—80, 114.

Flotes obHeatoriska dienesta matrožu un instruktoru
angade ar ieternu un ietērpa piederumiem (Hk
chron. rad. Nr. 6) 46, 80—81, 114.

Frakciju biroja lēmums nar Valsts Prezidenta vēlē-
šanu kartību (skat. «Lēmumi").

Frakciju sastāva narmainas 9, 141, 173.
1921. gada 14. jūlija rīkojuma nar pārtikas produkt.i

un citu preču pieteikšanu un spekulācijas apka-
rošanu atrelšana (lik. chron. rād. Nr. 4) (skat.
Pārtikas").

1903 rada sodu likumu pārsrozīiumi un pacildinājumi
(Hk. chron. rad. Nr. 31) (skat. «Sodu likumu").

_ — (lik. chron. rad. Nr. 32) (*kat. -Sodu likumu").
Haļsa satiksme (lik. chron. rād. Nr. 33) 44.
Grāvju un citu ūdens būvju ierīkošana uz svešām

zemēm (lik. chron. rād. Nr. 34) 47.
Hipotēku biedrības. Kurzemes pilsētu, darbības iz-

beisr=ana un tas lietu nodošana Latvijas hipotēku
bankai (lik. chron. rād. Nr. 45) 46.

Iegāde, val sts aizsardzības līdzekļu (lik. chron. rād
Nr. 6f>) (skat. ..Aizsardzības līdzekļu").

Iekārta, iekšlietu ministrijas (lik. chron. rād Nr 35)
(skat. ..Iekšlietu").

Iekārta, ministriju (lik. chron. rād. Nr. 47) (skat. «Mi-
nistriju").

Iekārta, satiksmes ministrijas (lik. chron. rād. Nr. 61)
(skat. «Satiksmes")

Iekārta, tieslietu ministrijas (lik. chron. rād. Nr. 64)
(skat. «Tieslietu").

Iekšlietu ministrijas iekārta (lik. chron. rad. Nr.
35)_ 48.

Ierosinājums par grozījumiem valsts budžetā 1925./26.
gadam (lik. chron. rād. Nr. 67) 86—109.

Igaunija.
Dzelzceļu konvencija starp Latviju, Igauniju un Sociāli-

stisko Padomju Republiku Savienību par tiešu pasa-
žieru, bagāžas un preču satiksmi (lik. chron. rād. Nr. 29)
(skat. „Konvencijas").

Papildu vienošanās pie pasta-telegrafa un telefona līguma
starp Latviju, Igauniju un Lietuvu (lik. chron. rād. Nr.
56) (skat. „Līgums").

Instruktoru un_ kareivju, armijas obligatoriska die-
nesta, apgāde ar ietērpiem un ietērpu piederu-
miem (lik. chron. rād. Nr. 7) (skat. «Armijas ob-
ligatoriska").

Instruktoru un matrožu, flotes obligatoriska dienesta,
apgāde ar ietērpu un ietērpa piederumiem (lik.
chron. rad. Nr. 6) (skat. «Flotes").

jautājums par bezdarbu (jaut. chron. rād. Nr. 1) 61—
64, 115—140.

Juriskonsulti. valsts iestāžu (lik. chron. rād.
Nr. 73) 47._

Jūrskolas — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 36) 46.

Kabinets, ministru (skat. «Ministru kabinets").
Karaskola (lik. chron. rad. Nr. 37) 47.
Karaskolas audzēkņu apgāde ar ietērniem, ietērpu

piederumiem un gultas drēbēm (lik. chron. rād.
Nr. 8) 46, 82—84, 115.

Kara sodu likumu dažu pantu grozīšana (lik. chron.
rād. Nr. 38) 44.

— izlabojumi noteikurnos (lik. chron. rād. Nr. 39) 46.
Kara sodu likumu pārgrozījumi (lik. chron. rād.

Nr._ 40) 46.
Karaspēka amatu saraksts (lik. chron. rād. Nr.41) 44.
Karaspēka munieijas noliktavu atstatums no apdzī-

votam ekam vai satiksmes ceļiem (lik. chron.
rād. Nr. 1) (skat. «Atstatums").

Karaspēka vajadzībām zirgu, ratu, ragavu, pajūgu,
automobiļu un citu transporta līdzekļu mobilizā-
cija un rekvizīcija — pārgrozījums likumā (lik.
chron. rad. Nr. 2) (skat. «Mobilizācija").

Kara vaiadzībam satiksmes ceļu un valsts sakaru lī-
dzekļu mobilizācija (lik. chron. rād. Nr. 60) (skat.
..Mobilizaciia , satiksmes ceļu").

Kareivju un instruktoru, armijas obligatoriska die-
nesta, aogade ar ietērpiem un ietērpu piederu-
miem (lik. chron. rād. Nr. 7) (skat. «Annijas ob-
ligatoriska").

Kinematogrāfi (lik. chron. rād. Nr. 9) 142—155.
Kodifikacijas nodaļa (lik. chron. rād. Nr. 42) 48.
Komisijas.

Agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu (16 locekli)
pārmaiņas 56.
Neiešanas 27.

Ārlietu. (11 locekļi)
velēšanas 27.

Bibliotēkas (3 locekļi)
velēšanas 27.

Budžeta (16 locekļi)
pārmaiņas 49, 141.
velēšanas 27—28.

Centrala_ vēlēšanu (6 locekli)
velēšanas 25—26.

Finansu (11 locekļi)
vēlēšanas 28.

Izglītības (13 locekļi)
pārmaiņas 141.
vēlēšanas 28.

Juridiskā (13 locekļi)
pārmaiņas 49.
velēšanas 28—29.

Kara lietu (5 locekļi)
velēšanas 29.

Mandatu_ (15 locekļi)
velēšanas 8—10.
ziņojums 11—21.

«
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.Organizācijas (5 locekļi)
velēšanas 26.

Pašvaldības (13 locekli)
pārmaiņas 49.
velēšanas 29.

Peticiju (5 locekļi)
velēšanas 29.

Pieprasījumu (5 locekļi)
velēšanas 29.

Publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas (13 locekļi)
velēšanas 29—30.

Redakcijas (5 locekli)
velēšanas 30.
ziņojumi 113, 113—114, 114, 115, 231.

Revizijas _ (3 locekļi)
velēšanas 30.

Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas (5 locekļi)
velēšanas 30.

Saimniecības (5 locekļi)
velēšanas 26.

Sociālas likumdošanas (13 locekļi)
priekšlikums 86.
velēšanas 30.

Tirdzniecības un rūpniecības (8 locekļi)
velēšanas 30.

Kontrole, eksportējamo augļu un ogu (lik. chron. rād.
Nr. 30) (skat. «Eksportējamo").

Kontrole, valsts (skat. «Valsts kontrole").
Konvencijas.

Deklarācija par Magā 1905. gada 17. jūlijā noslēgto kon-
venciju par civilprocesa savstarpēju piemērošanu, kura
noslēgta starp Latviju un Zviedriju (lik. chron. rād. Nr.
27) 55.

Deklarācija par. Magā 1905. gada 17. jūlijā noslēgto kon-
venciju par kopīgu noteikumu nodibināšanu attiecībā uz
dažiem starptautisko privāttiesību jautājumiem un to
savstarpēju piemērošanu, kura noslēgta starp Latviju un
Somiju (lik. chron. rad. Nr. 28) 55.

Dzelzceļu konvencija starp Latviju, Igauniju un Sociāli-
stisko Padomju Republiku Savienību par tiešu pasa-
žieru, bagāžas un preču satiksmi (lik. chron rād Nr 29)

55.
Kuģošana un koku pludināšana Latvijas un Lietuvas pie-

robežas upes (lik. chron. rād. Nr. 43) 48.
Starptautiska dzelzceļu konvencija preču pārvadāšanaiun pasažieru un bagāžas pārvadāšanai (lik. chron. rād

Nr. 62) 48.
Kreditiestāžu, agrāko, darbības atjaunošana (lik.

chron. rad. Nr. 16) 44.
Krievijas bijušo agrarbanku aizdevumi Latvijā — gro-

zījumi un papildinājumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 22) (skat. Agrarbanku").

Krimināllietu, dažu, izbeigšana (lik. chron. rād.
Nr. 15) 47, 231—234.

Kriminālprocesa likuma papildinājumi (lik. chron. rād.
Nr. 44) 48.

Kuģošana un koku_ pludināšana Latvijas un Lietuvas
pierobežas upes (lik. chron. rād. Nr. 43) (skat.
«Konvencijas").

Kuģu,_ tirdzniecības, mechaniķu skolas (lik. chron.
rad. Nr. 65) (skat. «Mechaniķu").

Kuģu pārvaldes, valsts, statūti (lik. chron. rād. Nr. 11)
157—161.

Kultūras fonds.
13_ locekļu ievēlēšana domē 31—32.
Pārmaiņas domes sastāvā 32.

Kurzemes pilsētu hipotēku biedrības darbības iz-
beigšana un tas lietu nodošana Latvijas hipotēku
bankai (lik. chron. rad. Nr. 45) (skat. «Hipotēku").

Kvoruma trūkuma deļ pārtrauc sēdi 157.
Lāčplēša kara ordenis.

7 locekļu ievēlēšana domē 49—50.
Ledlauža nodoklis Rīgas ostā (lik. chron. rād. Nr. 13)

55, 170—172, 231.
Lēmumi.

Frakciju biroja lēmums par Valsts Prezidenta vēlēšanu
kārtību 21—22.

Valsts kontroles kolēģiju locekļu apstiprināšana (skat.
„Valsts kontrole").

Valsts kontroles padomes locekļa apstiprināšana (skat.
„Valsts kontrole") .

Valsts kontroles pārskatu apstiprināšana (1921.122. gadam)
(skat. «Valsts kontrole").

Valsts kontroles pārskatu asptiprināšana (1922./23 gadam)
(skat. „Valsts kontrole").

Lietuva.
Konvencija par kuģošanu un koku pludināšanu Latvijas un

Lietuvas pierobežas upes (lik. chron. rād. Nr. 43) (skat.
..Konvencijas") .

Nolīgums ar Lietuvu skolu lietās (lik. chron. rād. Nr. 14)
(skat. „Nohgums").

Papildu vienošanās pie pasta-telegrafa un telefona līguma
starp Latviju, Igauniju un Lietuvu (lik. chron rād Nr

. 56) (skat. „Līgums").
Līgums.

Papildu vienošanās pie pasta-telegrafa un telefona līguma
starp Latviju, Igauniju un Lietuvu (lik. chron rād Nr56) 47.

Likumu, pieņemto, rediģēšanu uztic prezidijam kopā
ar redakcijas komisiju 234.

Mācības iestādes, privātās (lik. chron. rād. Nr. 58) 44
Mandātu apstiprināšana 21.
Matrožu_ un instruktoru, flotes obligatoriska dienesta

apgāde ar ietērpu un ietērpa piederumiem (lik
chron. rad. Nr. 6) (skat. «Flotes").

Mechaniķu skolas, tirdzniecības kuģu (lik. chron rād
Nr. 65) 46.

Meierovica Zigfrida, nelaiķa ārlietu ministra, bēr-
niem pensiias piešķiršana (lik. chron. rād. Nr. 57)
(skat. «Pensijas").

Meliorācijas sabiedrības (lik. chron. rād. Nr. 46) 47.
Miestu un pilsētu nekustamu īpašumu vienreizēja

nodokļa atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 75) (skat.
«Nodokļa").

Militāro valsts noslēpumu apsargāšana — noteikumu
atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 3) 44, 66—67
113—114.

Ministriju iekārta (lik. chron. rad. Nr. 47) 47.
Ministru kabinets.

Atkāpšanās Saeimas sanākšanas gadījumā 8.
Deklarācija, K. Ulmaņa 191—230.

V. Zamueļa 173—190.
Sastādīšana — Valsts Prezidenta paziņojumi 173, 191.
Sastāvs — K. Ulmaņa paziņojums 191.

V. Zamueļa paziņojums 173.
Ministru prezidenta paziņojumi.

Attiecība_ uz Saeimas lēmuma pildīšanu par dažu likumu
izstrādāšanu 112—113.

Pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšana pierobe-
žas josla 10—11.

Totalizatora lietā 109—112.
Ministru runas.

Iekšlietu 17—18.
Tautas labklājības 33—39, 45, 115—119.

Mobilizācija, satiksmes ceļu un valsts sakaru līdzekļu
kara vajadzībām (lik. chron. rād. 60) 47.

Mobilizācija, zirgu, ratu _ ragavu, pajūgu, automobiļu
uncitu transporta līdzekļu, un rekvizīcija kara-
spēka vajadzībām (lik. chron. rād. Nr. 2) 44, 65—-
66, 113.

Muita.
Likuma papildinājums (lik. chron. rād. Nr. 48) 47.
Likuma pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 49) 46.
Likuma pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 50) 47.
Tarifa pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 51) 55.

Municijas noliktavu, karaspēka, atstatums no apdzī-
votam ekam vai satiksmes ceļiem (lik. chron.
rad. Nr. 1) (skat. «Atstatums").

Nekustamu īpašumu atsavināšana un apgrūtināšana—
papildinājumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr.
52) 85.

Nodevu - likumā pārgrozījumi (lik. chron. rād.
Nr. 53) 85.

Nodokļa, vienreizēja, no nekustamiem īpašumiem
pilsētās un miestos atcelšana (lik. chron. rād.
Nr. 74) 47.

Nodoklis, ledlauža, Rīgas ostā (lik. chron. rād. Nr. 13)
(skat. «Ledlauža").
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Nodrošināšana slimību gadījumos, algotu darbinieku
un strādnieku — pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 63) (skat. «Strād-
nieku").

Noguldījumu noilgums (lik. chron. rād. Nr. 54) 44.
Nolīgums ar Lietuvu skolu lietās (lik. chron. rād.

Nr. 14) 172—173. _
Norēķini par iepriekšējā gada budžeta izpildīšanu

(skat. «Budžeta").
Noslēpumu, valsts militāro, apsargāšana— noteikumu

atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 3) (skat. «Militāro
noslēpumu").

Ogu un augļu, eksportējamo,kontrole (lik. chron. rād.
Nr. 30) (skat. «Eksportējamo").

Ordeņi, ārvalstu, un_citas goda zīmes (lik. chron. rād.
Nr. 10) (skat. «Ārvalstu ordeņi").

Pagastu tiesu likuma 127. panta pārgrozījums (lik.
chron. rād. Nr. 55) 47.

Pajūgu, zirgu, ratu, ragavu, automobiļu un citu tran-
sporta līdzekļu mobilizācija un rekvizīcija kara-
spēka vajadzībām — pārgrozījums likumā (lik.
chron. rād. Nr. 2) (skat. «Mobilizācija").

Papildu vienošanās pie pasta-telegrafa un telefona
līguma starp Latviju, Igauniju un Lietuvu (lik.
chron. rād. Nr. 56) (skat. «Līgums").

Pārejas formulas 74, 190, 229.
Pārmaiņas deputātu sastāvā (skat. ..Deputātu").

„ frakciju sastāvā (skat. ..Frakciju").
„ komisiju sastāvā (skat. „Komisijas").
„ kultūras fonda domē (skat. «Kultūras fonds").

Pārskats par II. Saeimas I. sesijas darbību 234.
Pārskatu, valsts kontroles, apstiprināšana {\92\J22.

gadam) (skat. «Valsts kontrole").
Pārskatu, valsts kontroles, apstiprināšana (1922J23.

gadam) (skat. «Valsts kontrole").
Pārtikas produktu un citu preču pieteikšana un spe-

kulācijas apkarošana — 1921. gada 14. jūlija rī-
kojuma atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 4) 45—46.
67—68, 114.

Pases, ārzemju (lik. chron. rād. Nr. 19) 48.
Paskaidrojumi pie balsošanas, Saeimas priekšsēdē-

tāja (skat. «Balsošana").
Pasta-telegrafa un telefona darbinieku darba laiks —

pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (lik.
chron. rad. Nr. 25) (skat. «Darba laiks").

Pasta-telegrafa un telefona līgums starp Latviju,
Igauniju un Lietuvu — papildu vienošanās (lik.
chron. rad. Nr. 56) (skat. «Līgums").

Pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšana pie-
robežas josla 10—11.

Pašvaldības un valsts vajadzībām darbi un piegādes
(lik. chron. rād. Nr. 26) (skat. «Darbi").

Pensijas piešķiršana nelaiķa ārlietu ministra Zigfrida
Meierovica bērniem (lik. chron. rād. Nr. 57)
44—45.

Pieprasījumi saukt pie tiesas atbildības deputātus
(skat. «Deputātu").

Pilsētu un miestu nekustamu īpašumu vienreizēja no-
dokļa atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 75) (skat.
«Nodokļa").

Pludināšana, koku.un kuģošana Latvijas un Lietuvas
pierobežas upēs (lik. chron. rād. Nr. 43) (skat.
..Konvencijas").

Prezidents, ministru (skat. «Ministru prezidents").
Prezidents, Valsts (skat. «Valsts Prezidents").
Prezidijs, Saeimas (skat. «Saeima").
Priekšsēdētājs Saeimas (skat. «Saeima").
Privātas mācības iestādes (lik. chron. rād. Nr. 58)

(skat. «Mācības iestādes").

Protokols par šķīrējtiesas klauzulām līdz ar Latvijas
valdības rezervaciju pie protokola 1. panta (lik.
chron. rād. Nr. 59) 47—48.

Ratu, ragavu, zirgu, pajūgu, automobiļu un citu tran-
sporta līdzekļu mobilizācija un rekvizīcija kara-
spēka vajadzībām — pārgrozījums likumā (lik.
chron. rad. Nr. 2) (skat. «Mobilizācija").

Rediģēšanu, pieņemto likumu, uztic prezidijam kopā
ar redakcijas komisiju 234.

Reģistrācija, ,civilstāvokļa aktu — pārgrozījumi li-
kuma (lik. chron. rād. Nr. 23) (skat. «Civil-
stāvokļa").

Rekvizīcija un mobilizācija, zirgu, ratu, ragavu, pa-
jūgu

^
automobiļu un citu transporta līdzekļu, ka-

raspēka vajadzībām — pārgrozījums likumā (lik.
chron. rad., Nr. 9) (skat. «Mobilizācija").

Robežu, valsts, apsardzība (lik. chron. rād. Nr. 74) 47.
Runas, ministru (skat. «Ministru runas").

Saeima.
Atklāšana 5.
Pagaidu sekretārs 5—7.
Prezidija vēlēšanas 5—8.
Priekšsēdētaja aizrādījumi deputātiem 122, 135, 183.

paskaidrojumi pie balsošanas 22—23, 27,
27-28, 29, 43, 152, 154—155, 170, 190, 230.

» runa, atklājot _ II. Saeimu 5.
„ *? runa pec ievēlēšanas 6.

svinīga runa 49—51.
velēšanas 5—6.

I. sesijas darbības pārskats 234.
1. sesijas slēgšana 234.
Svinīga sēde 1925. gada 18. novembrī 49^52.

Satiksme, gaisa (lik. chron. rād. Nr. 33) (skat. «Gaisa
satiksme").

Satiksmes ceļu un valsts sakaru līdzekļu mobilizācija
kara vajadzībām (lik. chron. rād. Nr. 60) (skat.
«Mobilizācija, satiksmes ceļu").

Satiksmes ministrijas iekārta (lik. chron. rād. Nr.
61) 55.

Saukšana pie tiesas atbildības, deputātu (skat. «De-
putātu").

Sērgu dēļ nogalināto un sērgās kritušo lopu īpašnie-
kiem

^
atlīdzības izsniegšana — papildinājums li-

kuma (lik. chron. rād. Nr. 21) (skat. «Atlīdzības
izsniegšana").

Skolas, tirdzniecības kuģu mechaniķu (lik. chron. rād.
Nr. 65) (skat. «Mechaniķu").

Skolu lietas nolīgums ar Lietuvu (lik. chron. rād.
Nr. _14) (skat. «Nolīgums").

Slēgta sēde 84.
Sodu likumu, 1903. gada, pārgrozījumi un papildinā-

jumi (lik. chron. rād. Nr. 31) 46.
— (lik. chron. rād. Nr. 32) 46.

Sodu likumu, kara, dažu pantu grozīšana (lik. chron.
rād. Nr. 38) (skat. «Kara sodu").

— izlabojums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 39)
(skat. «Kara sodu").

Sodu likumu, kara, pārgrozījumi (lik. chron. rād.
Nr. 40) (skat. «Kara sodu").

Solījums, Valsts Prezidenta svinīgs 26—27.
Somija.

Deklarācija par Magā 1905. gada 17. jūlijā noslēgto kon-
venciju par kopīgu noteikumu nodibināšanu attiecībā uz
dažiem starptautisko privāttiesību jautājumiem un to
savstarpēju piemērošanu, _kura noslēgta starp Latviju
un Somiju (lik. chron. rad. Nr. 28) (skat. «Konven-
cijas").

Spekulācijas apkarošana un pārtikas produktu un
citu preču pieteikšana — 1921. gada 14..jūlija rī-
kojuma atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 4) (skat.
«Pārtikas").

Starptautiska dzelzceļu konvencija preču pārvadāša-
nai un pasažieru un preču pārvadāšanai (lik.
chron. rad. Nr. 62) (skat. «Konvencijas").
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Statūti, valsts kuģuparvaldes (lik. chron. rād. Nr. 11)
(skat. «Kuģu pārvaldes").

Strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšana
slimības gadījumos — pārgrozījumi un papildinā-
jumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 63) 55.

Svinīga sēde (skat. «Saeima").
Šķīrējtiesas klauzulas protokols līdz ar Latvijas

valdības rezervaciju pie protokola 1. panta (lik.
chron. rād. Nr. 59) (skat. «Protokols").

Tarifa, muitas, pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 51)
(skat. «Muita").

Telegrāfa, pasta un telefona darbinieku darba laiks —
pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 25) (skat. «Darba laiks").

Tiesību, aroda, piešķiršana dažiem ārvalstu augst-
skolu absolventiem (lik. chron. rād. Nr. 18) (skat.
«Aroda tiesību").

Tieslietu ministrijas iekārta (lik. chron. rād. Nr. 64) 47.
Tiesu, pagastu, likuma 127. panta pārgrozījums (lik.

chron. rad. Nr. 55) (skat. «Pagastu tiesu").
Tirdzniecības kuģu mechaniķu skolas (lik. chron. rād.

Nr. 65) (skat «Mechaniķu").
Totalizatora lieta ministru prezidenta paziņojums

(skat. «Ministru prezidenta").
Triju zvaigžņu ordenis.

3 deputātu ievēlēšana domē 32.

Ūdens būvju un grāvju ierīkošana uz svešām zemēm
(lik. chron. rād. Nr. 34) (skat. «Grāvju").

Uzdod valdībai (skat. «Valdībai uzdod").
Uzdod valsts kontrolei (skat. «Valsts kontrolei uz-

dod").

Valsts aizsardzības līdzekļu iegāde (lik. chron. rād.
Nr. 66) (skat. «Aizsardzības līdzekļu").

Valsts civildienesta amatu saraksts (lik. chron. rād.
Nr._ 68) (skat. «Civildienesta").

— pārgrozījumi (lik. chron. radi, Nr. 69) (skat.
«Civildienesta").

Valsts darbinieku atalgojums (lik. chron. rād. Nr. 70)
(skat. «Atalgojums").

— papildinājums noteikumos (lik. chron. rād.
Nr_ 71) (skat. «Atalgojums").

— pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr.
72) (skat. «Atalgojums").

Valdībai uzdod (pārejas formulas):
steidzamības kārtā nokārtot norēķināšanos dažos bijušos

valsts uzņēmumos un iestādēs 74.
Valsts iestāžu juriskonsulti (lik. chron. rād. Nr. 73)

(skat. «Juriskonsulti").
Valsts kontrole.

Kolēģiju locekļu apstiprināšana 47, 84.
Padomes locekļa apstiprināšana 47, 84.
Pārskatu apstiprināšana (1921./22. gadam) 68—74.
Pārskatu apstiprināšana (1922./23. gadam) 74—77.

Valsts kontrolei uzdod (pārejas formulas):
sākot ar 1925./26. budžeta gadu reizē ar formālo pārskatu

par valsts budžetu izpildīšanu sastādīt un iesniegt Saei-
mai ari atsevišķus pārskatus par valsts monopoliem un
citiem lielākiem _ valsts saimnieciskiem uzņēmumiem 74.

steidzamības kārtā nokārtot norēķināšanos un izdarīt re-
vīziju dažos bijušos valsts uzņēmumos un iestādēs 74.

Valsts kuģu pārvaldes statūti (lik. chron. rād. Nr. 11)
(skat. «Kuģu pārvaldes").

Valsts militāro noslēpumu apsargāšana — noteikumu
atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 3) (skat. «Militāro
noslēpumu").

Valsts Prezidents.
Paziņojums par ministru kabineta sastādīšanas uzdošanu

K. Ulmanim 191.
Paziņojums par ministru kabineta sastādīšanas uzdošanu

V. Zamuelim 173.
Paziņojums par pienākumu nodošanu Saeimas priekšsē-

dētājam, sakarā ar ievēlēšanu II. Saeimā 8.
Svinīgais solījums 26—27.
Vēlēšanas 21—25.

Valsts robežu apsardzība (lik. chron. rād. Nr. 74)
(skat. «Robežu").

Valsts sakaru līdzekļu un satiksmes ceļu mobilizācija
kara vajadzībām (lik. chron. rād. Nr. 60) (skat.
«Mobilizācija, satiksļmes ceļu").

Valsts un pašvaldības vajadzībām darbi un piegādes
(lik. chron. rād. Nr. 26) (skat. «Darbi") .

Velēšanas, komisiju (skat. „Komisijas").
kultūras fonda domē 13 locekļu (skat. «Kultūras

fonds").
„ Lāčplēša kara ordeņa domē 7 locekļu (skat. «Lāč-

plēša kara ordenis").
Saeimas prezidija (skat. «Saeima").
Triju zvaigžņu ordeņa domē 3 locekļu (skat.

«Triju zvaigžņu").
Valsts Prezidenta 21—25.

Vienošanās, papildu, pie pasta-telegrafa un telefona
līguma starp Latviju, Igauniju un Lietuvu (lik.
chron. rād. Nr. 56) (skat. «Līgums").

Vienreizēja nodokļa no pilsētu un miestu nekusta-
miem īpašumiem atcelšana (lik. chron. rad. Nr.
75) (skat. „Nodokļa")._

Vietējo civillikumu II. grāmatas pārgrozījumi (lik.
chron. rād. Nr. 76) (skat. «Civillikumu").

Vietējo civillikumu IV. grāmatas pārgrozījumi (lik.
chron. rād. Nr. 77) (skat. «Civillikumu").

Ziedojumu vākšana (lik. chron rād. Nr. 78) 46.
Ziņojumi, komisiju (skat. «Komisijas").
Zirgu, ratu, ragavu, pajūgu, automobiļu un citu

transporta līdzekļu mobilizācija un rekvizīcija
karaspēka vajadzībām — pārgrozījums likuma
(lik. chron. rād. Nr. 2) (skat. «Mobilizācija").

Zviedrija.
Deklarācija par Magā 1905. gada 17. jūlijā noslēgto kon-

venciju par civilprocesa savstarpēju piemērošanu, kura
noslēgta starp Latviju un Zviedriju (lik. chron. rād.
Nr. 27) (skat. «Konvencijas").
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Likumprojektu chro
I. Pieņemtie

1ê - t . , . , rr . . . . No kādas komisijas„Likuma virsraksts Kas iesniedzis . _ . '
Nr.Nr. ienācis

1 Atstatums starp karaspēka munīcijas noliktavām un ministru kabinets kara lietu
apdzīvotam ekam vai satiksmes ceļiem (ref. G. 47
Mīlbergs)

2 Pārgrozījums likumā par zirgu, ratu, ragavu, pajūgu, ministru kabinets kara lietu
automobiļu un citu transporta līdzekļu mobiliza- 44
ciju un rekvizīciju karaspēka vajadzībām (ref. G.
Mīlbergs)

3 «Noteikumu par valsts militāro noslēpumu apsargā- ministru kabinets kara lietu
sanu" a,tcelšana (ref. G. Mīlbergs) 44

4 1921. gada 14. jūlija rīkojuma par pārtikas produktu ministru kabinets tirdzniecības un
un citu preču pieteikšanu un spekulācijas apkaro- 45—46 rūpniecības
sanu atcelšana (ref. A. Rancans)

5 Armijas un flotes apgāde ar gultas piederumiem un ministru kabinets kara lietu
speciāla silta un kaujas ietērpa priekšmetiem (ref. 46
P. Lejiņš)

6 Flotes_ obligatoriska dienesta matrožu un instruktoru ministru kabinets kara lietu
apgāde ar ietērpu un ietērpa-piederumiem (ref. P. 46
Lejiņš)

7 Armijas obligatoriska dienesta kareivju un instruk- ministru kabinets kara lietu
. toru aogade ar ietērpiem un ietērpu piederumiem 46
(ref. P. Lejiņš)

8 Karaskolas audzēkņu apgāde ar ietērpiem, ietērpu ministru kabinets kara lietu
piederumiem un gultas drebem (ref. P. Lejiņš) 46

9 Kinematogrāfi (ref. Br. Kalniņš) publisko tiesību un publisko tiesību un
valsts pārvaldes valsts pārvaldes
iekārtas komisija iekārtas

10 Ārvalstu ordeņi un citas goda zīmes (ref. H. Celmiņš) ministru kabinets publisko tiesību un
(skat. I. Saeimas valsts pārvaldes
VI. ses. lik. chron. iekārtas
rād. Nr. 48)

11 Valsts kuģu pārvaldes statūti (ref. Ring. Kalnings) ministru kabinets budžeta
(skat. I. Saeimas
VII. ses. lik. chron.
rād. Nr. 107)

12 Papildinājumi pie agrārās reformas likuma IV. daļas ministru kabinets agrarpolitikas un
(ref. P. Ulpe, E. Jaunzems) 46 lauksaimniecības

lietu, pašvaldības

13 Ledlauža nodoklis Rīgas ostā (ref. K. Krievs) ministru kabinets tirdzniecības un
55 rūpniecības

It Nolīgums ar Lietuvu skolu lietās ministru kabinets izglītības, ārlietu
(skat. I. Saeimas
VI. ses. lik. chron.
rād. Nr. 73)

15 Dažu krimināllietu izbeigšana (ref. Br. Kalniņš) ministru kabinets juridiskās,
47 kara lietu
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46

neloģiskais radītājs

likumipspriešana
Redakcijas pā . Izsludināts Iespiests „Lik.

. , komisijas ziņo- frtI. *, - „Valdības Vēst- un min. kab.
Ilas- II- las. III- las. jums formulas

nesi" not. krāj."

1925. g.
64-65 65 - 113 - Nr. 283 Nr. 199

65-66 66 113 _ Nr. 283 Nr- 200

66-67 67 113-114 - Nr. 283 Nr. 201

67-68 68 — 114 _ Nr. 283 Nr. 202

77-78 78-80 114 - Nr. 284 Nr. 205

80 80—81 — 114 - Nr. 284 Nr. 204

81 81-82 - 115 - Nr. 284 Nr. 203

82 82-84 - 115 - Nr. 284 Nr. 206

142-143 143-155 (skat. II. Saeimas II. sesiju)

155-156 '56-157 (skat. II. S a e i m a s II. sesiju)

157-158 158-161 (skat, II. Saeimas II. sesiju)

161-163 163-170 (skat. II. Saeimas II. sesiju)

170-171 171-172 — 231 — Nr. 289 Nr. 214

172 173 (Nodod atpakaļ ministru kabinetam)
l

231 231-234 - - Nr. 289 Nr. 213
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II. Komisijām nodotie likumprojekti.
MZ
£ c Likumprojekti Kas iesniedzis Komisijām

16 Agrāko kreditiestāžu darbības atjaunošana ministru kabinets finansu 44
17 Agrārās reformas likuma I. daļas I. nodalās 3. panta deputāti agrarpolitikas un

papildinājumi (A. Alberings u. c.) lauksaimniecības
lietu 56—60

13 Aroda tiesību piešķiršana dažiem ārvalstu augstskolu ministru kabinets izglītības 32
absolventiem

19 Ārzemju pases ministru kabinets ārlietu, publisko
tiesību un valsts
pārvaldes iekār-
tas 48.

20 Atlīdzība ārzemju pavalstniekiem par atsavināto ministru kabinets agrarpolitikas unzerm . lauksaimniecības
lietu 47

21 Atlīdzības izsniegšana sērgu dēļ nogalināto un sērgās ministru kabinets agrarpolitikas un
kritušo lopu īpašniekiem — papildinājums likumā lauksaimniecības

lietu 46
22 Bijušo Krievijas agrarbanku aizdevumi Latvijā — ministru kabinets finansu 46

grozījumi un papildinājumi likuma

. 23 Civilstāvokļa aktu reģistrācija — pārgrozījumi li- ministru kabinets publisko tiesību unkuma valsts pārvaldes
iekārtas 45

24 Darba laiks dzelzceļu darbiniekiem — pārgrozījumi ministru kabinets sociālās likumdoša-un papildinājumi likuma nas 55
25 Darba laiks _ pasta-telegrafa un telefona darbinie- ministru kabinets sociālās likumdo^a-kiem — pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos nas 55

26 Darbi un piegādes valsts un pašvaldības vajadzībām ministru kabinets budžeta 54 55
27 Deklarācija par Hagā 1905. gada 17. jūlijā noslēgto ministru kabinets ārlietu 55konvenciju par civilprocesa savstarpēju piemēro-

šanu, kura noslēgta starp Latviju un Zviedriju

28 Deklarācija par Hagā 1905. gada 17. jūlijā noslēgto ministru kabinets ārlietu 55
konvenciju par kopīgu noteikumu nodibināšanu
attiecība uz dažiem starptautiskoprivattiesību jau-
tājumiem ,un to savstarpēju piemērošanu, kura no-
slēgta starp Latviju un Somiju

29 Dzelzceļu konvencija starp Latviju, Igauniju un So- ministru kabinets ārlietu 55
cialistisko Padomju Republiku Savienību par tiešu
pasažieru, bagāžas un preču satiksmi

30 Eksportējamo augļu un ogu kontrole ministru kabinets! tirdzniecības un
rūpinecības 46

31 1903. gada sodu likumu pārgrozījumi un papildina- ministru kabinets juridiskai 46jumi

32 1903. gada sodu likumu pārgrozījumi un papildina- ministru kabinetsi juridiskai 46jumi

33 Gaisa satiksme ministru kabinets, kara lietu 44

34 Grāvju_ un citu ūdens būvju ierīkošana uz svešām ministru kabinets, agrarpolitikas unzemēm lauksaimniecības
lietu, tirdzniecības
un rūpniecības, fi-
nansu, juridiskai
47
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g C Likumprojekti Kas iesniedzis Komisijām

35 Iekšlietu ministrijas iekārta ministru kabinets! publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas 48

36 Jūrskolas — pārgrozījumi likumā ministru kabinets! tirdzniecības un
rūpniecības, izglī-
tības 46

37 Karaskola ministru kabinets) kara lietu 47

38 Kara sodu likumu dažu pantu grozīšana ministru kabinetsi kara lietu, juridiskai
44

39 Kara sodu likumu dažu pantu grozīšana — izlabojums ministru kabinets kara lietu, juridiskai
noteikumos 4g

40 Kara sodu likumu pārgrozījumi ministru kabinets kara lietu, juridiskai
46

41 Karaspēka amatu saraksts . ministru kabinetsi kara lietu 44

42 Kodifikacijas nodaļa ministru kabinets publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas 48

43 Konvencija par kuģošanu un kokupludināšanu La- ministru kabinets ārlietu 48
tvijas un Lietuvas pierobežas upes

44 Kriminālprocesa likumu papildinājumi ministru kabinets juridiskai 48

45 Kurzemes pilsētu hipotēku biedrības darbības iz- ministru kabinets ' finansu, iuridiskai
beigšana un tas lietu nodošana Latvijas hipotēku 46
bankai

46 Meliorācijas sabiedrības ministru kabinets agrarpolitikas un
lauksaimniecības

( lietu,_ tirdzniecības
un rūpniecības, fi-
nansu, juridiskai
47

47 Ministriju iekārta ministru kabinets publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas 47

48 Muitas likuma papildinājums ministru kabinets finansu, tirdzniecī-
bas un rūpniecī-
bas 47

49 Muitas likuma pārgrozījumi ministru kabinets finansu, tirdzniecī-
bas un rūpniecī-
bas 46

50 Muitas likuma pārgrozījumi ministru kabinets finansu, tirdzniecī-
bas un rūpniecī-
bas 47

51 Muitas tarifa pārgrozījumi ministru kabinets finansu, tirdzniecī-
bas un rūpniecī-
bas 55

52 Nekustamu īpašumu atsavināšana un apgrūtināšana— ministru kabinets juridiskai 85
papildinājumi noteikumos

53 Nodevas — pārgrozījumi likumā ministru kabinets juridiskai 85

54 Noguldījumu noilgums ministru kabinets finansu 44

55 Pagastu tiesu likuma 127. panta pārgrozījums ministru kabinets juridiskai 47
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£? Likumprojekti Kas iesniedzis Komisijām

56 Papildu vienošanās pie pasta-telegrafa un telefona ministru kabinets ārlietu 47
līguma starp Latviju, Igauniju un Lietuvu

57 Pensijas piešķiršana nelaiķa ārlietu ministra Zigfrīda ministru kabinets sociālās likumdo-Meierovica bērniem šanas budžeta 44
—45

58 Privātās mācības iestādes ministru kabinets izglītības 44
59 Protokols par šķīrējtiesas klauzulām līdz ar Latvijas ministru kabinets ārlietu 47 48valdības rezervaciju pie protokola 1. panta

60 Satiksmes ceļu un valsts sakaru līdzekļu mobilizācija ministru kabinets karalietu 47
kara vajadzībām

61 Satiksmes ministrijas iekārta ministru kabinets publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas 55

62 Starptautiskā dzelzceļu konvencija, preču pārvadā- ministru kabinets tirdzniecības unšanai un pasažieru un bagāžas pārvadāšanai rūpniecības, ār-
lietu 48

63 Strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšana ministru kabinets sociālās likumdo-
slimības gadījumos — pārgrozījumi un papildina- šanas 55
jumi noteikumos

64 Tieslietu ministrijas iekārta ministru kabinets publisko tiesību un
Viīsts pārvaldes
iekārtas 47

65 Tirdzniecības kuģu mechaniķu skolas ministru kabinets tirdzniecības un
rūpniecības, iz-
glītības 46

66 Valsts aizsardzības līdzekļu iegāde ministru kabinets kara lietu budžeta
55

Pieprasījumu chro
II. Saeimas I. sesijā pie

Jautājumu chrono

Tek. Nr.Nr. Jautājumi Kam iesniegts

1 Bezdarbs (J. Višņa u. c.) ministru preziden-
. tam
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g * Likumprojekti Kas iesniedzis Komisijām

67 Valsts budžeta, 1925./26. gadam grozījumi (J. Ērglis deputāti budžeta 86—109
u. c.)

68 Valsts civildienesta amatu saraksts ministru kabinets publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas 44

*
69 Valsts civildienesta amatu saraksta grozījumi ministru kabinets publisko tiesību un

valsts pārvaldes
iekārtas 45

70 Valsts darbinieku atalgojums ministru kabinets sociālās likumdo-
šanas, budžeta
32—44, 86

71 Valsts darbinieku atalgojums — papildinājums no- ministru kabinets sociālās likumdo-
teikumos šanas, budžeta 46

72 Valsts darbinieku atalgojums — pārgrozījumi notei- ministru kabinets sociālās likumdo-
kumos šanas, budžeta 44

73 Valsts iestāžu juriskonsulti ministru kabinets publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas 47

74 Valsts robežu apsardzība ministru kabinets kara Metu 47

75 Vienreizējs nodoklis no pilsētu un miestu nekusta- ministru kabinets pašvaldības, finan-
miem īpašumiem — noteikumu atcelšana su 47

76 Vietējo civillikumu II. grāmatas pārgrozījumi ministru kabinets juridiskai 46

77 Vietējo civillikumu IV. grāmatas pārgrozījumi ministru kabinets juridiskai 46

78 Ziedojumu vākšana ministru kabinets publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas 46

noloģiskais rādītājs.
prasījumi nav iesniegti.

loģiskais rādītājs.

Apspriešana Valdības priekšstāvju atbildes Debates

61—64 Tautas labklājības ministrs V. Salnājs 115—119 119—140



II. Saeimas I. sesiļlas 1. isede 1925. gada 3. novembri,
(Atklāta pīkst. 5 pēc pusdienas.)

uaca umv. ron

Valsts bibliotēka

**-VO. G3V
— Latv'ias Republikas Jļ

^
Sa^lmas 1.

sesijas
1. sēde 1925. gada 3. novemb rI. 6

Saturs.
1. Prezidija vēlēšanas 5
2. Valsts Prezidenta raksts 8
3. Ministru prezidenta raksts 8
4. Mandātu komisijas vēlēšanas 8
5. Nākošā sēde 10

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Augsti godātie
deputātu kungi! Latvijas Republikas Satversmes
17. pants man uzliek par pienākumu atklāt jaun-
ievēlētās Saeimas pirmo sēdi. Izpildot šo uz-
devumu, lai man atļauts apsveikt jūs, kam tauta
uzticējusi nākošos 3 gados būt par viņas pār-
stāvjiem augstā namā un strādāt svarīgo un at-
bildīgo likumdošanas darbu, ceļot tautas garīgo
un materiālo labklājību. Es esmu pārliecināts,
ka jūs šo darbu veiksat nesavtīgi, ikviens pēc sa-
vas labākās sirdsapziņas un saprašanas.

Ārpus augstā nama palikuši vairāki teicami
lietpratēji no pirmās Saeima-, bet viņu zināšanas
un padoms mums būs pieietams ari nākotnē. Bet
izrauti no mūsu vidus uz visiem laikiem pagā-
jušās starpsesijas laikā ir divi no bijušās Saeimas
deputātiem, Zigfrids Meierovics un Jānis Ducens.
Viņu padoms mums pietrūks. Godināsim viņu
piemiņu ari šodien ar piecelšanos no sēdekļiem.
(Godina ar piecelšanos.) Pateicos!

Beidzot, stājoties jums darbā, novēlu visiem,
tiklab jaunievēlētiem, kā ari no jauna ievēlētiem
deputātiem kopīgiem spēkiem pildīt kaut dalu no
tiem solījumiem, kurus jūs devāt saviem vēlē-
tājiem, ietērpjot šos solījumus likumu formā, va-
doties pie tam no mūsu pamata likumos ietvertiem
principiem. Es atgādinu augstam namam, k/ 1 šo-
dien mēs stājamies pie darba vēsturiskā brīdi —
20 gadus pēc pirmām brīvības cīņām. Šo cīņu
spars lai apgaro mūsu darbu!

Mēs pārejam uz paredzēto dienas kārtību. Un
tā ir: prezidija un mandātu komisijas velēšanas.

Es liktu priekšā dot no zāles man vienu sekretā-
ru līdz tam laikam, kamēr bus ievelēts Saeimas kār-
tējais sekretārs. Es uzaicinu no savas puses par šo
sekretāru deputātu Nonāca kungu. (Balsis no vie-
tām: „Lūdzam!") Iebildumu nav? Ludzu deputātu
Nonācu ieņemt pagaidu sekretāra vietu. Man bez
tam ir jāpaziņo, ka zvērinātie balsu skaitītāji mums
jauir no agrākiem laikiem un ka tie izdarīs ari tagad
pa vēlēšanu laiku balsu skaitīšanu zem pagaidu se-
kretāra uzraudzības.

Kārtības ruļļa 23. pants mums nosaka kārtību,
kādā jānotiek prezidija locekļu velēšanām, t. i. ka
prezidiia locekļiem jabut ievelētiem ar absolūtu bal-
su vairākumu, aizklāti balsojot par_k_atru_ prezidija
locekli atsevišķi. Pārejot pie šīm velešanam,_ es lū-
dzu uzstādīt kandidātus Saeimas priekšsēdētaja
amatam.

Ienācis priekšlikums no sociāldemokrātu frakci-
jas,kura liek priekšākā kandidātu uz Saeimas priekš-
sēdētāja amatu Paulu Kalniņu. Vai vēl tiek minēti
kādi kandidāti? Vairāk kandidāti netiek minēti. Es
lūdzu balsu skaitītājus izdalīt zīmītes. Notiks aiz-
klāta balsošana, pie kam es lūdzu tos, kas ir par
Paulu Kalniņu, rakstīt „Pauls Kalniņš"; kas atturas,
var rakstīt „atturas"; kas pret, raksta „pret"; baltās
zīmītes tiks uzskatītas par nedeiīgām. Tā kā daži
ir neskaidrībā kā rakstīt, es vēlreiz atkārtošu. Kas
ir par Paulu Kalniņu, raksta „Pauls Kalniņš; kas ir
pret, raksta «pret"; kas atturas, raksta „atturas";
baltas zīmītes tiks uzskatītas par nederīgām. Vai
visi saņēmuši zīmītes? Vai visi ir uzrakstījuši? Es
lud"u salasīt zīmītes. Vai visi nodevuši zīmītes?
Pavisam izdalītas 95 zīmītes. Atpakaļ saņemtas tā-
pat 95. Ar uzrakstu «Pauls Kalniņš" nodotas 68 zī-
mītes, ar uzrakstu „par" — 12, ar uzrakstu «atturas"
— 12, ar uzrakstu „pret" — 2, 1 balta. Tā tad ja ari
neskaitītu „par" zīmītes, tad Pauls Kalniņš dabūjis
68 balsis,jbet kopa ar „par" zīmītēm — 80 un skaitās
par ievelētu.

Godātie deputātu kungi! Jūs līdz ar nupat
notikušo balsošanu esat dāvājuši man savu uz-
ticību. Es pateicos par šo uzticību un domāju,
ka tos smagos pienākumus, kādus jūs man šodien
uzvēlāt, es varēšu visvieglāk veikt tad, ja aug-
stais nams mani šo pienākumu izpildīšanā at-
balstīs. Es no savas puses apsolos, ka tāpat kā
līdz šim turēšu augstu šī nama cieņu, būšu pēc
iesoējas objektīvs sēžu vadītājs un visur centīšos
būt stingrs mūsu satversmes aizstāvis. Ceru, ka tā
pretimnākšana, objektivitāte un iecietība, kādu jūs
līdz šim man izrādījāt, turpināsies ari uz priekšu.
Paredzu ari, ka labās attiecības, kuras līdz šim
pastāvēja starp mūsu preses priekšstāvjiem un
augsto namu, tiks ieturētas tāpat nākotnē.

_Mēs pārejam pie nākošā prezidija locekļa vēlē-
šanām. Lūdzu uzstādīt kandidātus Saeimas priekš-
sēdētaja pirmā biedra amatam.

lehācispriekšlikums, kurā par kandidātu uz pir-
mā priekšsēdētāja biedra vietu minēts Arturs Albe-
rings. Priekšlikums iesniegts latviešu zemnieku sa-
vienības vārda no A. Klīves, Vai tiktu minēti vēl
kādi kandidāti uz priekšsēdētāja pirmā biedra vietu?
Tādu nav. Tā tad balsošana notiks par Arturu Albe-
ringu. Es lūdzu balsu skaitītājus izdalīt zīmītes, Vai
visi ir saņēmuši zīmītes? Lai neceltos pārpratumi,
kādi bij cēlušies pie iepriekšējās balsošanas, tad lū-
dzu tos, kuri ir par Alberingu, rakstīt uz zīmītēm
„par" vai «Alberings"; kas ir pret Alberingu, rakstīt
„pret" un tos, kas atturas, rakstīt „atturas". (Starp-
saucieni.̂ Skaitīs par pareiziem abus rakstības vei-
dus, kā līdz šim. Vai zīmītes ir izpildītas? Lūdzu
salasīt zīmītes. Vaj.visi ir nodevuši zīmītes? Lū-
dzu saskaitīt. Vēlēšanu rezultāts: izdalītas pavi-
sam 96 zīmītes; atpakaļ saņemtas tikai 94; ar uz-
rakstu «Alberings" ir 73 zīmītes, ar uzrakstu „par"
— 15 zīmītes, kopā 88 zīmītes; ar uzrakstu «atturas"
5 zīmītes, ar_uzrakstu «pret" — 1 zīmīte. Tā tad
Alberings ievēlēts par Saeimas priekšsēdētāja biedri.
Lūdzu deputātu Alberingu ieņemt priekšsēdētāja
biedra vietu.

Pārejam uz tālākām vēlēšanām. Lūdzu uzstā-
dīt kandidātus priekšsēdētāja otrā biedra amatam.
Ienākuši 2 priekšlikumi. Vienu iesniedzis Staņislavs
Jubuls:

..Kristīgās zemnieku partijas uzdevumā uzstādu Jezupu
Rancanu par kandidātu uz Saeimas priekšsēdētāja otrā biedra
amatu."
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Otru priekšlikumu parakstījis Holcmams,, kurš
liek priekšā par kandidātu uz priekšsēdētaja otra
biedra amatu M. Skujenieku. Balsošana notiks atkal
ar zīmītēm. Tos, kas ir par.Skujenieku, lūdzu rakstīt
uz zīmītēm «Skujenieks"; tos, kas ir par Jezupu
Rancanu, rakstīt «Jezups Rancans" vai vienkārši _
«Rancans"; tos, kas ir pret, rakstīt «pret"; tos, kas
atturas, rakstīt «atturas". Ludzu izdali zīmītes.
Lai neceltos pārpratumi, vēlreiz aizrādu, ka tie, kas
ir par Skujenieku, lai raksta uz zīmītēm «Skujenieks";
kas ir par Rancanu, lai raksta «Rancans"; tie, kas
nepiekrīt ne vienam' ne otram, lai nodod baltas zī-
mītes. Vai visi ir saņēmuši zīmītes? Vai visi zī-
mītes izpildījuši? Lūdzu salasīt. Vai visi ir node-
vuši zīmītes? Ludzu saskaiti. Ienācis mutisks
priekšlikums izdarīt pārtraukumu pa_ balsu skaitīša-
nas laiku. Iebildumu nav? Pārtraukums uz
5 minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 5.45 līdz 5.55 pēc pusdienas.)

Priekšsēdētjās P. Kalniņš: Sēde turpinājās.
Balsošanas rezultāti: par Skujenieku nodotas 42

balsis, par Rancanu — 46 balsis; atturējušies 3, bal-
tas zīmītes — 4. Saskaņa ar kartības ruļļa 23. pantu
vajadzīgs absolūts balsu vairākums. Tādu nav da-
būjis neviens no uzstādītiem kandidātiem. Saskaņa
ar kārtības ruļļa 24. pantu, kurš skan:

Ja pirmo reizi balsojot neviens no uzstādītiem kandi-
dātiem nedabū balsu vairākumu, tad, balsošanai atkārtojoties,
otrreiz pietiek ar relativu balsu vairākumu,

notiks pārbalsošana. Lūdzu izdalīt zīmītes. Vai
visi ir saņēmuši zīmītes? Visi tie,kas balso par Sku-
jenieku, raksta atkal uz zīmītēm «Skujenieks";_ kas
balso par Rancanu, raksta «Rancans". Par ievelētu
skaitīsies tas, kas būs dabūjis relatīvo balsu vairā-
kumu. Vai visi ir izpildījuši zīmītes? Ludzu sala-
sīt zīmītes. Vai visi nodevuši zīmītes? Ludzu sa-
skaitīt. Balsošanas rezultāts: izdalītas pavisam 95
zīmītes, atpakaļ saņemtas 95 zīmītes; 42 zīmītes ar
uzrakstu «Skujenieks", 45 ar uzrakstu «Rancans",
3 atturējušies, 1balss pret un 4 zīmītes nodotas bal-
tas. Ar relativu balsu vairākumu ievēlēts Rancans.
Lūdzu deputātu Rancanu ieņemt priekšsēdētaja otrā
biedra vietu.

Mēs pārejam uz tālākām vēlēšanām._ Lūdzu uz-
stādīt kandidātus sekretāra amatam. Ienācis priekš-
likums no demokrātiskā centra un jaunzemnieku sa-
vienības ievēlēt par sekretāru Pēteri Jaraševski.
Priekšlikums parakstīts no Dišlera un Nonāca. Vai
tiek minēts vēl kāds kandidāts? Tādi netiek minē-
ti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Balsošana notiks aizklāti.
Lūdzu izdalīt zīmītes. Vai visi deputātu kungi sa-
ņēmuši zīmītes? Balsošanā tie deputāti, kas ir par
Pēteri Juraševski, raksta uz zīmītēm «par" vai
«Pēteris Juraševskis"; tie, kas būtu pret, raksta
«pret"; kas atturas, raksta «atturas". Vai visi ir
izpildījuši zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes. Vai visi
deputātu kungi nodevuši zīmītes? Lūdzu balsu skai-
tītājus saskaitīt. Balsošanas rezultāts: ar uzrakstu
«Pēteris Juraševskis" nodotas 60 zīmītes, ar uzrakstu
«par" nodotas 11 zīmītes, kopā 71 zīmīte; ar uzrakstu
«atturas" nodotas 12 zīmītes; ar uzrakstu «pret" 9;
baltas nodotas 3 zīmītes; kopā 95, cik daudz ari bija
izdalītas. Deputāts Pēteris Juraševskis ar 71 balsi
ievēlēts par Saeimas sekretāru. Lūdzu deputātu
Juraševski ieņemt Saeimas sekretāra vietu.

Turpinājās vēlēšanas. Lūdzu uzstādīt kandidā-
tus pirmā sekretāra biedra amatam. Ienācis priekš-
likums, parakstīts no Saeimas locekļa Šnnaņa, kurš
liek priekšā minoritaru vārdā par Saeimas sekretāra
biedri ievēlēt Meletiju Kallistratovu. Vai vēl kāds
kandidāts tiek minēts? Netiek minēti. Balsošanā

nāk Meleitija Kaliistratova kandidatūra. Ludzu iz-
dalīt zīmītes. Vai visi ir izpildījuši zīmītes? (Balsis:
„Nē!") Vai tagad zīmītes izpildītas? Ludzu balsu
skaitītājus tās savākt. Vai visi ir nodevuši zīmītes?
Lūdzu saskaitīt zīmītes. Balsošanas rezultāti: pa-
visam izdalītas 95 zīmītes, atpakaļ ienākušas tikpat
daudz. Ar uzrakstu «Meletijs Kallistratovs" nodo-
tas 55 balsis, ar uzrasktu «par" — 18 balsis, ta tad
kopā 73; ar uzrakstu «pret" — 3 balsis, baltas —
10, viena nederīga, 8 atturas. Ievēlēts ir Meletijs
Kallistratovs par sekretāra pirmo biedri, Lūdzu
Meletiju Kallistratovu ieņemt sekretāra biedra vietu.

Nākošais prezidija loceklis, kas mums jāvēl, ir
sekretāra otrais biedrs. Lūdzu uzstādīt kandidātus.
Ienācis priekšlikums no Rudevica —

sociāldemokrātu frakcija uzstāda kā otro kandidātu uz
otrā sekretāra biedra amatu Andreju Petrevicu.

Vai tiek vēl kāds kandidāts minēts? Tas neno-
tiek. Balsošanānāk Andreja Petrevica kandidatūra
uz sekretāra otrā biedra amatu. Lūdzu izdalīt zīmī-
tes. Vai visi saņēmuši zīmītes? Tie, kas balso par
Andreju Petrevicu, raksta «Petrevics" vai «par";
kas balso pret, raksta «pret"; kas atturas, raksta
«atturas". Vai visi ir zīmītes izpildījuši? Lūdzu
salasīt zīmītes. Vai visi ir nodevuši zīmītes? Lū-
dzu balsu skaitītājus saskaitīt zīmītes. Balsošanas
rezultāts: pavisam izdalītas 96 zīmītes, atpakaļ ienā-
kušas tikpat daudz. Ar uzrakstu «Petrevics" nodo-
tas 67 zīmītes, ar uzrakstu «par" — 4, kopā 71; ar
uzrakstu «pret" — 7 balsis, baltas — 11; ar uzrakstu
«atturas" —_ 7. Ta tad ievelēts par sekretāra otro
biedri Andrejs Petrevics, Līdz ar to būtu pirmais
dienas kartības punkts izsmelts.

Ienākuši divi raksti uz priekšsēdētāja vārdu, ku-
rus lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Augsti godājamais priekšsēdētāja kungs.
Ievēlēts par Saeimas deputātu, līdz ar šo nolieku Valsts

Prezidenta amatu un, uz Satversmes 52. panta pamata, nododu
Jums, augsti godājamais priekšsēdētāja kungs, Valsts Prezi-
denta vietas izpildīšanu.

Visā augstcienībā
J. Čakste,

Valsts Prezidents."
1925. g. 3. novembrī. Nr. 3974.

„Augsti godāts priekšsēdētāja kungs.
Pagodinos pazinot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja

kungs, ka sakarā ar pirmās Saeimas pilnvaru izbeigšanos, uz
kuras vairākumu atbalstījās līdzšinējais ministru kabinets, es
līdz ar kabineta locekļiem nolieku savas pilnvaras.

Ar patiesu cienīšanu
H. Celmiņš,

Ministru prezidents."
Rīgā, 1925. g. 3. novembrī. Nr. 3149.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pārejam uz dienas
kārtības 2. punktu — mandātu komisijas velēšanas.
Pēc kārtības ruļļa mandātu komisijā paredzēti 15
locekļi. Lūdzu iesniegt kandidātus. Sociāldemo-
krātiskā frakcija liek priekšā mandātu komisija A.
Petrevicu, K. Bungšu, P. Lejiņu un K. Būmeisteru;
Dišlers un Nonācs liek priekša Aleksandru Evariu;
Skujenieks — deputātu V. Holcmani; Bļodnieka jaun-
saimnieku partija — G. Mīlbergu; Latgales kristīga
zemnieku frakcija liek priekšā Antonu Rancanu; Lat-
gales darba partija — Jezupu Trasunu; no minoritā-
tēm Sīmanis liek priekšā Veržbicki un Kallistratovu;
zemnieku savienība liek priekšā Kviesi un Briedi;
Latgales zemnieku frakcija — Vladislavu Rubuli un
Reinhards — K. Kvelbergu. Pavisam vajadzīgi 15,
bet iesniegti 16 kandidāti. Vai neviens savu kandi-
datūru nenoņem? Ja neviens no uzstādītiem savu
kandidatūru nenoņem, tad balsošanā nāk visi 16kan-
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didati. Ta ka pieprasījuma pēc aizklātas balsošanas
pavj.t?d bals°šana notiks atklāti. Iebildumu nav?
ts likšu uz balsošanu iesniegšanas kārtībā. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu par A. Petrevicu. Acīm re-dzams vajadzīgais vairākums. Lūdzu tagad paceltiestos, kas būtu pret Petrevica kandidatūru. Nav. Kas
atturas? Tagad lūdzu pacelties, kas būtu pret K
Bungsa kandidatūru. Nav. Kas atturas? EsTūdzu
pacelties tos, kas būtu pret P. Lejiņa kandidatūru?
Nav. Kas atturas? Talak es lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret K. Bumeistera kandidatūru. Nav. Kas
atturas? Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
Aleksandra Evana kandidatūru. Nav. Kas atturas?
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret V. Holcmaņa
kandidatūru. Nav. Kas atturas? Tālāk lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret GMīlberga kandidatūru.
Tādu nav. Kas atturas? Talak lūdzu pacelties tos>
kas būtu pret Antona Rancana kandidatūru. Tādu
nav. - Kas atturas? Tagad lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret Nikolaja Kalniņa kandidatūru. Tādu nav.
Kas atturas? Talak lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret Jezupa Trasuna kandidatūru. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par Jezupu Trasunu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Lūdzu pacelties tos, kas bū-
tu pret Veržbicka kandidatūru. (Balsis: «Rezultā-
tus!") Rezultātus es nolasīšu vēlāk. Kas atturas?
Tagad es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Kaliistra-
tova kandidatūru. Tādu nav. Kas atturas? Tagad
es ludzupacelties tos, kas būtu pret Kvieša kandida-
tūru. Tādu nav. Kas atturas? Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret Vladislava Rubuļa kandidatūru. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu par Vladislavu Rubuli. Bei-

dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tagad lūdzu
pacelties vēl, kas būtu pret A. Brieža kandidatūru.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Tagad es ludzupa-
celties, kas būtu pret K. Kvelberga kandidatūru. Tādu
nav. Kas atturas? Kas ir par Kvelberga kandida-
tūru? No uzstādītiem 16 kandidātiem Petrevics da-
būjis visas balsis, vienai atturoties; Bungšs dabūjis
visas, vienai atturoties; Lejiņš visas, vienai atturo-
ties; Būmeisters visas, vienai atturoties; Evans
visas, vienai atturoties; Holcmanis visas, vienai at-
turoties; Mīlbergs visas, vienai atturoties; Antons
Rancans visas, vienai atturoties; Nikolajs Kalniņš
visas, vienai atturoties. Tālāk Jezups Trasuns da-
būjis 69 balsis par, pret — 31 un 5_ atturas. Visi augša
minētie kandidāti tā tad ir ievēlēti un ievelēts ir ari
Jezups Trasuns ar vajadzīgo balsu skaitu. Tālāk vēl
Veržbickis dabūjis visas balsis, vienai atturoties;
Kallistratovs visas, vienai atturoties; Kviesis visas,
vienai atturoties, Vladislavs Rubulis dabūjis par 43,
pret 43 un 5 atturoties. Vladislavs Rubulis tā tad
nav dabūjis vajadzīgo balsu skaitu. Tālāk Briedis
dabūjis visas balsis, vienai atturoties, un Kvelbergs
78 balsis par, pret neviena, atturas viena. Ari Kvel-
bergs ievēlēts. Tā tad ievēlēti visi minētie kandi-
dāti, izņemot Vladislavu Rubuli. Mandātu komisija
tā tad ir ievēlēta un šīs sēdes dienas kārtība līdz ar
to izsmelta. Es uzaicinu mandātu komisiju tūlīt šo-
dien sapulcēties dzeltenā zālē, lai varētukonstituēties.

Nākošā sēde būs piektdien, 6. novembrī. Dienas
kārtībā: mandātu komisijas ziņojums, Valsts Prezi-
denta vēlēšanas un dažu komisiju vēlēšanas. Šīs
dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 7 vakara.)

I. sesijas 2. sēde 1925. gada 6. novembrī.
(Atklāta pīkst. 12 dienā.)

Saturs.

1. Pārmainās frakciju sastāvā 9
2. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem 10
3. Apsveikumi 10
4. Ministru prezidenta raksts 10
5. Mandātu komisijas ziņojumi:

V. Holcmanis, referents ....... 11, 21

A. Rudevics (sociāldemokrāts) 14

E. Laimiņš, iekšlietu ministrs 17

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu partija) ... 18
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts) 19

6. Valsts Prezidenta vēlēšanas ... 21
7. Komisiju vēlēšanas 25
8. Nākošā sēde 26

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, mandātu ko-
misijas ziņojums, Valsts Prezidenta velēšanas un
centrālās vēlēšanu, organizācijas un saimniecības
komisiju vēlēšanas.

Pie pirmā dienas kārtības punkta jāziņo,ka man
ir iesniegts raksts, kuru parakstījis A. Alslebens:

„Pagodinos ar šo paziņot, ka es esmu pievienojies vācu
frakcijai."

Tālāk prezidijam iesniegts raksts, kuru parak-
stījis deputāts Bruno Kalniņš, kurš lūdz piešķirt vi-
ņam atvaļinājumu no 3. līdz 15. novembrim. Raksts
iesniegts laikā un prezidijs

^
šo atvaļinājumu piešķī-

ris. Vai augstam namam būtu kādi iebildumi ? Nav.
Tā tad šis atvaļinājums piešķirts.

Tālāk ienākuši daži apsveikumi, kurus es lūdzu
sekretāra kungu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
Telegrāfiski apsveic jauno Saeimu:
Londonas sūtniecības darbinieki un sūtnis

Vesmanis, sūtnis Seskis, Dr. 0. Grossvalds,
Kļaviņš-Elanskis, Latvijas konsuls Himbergs, Rē-
zekne;, apriņķa priekšnieks Zaranš, Ventspils apriņķa
Usmas pagasta laukstrādnieki apsveic un izteic da-
žus vēlējumos par laukstrādnieku_ apdrošināšanu
slimības un nelaimes gadījumos. Tādu pat velēša-
nos izteic, apsveikdami II. Saeimu 312 Valmieras ap-
riņķa Valmieras pagastā dzīvojošie laukstrādnieki,
jaunsaimnieki un rentnieki. Latvijas arodbiedrību
centralbirojs apsveic Saeimu ari izteikdams dažādas
vēlēšanās, piemēram par netiešo un tiešo nodokļu pa-
reizāku saskaņošanu, par jūrnieku un laukstrādnieku
apdrošināšanu nelaimes gadījumos u. t. t.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Bez tam no ministru
prezidenta uz priekšsēdētāja vārdu ienācis raksts,
kuru es lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Uz Latvijas Republikas Satversmes 62. panta pamata pa-

godinos paziņot Jums, augsti godāts 'priekšsēdētaja kungs, ka
ministru kabinets š. g. 3. novembra sēde pieņēma sekošu
lēmumu:

„Valsts drošības un sabiedriska miera uzturēšanas labā
pastiprinātas apsardzības stāvokli, kurš izbeidzas š. g. 15. no-

l
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vembrī, pagarināt uz 6 mēnešiem, t_ . i. līdz 1926. g. 15. maijam,
15 kilometru platā pierobežas josla gar Latvijas-Igaunijas ro-
bežu, skaitot uz rītiem no Rīgas-Pleskavas šosejas, pēdējo
ieskaitot, līdz Latvijas robežai ar Sociālistisko Padomju Re-
publiku Savienību, gar visu Latvijas-Socialistisko Podomju Re-
publiku Savienības robežu un uz vakariem no pēdējas, gar
Latvjas-Polijas un Latvijas-Lietuvas robežu līdz Svitenes upei,
pēdējo ieskaitot."

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Valsts kanclejas direktors D. Rudzits."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to pirmais
dienas kārtības punkts būtu izsmelts.

Mēs pārejam uz 2. dienas kārtības punktu —
mandātu komisijas ziņojumu. Ludzu re-
ferenta kungu sniegt ziņojumu.

Referents V. Holcmanis: Augstais nams! Sa-
skaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 18. pantu
Saeimai pašai jāpārbauda savu locekļu pilnvaras, Šī
uzdevuma veikšanai Saeima iecēlusi mandātu komi-
siju, kura pārbaudījusi visas tās sūdzības un it kā
izdarītās nepareizības, kuras būtu pielaistas Saeimas
vēlēšanu laikā. Komisija vienbalsīgi nākusi pie tā
slēdziena, ka sūdzības nav apstiprinājušās, nav di-
binātas, ka Saeimas vēlēšanas noritējušas samērā
kārtīgi, vismaz nav konstatēti tādi apstākļi, tādas ne-
pareizības, kuras varētu atsaukties uz Saeimas vēlē-
šanu iznākumu. Ienākušās sūdzības sadalāmas vai-
rākās grupās. Pirmā sūdzību grupa attiecas uz kan-
didātu saraksta nepieņemšanu no vēlēšanu komisi-
jas puses. Šeit pirmām kārtām jāaizrāda uz to, ka
vēlēšanu komisija bijusi spiesta noraidīt veselu virkni
kandidātu sarakstu, apmēram 60 sarakstus, aiz tā
iemesla, ka viņi runāja pretim vēlēšanu likumam, ka
šinīs sarakstos bija pielaisti strīpojumi un labojumi.
Visu šo noraidīto kandidātu sarakstu iesniedzēji sū-
dzības nav iesnieguši, ir ienākušas gan šinī jautājumā
sūdzības no 4 sarakstiem. Tā piemēram par it kā ne-
likumīgu noraidīšanu sūdzas apvienoto kara invalidu
un strādnieku saraksts Latgalē, sūdzas krievu paga-
stu un sabiedrisko darbinieku apvienotais saraksts
Vidzemē, sūdzas Agudas Izrael saraksta iesniedzēji
Zemgalē un ari krievu pagastu darbinieku saraksts
Kurzemē. Bet šeit mandātu komisija pārliecinājās,
ka tiešām šinīs sarakstos ir pārlabojumi, ir nesala-
sāmas vietas, kas runā pretim vēlēšanu likumam.
Tāpēc mandātu komisija bija spiesta atzīt, ka vēlē-
šanu komisijas šos sarakstus noraidījušas saskaņā
ar likumu. Nākošā sūdzība nāk no Zemgales bezpar-
tejisko zemnieku saraksta iesniedzēju puses, kurš
noraidīts aiz tā iemesla, ka kandidātu iesniedzēju pa-
raksti atrodas uz atsevišķām loksnēm un tādēļ ceļas
šaubas, vai patiešām šie paraksti pareizi ievākti, nav
viltoti, vai ievākti nezinot, kādam nolūkam viņus iz-
mantos un vai patiešām tās personas, no kurami pa-
raksti ievākti šī saraksta iesniegšanai, apzinājušās,
ka viņu paraksti ievākti, lai atbalstītu zināmu sa-
rakstu. Šis saraksts ir noraidīts. Mandātu komisijr
ari šinī gadījumākonstatēja, ka vēlēšanu komisija pa-
reizi rīkojušās, jo komisija var pieņemt sarakstu tikai
tādā gadījumā, ja nav šaubu, ka katrs parakstītājs ir
apzinājies savas darbības sekas, un ja visi

^
paraksti

atradušies uz vienas loksnes. Tad varbūtējas ļaun-
prātības būtu novērstas. Nākošā sūdzība nāk no
krievu darba tautas partijas saraksta Nr. 4, kurš
noraidīts Latgales, Zemgales, Vidzemes un Rīgas vē-
lēšanu apgabalos. Noraidīšanas iemesls sekošais.
Likums nosaka, ka ICO vēlētāji, tie, kuri zināmu sa-
rakstu atbalsta, var parakstīt tikai vienu kandidātu
sarakstu. Turpretim šeit, šinī konkrētā gadījumā
noskaidrojās, ka vienā gadījumā vienas un tās pa-
šas personas parakstījušas krievu darba tautas par-
tijas kandidātu sarakstus Latgalē un Zemgalē, un otrā

gadījumā, atkal šos pašuskandidātu sarakstus ^pa-
rakstījušas vienas un tās pašas personas Vidzeme un
Rīgā. Līdz ar to izrādās, ka divos gadījumos vienas
un tās pašas personas parakstījušas divus sarakstus.
Centrālā vēlēšanu komisija nostājas uz ta redzes
sjāvokļa, ka nepareizība notikusi, ka šie saraksti nav
identiski, jo krievu darba tautas partijas kandidātu
saraksts, piemēram Latgale nevar tikt uzlūkots pec
centrālās vēlēšanu komisijas uzskatiem par identisku
ar tās pašas partijas kandidātu sarakstu, kurš tiek
adresēts Zemgales vēlēšanu komisijai. Tas ir viens,
otrkārt, ka šī dubultā parakstīšanas runa _ pretim ne
tikai vēlēšanu likuma burtam;, bet ari velēšanu liku-
ma garam, jo acīm redzot likumdevēji gribejapanakt
to, ka zināms kandidātu saraksts var figurēt tikai
tad, ja viņu noteikti atbalsta vismaz 100 personas un
ka tikai tad šo sarakstu var iesniegt. Šeit, kur tur-
pretī 100 personas ir divus sarakstus iesniegušas, ir
saraksta parakstītāji tikai 50, t. i. puse no ta. Un
izejot no šī nosacījuma gara, šie saraksti nebij pie-
ņemami. Mandātu komisija atzina vienbalsīgi, ka šī
saraksta nepieņemšana ir pareizi izdarīta un ka tā-
dēļ krievu da^ba partijas sūdzība ir nepamatota. Nā-
košā sūdzība attiecas uz apvienoto pilsoņu saimnie-
cisko sarakstu, no kura ir centrālā vēlēšanu komisi-
ja strīpojusi vienu kandidātu—Andrievu Niedru _ Strī-
pošanas motīvi ir sekošie. Bij no preses zirām un
polemikas zināms, ka Andrievs Niedra nebauda
Latvijas pavalstnieka tiesības, un proti, ka iekšlietu
ministrija viņa lūgumu par I atvijas pases izsniegšanu
ir noraidījusi. Līdz ar to centrālā vēlēšanu komisija
bij spiesta pārkontrolēt, vai patiešām tā persona, par
kuru šeit ir cēlušies iebi'drmi, atbilst velēšanu li-
kumam, proti, it Latvijas pilsonis. Vēlēšanu komisija
griezās pie iekšlietu ministrijas šī jautājuma noskai-
drošanai un saņēma iekšlietu ministrijas negatīvu at-
bildi, proti, ka Andrievs Niedra na_v_ uzskatāms par
Latvijas pilsoni. Uz šī pamata vēlēšanu komisija,
lietu- tālāk vairs nepārbaudot, strīpoja Andrievu
Niedru no saraksta tamdēļ, ka viņš nebauda pasīvās
vēlēšanu tiesības. Sūdzības iesniedzēji pārmet cen-
trālai vēlēšanu komisijai, ka viņa no savas puses nav
pārbaudījusi Andrieva Niedras pilsonības tiesības.
Bet man liekas, ka šis pārmetums ir pilnā mērā ne-
vietā. Šinī jautājumā varēja lemt tikai kompetenta
iestāde, tā bija iekšlietu ministrija resp. I_atvijas se-
nāts. Centrālā vēlēšanu komisija nedrīkstēja uzņem-
ties šī jautāuma noskaidrošanu, jo ja vira šis tiesī-
bas būtu piesavinājušās, tas nozīmētu viņas kompe-
tenču pārkāpšanu. Līdz ar to mandātu komisija
vienbalsīgi atzina, ka šīs kandidatūras strīpojums iz-
darīts pareizi. Šeit nāk klāt vēl otrs motivs, ka pa-
tiesībā, ja ari Andrieva Niedras kandidatūra būtu
strīpota bez pamata, tad tomēr šis strīpojums uz Sa-
eimas vēlēšanu iznākumiem formāli atsaukties neva-
rēja, jo apvienoti pilsoņu saimnieciskais saraksts nav
guvis Saeimā neviena mandāta, tāpēc ir vienalga,
kādi kandidāti šinī sarakstā figurēja. Tā tas ir no
formālā redzes stāvokļa. Ar to es beidzu par tām
sūdzībām, kuras stāv sakarā ar kandidātu sarakstu
nepieņemšanu.

Pāriešu uz 3 sūdzībām, kuras attiecas uz it kā
nepareizu noraidījumu attiecībā uz balsu atlikumu sa-
vienojumiem. Viņas nāk no apvienoto karavīru,
invalidu un strādnieku saraksta; viras nāk no darba
savienības un no nacionālās apvienības. Šeit tomēr
mandātu komisijai atkal bij jāpiekrīt centrālai vēlē-
šanu komisijai, ka šo listu atbalstītāji, iesniedzot pa-
ziņojumu par balsu atlikumu savienošanu, pielaiduši
nepareizības, kuras runā pretī vēlēšanu likumam.
Tāpēc šie atlikumu apvienojumi bija jānoraida un
līdz ar to jāatzīst, ka centrālās vēlēšanu komisijas
rīcība bijusi pareiza.
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Nākošas sūdzības attiecas uz it kā pielaistām ne-pareizibam paša vēlēšanu gaitā. Šeit ir vesela rindasūdzību: no Madonas, no Bauskas, no Rēzeknes, betāri sis sūdzības ir pārak nenozīmīgas un nekādā ga-dījuma, pat tam gadījumā, ja viņas ir dibinātas, šīsnepareizības pec centrālās vēlēšanu komisijas unari pec mandātu komisijas vienbalsīga ieskata uzSaeimas velēšanu iznākumu nevar atsaukties, Nosīm sūdzībām ka nopietnākā ir sūdzība par it: kā no-
tikušam nepareizībam Tolkovas pagastā. Lieta ir se-kosa: tuht pec_ velēšanām pie krievu sabiedrības
sekretāra Latvija griezies kāds Nikolajs Teslavskis
un privāta sarunā ziņojis, ka viņa brālis, Jevgeņijs
leslavskis, kuršir ņēmis dalību Tolkovas vēlēšanuapgabala, esot velēšanu sarakstus izņēmis no urnām
tos dedzinājis un sadedzināto sarakstu vietā ielicis
citus sarakstus, Pec šo ziņu ienākšanas izdarīja iz-ziņu, ka no iekšlietu ministrijas, tā ari no centrālās
velēšanu komisijas, pie kam noskaidrojās, ka ziņo-tājs Nikolajs Teslavskis, kurš ar savām acīm esotredzējis velēšanu sarakstu dedzināšanu, pats tanīlaika nemaz velēšanu iecirknī nav atradies. Tiklīdz
tas tika noskaidrots, Nikolajs Teslavskis savus iztei-
kumus ir grozījis, paziņodams, ka tas, ko viņš ir zi-ņojis, ar patiesību nesaietas, bet ka tur citas nepa-
reizības, un proti, pagasta valdes priekšsēdētājs esot
uzdevis viņam strīpot pec balsu nodošanas no di-
viem sarakstiem — 14. saraksta un 11. — ārā visus
kandidatus, _atstājot tikai 2 personas. Ari šo jautāju-
mu izmeklēja, pie kam noskaidrojās, ka tāda nepa-
reizība tomēr navnotikusi, jovisas tās apmēram 14
personas, kas velēšanu komisijā ir dalību ņēmušas,

I

kategoriski šo faktu noliedz. Bez tam ir uzķerta
vēstule, kuru raksta Nikolajs Teslavskis savam brā-
lim un kur iet runa par to. ka būtu jāpanāk zināms sa-
jukums velēšanās, ka būtu jāiesniedz kāds ziņojums,
uz kura pamata varētu vēlēšanas atcelt. Līdz ar to
rodas šaubas, vai šie Teslavska ziņojumi nav tikai
provokācija. Kā lai nebūtu, šī lieta tomēr nodota
prokuraturai .Jai tiesas izmeklēšanā šo faktu noskai-
drotu. Bet kā centrālā vēlēšanu komisija, tāari man-
dātu komisija nāca pie viena slēdziena, proti, ka pir-
mais gadījums par to, ka listes ņemtas ārā no urnām
un sadedzinātas, absolūti ne ar ko nav pierādīts. Tā
persona, kura to ziņojusi no sākuma, ir šo ziņu at-
saukusi. Līdz ar to jānāk pie slēdziena, ka pirmais
apstāklis ir izgudrojums. Otrs, par kuru šaubas va-
rētu būt, proti, ka patiešām ir kandidāti strīpoti un
atstāti, tas priekš vēlēšanu iznākuma ir irreleva"ts,
jo tās personas, kurām par labu tas izdarīts, atrodas
tik tālu sarakstos, ka viņas tā kā tā nav ievēlētas un
līdz ar to, ja ari šīs nepareizības būtu pielaistas, tas
vēlēšanu iznākumu grozīt nevarētu. Tās persona"
kuras tādā veidā varēja tikt protežētas, atrodas vie-
na 5. vietā listē, kura ieguvusi 1 kandidātu, un otra
persona atrodas 19. vietā sarakstā, no kura ievelētas
2 personas. Līdz ar to ari mandātu komisija atzina,
ka šie apstākļi uz vēlēšanu iznākumu iespaidu darīt
nevarēja.

Beidzot par vienu gadījumu, kurš attiecas uz
ievēlēta deputāta atteikšanos no mandāta. Saeima
ir ievēlēts no Latgales bezpartejiskas savienības sa-
raksta Nr. 8 deputāts Logins. Jau pirms velēšanu
galīgo rezultātu noskaidrošanas šis deputāts ziņoja
centrālā vēlēšanu komisijā, ka viņš jau pirms velē-
šanām esot parakstījis atteikšanas rakstu, kurš to-
mēr ar viņa gribu nesaietas, jo viņš mandātu pie-
ņemt gribot un nebūt nedomājot atteikties. _ Pec tam
no šīs pašas personas ienāca centrālai velēšanu ko-
misijai rakstisks paziņojums, kura viņš raksta, ka
anulē atteikšanās rakstus, ja tādi tiktu iesniegti, un
nekādā gadījumā nedoma no sava mandāta atteikties.
Un patiešām jaunākoša diena centrālai vēlēšanu ko-

misijai iesniedza Logina parakstītu atteikšanās rak-
stu. Ar to šī korespondence, ja tā to varētu nosaukt,
nav ļzbeigusēs. Šeit aktos, kuri man priekšā gul,
figurevairaki diezgan pretrunīgi raksti, bet šinī jau-
tajuma_ mandātu komisija nāca pie sekoša slēdziena.
Pirmkārt absolūti konstatēts, ka Logins ievēlēts.
Otrkārt ir jautājums, vai mandātu komisijai bija pie* '
tiekoši dati spriest par to, ka Logins patiešāmno sa-
va mandāta ir atteicies. Ņemot vērā neskaidrību
iesniegumos, ņemot vērā to, ka no visas Logina iz^
turēšanās ir skaidrs, ka viņš nebūt nedomā atteik-
ties no mandāta, komisija nāca pie slēdziena, ka to-
mēr nav pierādījumu, ka Logins reāli būtu atteicies
no sava mandāta. Gadījumā, ja viņš to gribētu da-
rīt, viņš vienmēr vēl var atteikties no mandāta, un
tapec komisija atzina ka Logins šimbrīžam skaitās
par Saeimas deputātu. Kā es jau teicu, visi mandātu
komisijas lēmumi ir pieņemti vienbalsīgi. Mandātu
komisijas vārdā iesniedzu sekošu priekšlikumu:
„Saeima,pārbaudījusi uzLatvijas Republikas Satver-
smes 18. panta pamata savas locekļu pilnvaras, ap'-
stiprina tās,"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš. Atklātas vispārējas
debates pie mandātu komisijas ziņojuma. Vārds de-
putātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kunei! Ja sociāldemokrātiskā frakcija no savas
puses neliek priekšā atcelt vēlēšanas un izdarīt tās
par jaunu, tad ne tamdēļ, ka viņa domātu, ka šīs vēlē-
šanas ir noritējušas tik kārtīgi, ka tur nebūtu nekā
ko iebilst, bet gan vairāk tādēļ, ka domā, ka šī sma-
gi, procedūra, izdarīta otrreiz, neizdotos varbūt la-
bāk, u' biežas vēlēšanas tautu nogurdina, jotās nav
tik viegli izvedamas. Tāoēc ari pie mandātu komisi-
jas materiāliem es nepakavēšos. Mandātu komisijai
piekrīt tikai formālais uzdevums apstiprināt šīs ve-
lēšanas. Ir ļoti daudz svarīgu iemeslu runāt par to.
kas šinīs vēlēšanās noticis. Vispirms es gribētu
iesākt ar pašu kandidātu sarakstu iesniegšanu. Pec
likuma visiem Latvijas pilsoņiem saskaņa ar to kar-
tību, kāda paredzēta likumā, ir tiesība iesniegt kan-
didātu sarakstus. Pie šīs kandidātu sarakstu iesnieg-
šanas ir notikusi vislielākā iespaidošana no admini-
stratīvās varas, no valdības puses pēc iepriekš apdo-
māta plāna. Es runāju taisni par tiem sarakstiem,
kuri ir noraidīti nevis aiz kaut kādiem formāliem ie-
mesliem, bet par tiem sarakstiem, kuri noraidīti ar
policijas palīdzību. Rīgā, Kurzeme, Zemgale un citur
tika iesniegti saraksti no kreisiem arodniekiem. Šie
sabaksti tika noraidīti. _ Vispirms jau aiz formāliem
motiviem, par to nevarētu pārmest; es ari nezinu tos
sīkos motivus, aiz kādiem komisija tos noraidījusi
un tānēc ari negribu par to runāt, turpretim, ja sa-
rakstu iesniedzēji tiek komisijas telpas arestēti, ja
"iniern tiek laupīta iespēja izlietot likuma paredzē-
tās tiesības, tad, man šķiet, nevar but runa par kār-
tīgām vēlēšanām, nevar būt runa par vļsu virzienu,
partiju un šķiru gribas izpaušanu. Rīga, kungi, tas
ir noticis, Rīgā daži strādnieku saraksti ir noraidīti
un tūliņ pēc noraidīšanas politiskās pārvaldes aģenti
pasteigušies iesniedzējus arestēt, _ no kuriem daži
\ēl tagad sēž cietumā. Latgalē tādi saraksti ir vai-
rāki noraidīti, bet no 34. saraksta 6 kandidāti ir are-
stēti. Nu sakiet,kāda var būt, likumīga vēlēšana, kur
kandidāti tiek arestēti. Bet parko? Saka, ka viņi
esot komunisti. Man šķiet, ka tā jautājumu nostādīt
nevar. Mēs nezinām, kurš ir komunists un kurš nav.
bet gan zinām to, ka pastāv likums, kurš atļauj
katram pilsonim iesniegt sarakstu, un te nu nevar
pieiet ar argumentiem, ka tie ir komunisti un ka tos
nevar pielaist pie vēlēšanām. Galu galā tomēr iz-
rādās, ka visi arestētie kandidāti, kas vēl tagad sēž
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cietumā, pēc politiskās pārvaldes priekšnieka ziņo-
juma, pēc savas pārliecības nebūt neesot komunisti
un ari nepiederot ne pie kādas_ komunistu partijas.
Redzat, kungi, šāda rīcība ir vērsta pret pilsoņiem,
kuriem likums garantē vēlēšanu tiesību izlietošanu.
Tāpat ir vēlēšanu iespaidošana, ja neatļauj aģitāciju
par tiem pašiem sarakstiem, par kuriem es nupat ru-
nāju, ja konfiscē uzsaukumus tikai tamdēļ, ka aģitē
par 34. sarakstu Latgalē. Zemgalē pie kāda kultūras
darbinieku un strādnieku saraksta iesniegšanas, kujš
noraidīts, turpat vēlēšanu telpās saraksta iesniedzējs
arestēts un apvainots it kā par to, ka viņam viltota
pase, bet noturēts politiskās pārvaldes aresta tel-
pās tikai līdz tam laikam, kamēr iztek listu iesnieg-
šanas termiņš. Pēc tam viņš atlaists un ari pase iz-
rādījušās pareiza. Kungi, šādi soļi nav pielaižami,
tie ir pilnīgi nelikumīgi un pilnīgi varmācīgi. No val-
dības šādi soļi acīm redzot sperti ar iepriekšēju no-
domu pēc zināma plāna, lai iespaidotu vēlēšanas.
Tāpēc runāt pašlaik par pilnīgi likumīgām un bez kā-
das iespaidošanas notikušām vēlēšanām nevar. To
pierāda jau šie kandidātu listu iesniegšanas gadījumi.

Bet tālāk ir vēl daudzi citi notikumi pašā vēlēša-
nu gaitā, par kuriem der parunāt. Vispirms jārunā
par Latgali, kur visvairāk notikušas pretlikumīgas
vēlēšanu iespaidošanas. Es negribu pakavēties pie
tiem daudziem sīkiem gadījumiem, kuri mums zināmi,
bet vispāri aizrādīšu, ka nav piemēram bijuši vaja-
dzīgie saraksti dažos vēlēšanu iecirkņos, Tā pie-
mēram mums ziņo, ka dažos Latgales pagastos pie-
trūkušas rezerves listes jau pusdienas laikā 4. oktobrī
un vēlētājs, ja gribēja attiecīgu numuru dabūt, to ne-
varēja dabūt. Un izrādās, ka dažos pagastos ir iz-
dalīti saraksti nepilnīgos apmēros, Piemēram uz 3—4
personām, uz veselu ģimeni ir iedots tikai viens kom-
plekts sarakstu it kā iepazīšanās nolūkā. Protams,
ja vēlētājs aiziet uz vēlēšanu lokālu un grib nodot
3. numuru, tad viņš atrod, ka tur trūkst šī saraksta.
Šim vēlētājam neatliek nekas cits,- kā vai nu ņemt
tādu numuru, kāds ir, vai atteikties pavisam no bal-
sošanas. Un tas ir noticis. Norādījumi uz to ir.
Tie gan ir tikai no dažām vietām, bet var slēdzienu
taisīt, ka šie nav vienīgie gadījumi, par kuriem zi-
ņas ir ienākušas. Un tad, kungi, nāk priekšā tādi
radījumi, kādi bija Posiņes pagastā, kur listes sāka
izbrāķēt tikai tādēļ vien, ka uz viņas bij numurs 3
virsū, kur apmēram 2nnn listes tika atzītas nar ne-
pareizām. Grūti ir iedomāties, vai tāda nelikumī-
bas sajūta tiešām varētu valdīt nie personāmi, pat oie
tiesas locekļiem, kuri ir piedalījušies vēlēšanu komi-
sijā, kāda tur valdījusi. Bet tas ir noticis fakts.
Atklātība pazīstami cilvēki pēzeknē, Latgales ap-
gabala vēlēšanu komisijā, neskatoties uz to, ka vi-
ņiem pierādīja vispusīgi, ka izbrāķētie 3. numura sa-
raksti ir oficiāli vēlēšanu komisijas saraksti^ to-
mēr centās šos sarakstus noraidīt un ar savu lē-
mumu noraidīja viņus. Ceļas jautājums, ja tā darīja
apgabala vēlēšanu komisija Rēzeknē, kur bija oficiāli
priekšstāvji klāt, ko tad nedarīja Latgales pagastos
un iecirkņos, kur nebij klāt 3. numura priekšstāvju.
Un attiecībā uz strādnieku sarakstiem jāsaka, ka
daudzas vietās no 3. numura priekšstāvjiem nebija
iespējams būt klāt; tur tiešām var paredzēt vis-
sliktāko.

Tālāk par tiem paņēmieniem, kādus Latgalē se-
\išķi piekopuši baznīckungi. Pilnīgi atklāta neli-
kumība ir tā, ka baznīckungi; no kanceles noteikti
veduši aģitāciju par savu sarakstu. Pēc mūsu liku-
miem tā ir nelikumība, jo mūsu likumi nosaka, ka
mācītājs no kanceles nedrīkst aģitēt. Bet viņi nav
aprobežojušies ar aģitāciju vien. Katoļu mācītāji gā-
jušivēl tālāk: viņi ir draudējušinekristīt bērnus, ne-
piedot grēkus (jautrība), ja nebalsos par 9. numuru.

(Sauciens no vietas: „Nelaist debesīs!") Viļakas
mācītājs braucis apkārt pa savu pagastu un piedrau-
dējis saviem draudzes locekļiem: „Ja es velak at-
radīšu pie jums mājā 9. numuru, tad es jūsu bērnus
nekristīšu." Ar vārdu sakot, nepildīšot nekādas ce-
remonijas no mācītāja puses. (Sauciens no vietas_:
„Tas ir Rancana pirksts!") Tā ir ne tikai augstāka
mērā nelikumība, bet jau atklāta savu amatu pienā-
kumu ļaun^r-ātīga izlietošana. Jūs variet iedomāties,
ko tas nozīmē priekš tumšās Latgales tautas, kura
ir reliģioza, kura tic un domā, ka viņa to dara aiz
savas tīrākās sirdsapziņas un pārliecības, kura pa-
ļaujas uz Dievu un baznīckungiem, kad te nāk baz-
nīckungi ar savu politiku un iespaido šo mazāk apzi-
nīgo reliģiozo cilvēku pārliecību ar to, ka piedraud
viņiem nepiedot grēkus. Protams, tas izklausās ļoti
smieklīgi, bet tie smiekli krīt uz mūsu baznīckungiem.
Šiem smiekliem ir ari sava nopietnā puse. Vajaga
iedomāties, kādu iespaidu tas atstāja uz vēlēšanu iz-
nākumiem. Mēs esam pārliecināti, ka šāda neliku-
mīga un ļaunprātīga aģitācija no Latgales mācītāju
puses ir iespaidojusi vēlēšanas, un šinī namā nesēž
tas spēku samērs, kādam te vajadzētu būt, ja vēlē-
šanas notiktu kārtīgi un likumīgi. (Saucieni pa labi:
,.Pareizi!") Jūs man piekrītat, ka tas ir pareizi, bet
kad es teikšu, ka šī iespaidošana notikusi uz kreisā
spārna rēķina, tad jūsman vairs nepiekritīsat. Taisni
strādniekiem bija visgrūtāk! savas tiesības izlietot,
jo ir notikusi visāda nelikumīga iespaidošana gan no
darba devēju puses, kā jūs redzat, gan no policijas
puses, gan no mācītāju puses, gan no augstākiem ie-
rēdņiem, kur daudzās vietās nāk priekša tādi gadī-
jumi, ka augstākie ierēdni, priekšnieki, paziņo sa-
viem apakšniekem, zemākiem ierēdņiem: ,,Jus ne-
drīkstat balsot par trešo numuru." Tā tad jūs re-
dzat, kādā virzienā iespaidošana ir gājusi. Un ne-
var vēl neaizrādīt uz to lietu, par kuru te sava refe-
rāta beigās runāja mandātu komisijas referents, t. i.
par deputāta Logina un šīs listes otrā kandidāta
Kublicka skandalozo lietu. Ari to lielā mērā var
uztvert no jocīgās puses, kur līdzīgi, varbūt, lielceļa
laupītājam kāds bezpartejiskās listes liders uzbrūk
savam bijušam kolēģim ar paceltu revolveri, lieto
draudus in saka. „Atdod man deputāta mandatu_"
Varbūt tas nebija vairs tik daudz no_svara pēc velē-
šanām, bet ar šo gadījumu izpeld ārā tik smuki noti-
kumi, kā jau pazīstamie veKselīši par 250.000 rubļiem.
Ja nebūtu šis skandalozais notikums, tad mes var-
būt ar mazākām tiesībām te par to varētu runāt, bet
šinī gadījumā figurē noteikti fakti un liecinieki, kuri
liecina, ka attiecīgās personas pirms velēšanām iz-
rakstījušas par 250.000 rubļiem vekseļus tādam par-
tijām Latgalē — un te man atkal jāsaka: galve-
nam kārtām baznīckungu partijām —, kuras nav
kautrējušās un nav apstājušās ne pie kādiem līdze-
kļiem. Izraksta vekseļus par to, lai viņus raksta
listē iekšā, izmantojot grozīgo listu vēlēšanu sistēmu.
Un tas ari ir noticis, un es ari vēlētos, lai te nāk Lat-
gales deputāti, kas šinī lietā varētu daudz vairāk sa-
cīt. Kungi, kāda tad nu ir tā likumība, un cik tad nu
ir pareizas tās vēlēšanas, kur balsis pērk ne pa vie-
nai, bet pa tūkstošiem. Mēs zinām, ka katrs depu-
tāts Saeimā ienāk caurmērā ar 8—9000 vēlētāju
balsīm. Likums nosaka, ka pat par katras vienas
balss pirkšanu vai iespaidošanas mēģinājumu ar
draudiem draud diezgan bargs sods. Bet kādu sodu
saņems šie kungi, kuri tādā kārtā caur pirkšanu un
pārdošanu ieveduši Saeimā dažus deputātus, no-
pirkdami desmitiem tūkstošiem balsis? Loti viegli
saprotams, ka ar šiem deputātiem, no kuriem ņem
vekseļus par 250.000 rubļiem, iepriekš norunāts, ka
viņiem Saeimā jāved zināma politika un jāpiebiedro-
jas zināmām frakcijām, un proti, pie tām, kurām vi-
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ņi vekseļus izdod, un ka tikai tādā gadījumā vekseļi
netiks protestēti un ieķīlāti, kamēr pretējā gadījumā
viņus spiedīs samaksāt. Kādā situācijā tad nu at-
rodas tas deputāts, kas ievēlēts? Tas atrodas tādā
situācijā, ka vai nu maksāt 250.000 rubļu, vai padoties
un vest tādu politiku, kādu viņš varbūt saviem vēlē-
tajiem nav apsolījis vest. Tā tad jau iepriekš vēlē-
šanām vairāki desmiti tūkstoši balsu bija pārdoti un
velēšanas priekš šiem kungiem bija tikai komēdija,
ja viņi gājaun sludināja velētajiem,ka viņi to un to
darīs: „Mes jums dalīsim zemi Latgalē, mēs gādā-
sim par bezdarbniekiem, mes strādāsim labāk nekā
vecie deputāti", — Jabi zinādami, ka viņi pārde-
vušie s. Kungi, tādi fakti taču ir, un man liekas,
ka mes ar laiku zināsim vel vienu otru tādu faktu,
zināsim vairākus faktus. Pagaidām mums tikai da-
ži ir zināmi un par tiem ir jārunā. Ja nu šos faktus,
par kuriem minēju, saņem kopā, tad var nākt tikai
pie viena slēdziena, kaes jau izsacījos, ka šinī namā
nesēd tāds speķu samērs, kādu tauta viņu gribējusi
redzēt, un taisni laba spārna partijas ir rīkojušās ar
šiem vekseļiem, rīkojušās ar šādu iespaidošanu. Pie
ta spārna pieder ari baznīckungi, kuri draudējuši sa-
viem draudzes locekļiem nepiedot grēkus, ja tie ne-
balsos par viņu numuru. Bez šaubām ir jāpieņem,
kaut ari formāli tas nav pierādāms,ka tas lielu iespai-
du atstājis uz vēlēšanām. Ja mēs caur mandātu ko-
misiju nevaram dot lieciniekus un nevaram visu mel-
nu uz balta pierādīt — tādas lietas un dažādas, kom-
binācijas tiek izdarītas lielā slepenībā —, tad tomēr
tie ir fakti, kuri apkauno visu mūsu demokrātisko vē-
lēšanu sistēmu un visu mūsu tiesisko iekārtu. Šie
fakti ir apkaunojoši. Bet galvenais ir tas, ka viņi ir
iespaidojuši lielā mērā Saeimas sastāvu. Mēs tagad
stāvam fakta priekšā, ka mēs nevaram izdarīt otrreiz
vēlēšanas. Loti žēl, ka mēs to nevaram, jo mēs ne-
varam nogurdināt tautu šo dažu noziedznieku dēļ,
kuri pielaiduši šīs nelikumības un iespaidošanas, jo
mums nav nekādas garantijas, ka turpmāk viņi ne-
darīs to pašu. Bet no šiem faktiem tomēr jātaisa
slēdziens, ka uz priekšu šinī ziņā gan kaut kas jā-
dara, lai šādi fakti neatkārtotos. Laj mācāmies no
šīs. trīsgadu prakses, kurā gan varbūt nepareiz[ at-
spoguļosies Saeimas sastāvs, seviški_ attiecībā uz
Latvijas darba tautu, kura še nav dabūjusi to vaja-
dzīgo iespaidu, kāds viņai būtu pienācies. Tas
mums jākonstatē vēlētāju priekša. To
mēs papūlēsimies darīt ari nākošos 3 gados, lai _ pie
nākošām vēlēšanām tauta pareizāk prastu novērtēt
tos kungus, kuri viņiem sludināja gan zemi,_ gan ci-
tus labumus, bet pēc vēlēšanām nāca un radīja at-
klātībā tādus faktus, ka viņi ar tautas balsīm ir tir-
gojušies. Šādi apkaunojoši fakti mums jāmēģina no-
vērst. (Aplausi pa kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēl lūdz iekš-
lietu ministrs Laimiņš. Vārds iekšlietu ministrim
Laimiņam.

Iekšlietu ministrs E. Laimiņš. Augsti godātie de-
putātu kungi! Es atļāvos ņemt vardu tādēļ,ka ieprie-
kšējais runātājs Rudevica kungs izteicas sava runa.jt
kā vēlēšanās no valdības puses, no administratīvas
varas puses ir pielaista iespaidošana un it ka no tas
pašas puses būtu pielaista nelikumīga rīc_ība_ Man
šeit jāaizrāda, ka vēlēšanas vadīja centrāla velēšanu
un apgabalu vēlēšanu komisijasun no minētam ie-
stādēm līdz šim laikam nav ļenakušas sūdzības par
to, ka vēlēšanas kaut kur būtu tikušas iespaidotas.
vai ari ka kaut kādā vietā no administrativasvaras,
no policijas puses būtu laupīta jespeja zināmam po-
litiskām personām vai politiskam partijām iesniegt
vēlēšanu listes. Tādas sūdzības nav ienākušas un
tādi gadījumi man ari nav zināmi. Talak Rudevica
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kungs aizrādīja, ka dažas personas esot tikušas are-
stētas pēc tam, kad viņas iznākušas no vēlēšanu tel-
pām, kur viņu saraksti noraidīti. Vēlēšanu laikā ir
notikuši daudzi aresti sakarā ar atrastām nelegālām
organizācijām. Varbūt, ka vienā otrā gadījumā, kur
šie aresti ir notikuši, starp arestētiem ir atradusēs
viena otra tāda persona, kura ir gribējusi iesniegt
sarakstu. Man gan tādi gadījumi nav zināmi, bet
nevar taču administratīvā vara, policija pārtraukt sa-
vu darbību un atļaut Saeimas vēlēšanu laika nelegā-
lām organizācijām pilnīgi brīvi darboties. Paša ve-
lēšanu sākumā visiem polirijas priekšniekiem, ap-
riņķa priekšniekiem un prefektiem ir dots noteikts
aizrādījums vēlēšanu laikā izturēties pilnīgi objektivi
sasauktās vēlēšanu sapulcēs pret visām politiskam
partijām un personām. Tad tālāk Rudevica kungs
vēl aizrādīja uz tādiem gadījumiem,_kur itin ka dau-
dzām personām pases atņemtas, tapec daudziem ve-
lētājiem ņemta tiesība piedalīties velēšanas. Kad
šādi aizrādījumi ienāca no vēlēšanu komisijas puses,
nekavējoties tika dotsrīkojums, ka jakaut kur ir at-
ņemtas pases, tūliņ atdot tās atpakaļ. Ja nu dažam
personām nav atdotas pases, tad tikai tamdel, ka. pasu
pārbaudīšanas komisijas, kuras darbojas uz likuma
pamata, atradušas, ka minētās pases izsniegtas
nelikumīgi un tās ir anulētas. (Saucieni pa kreisi.)
Attiecībā uz plakātiem ir bijuši daži gadījumi, kur po-
licija ierosinājusi tiesā plakātu konfiscēšanu tadeļ,
ka uz tiem pielaistas lietas, kuras nebija pielaižamas.
Tiesa taisīja savu lēmumu un laikam divos gadījumos
tādi plakāti ir konfiscēti. Še no policijas puses nav
pielaistas nelikumības vai vēlēšanu iespaidošana. Ja
tādi gadījumi vispār būtu bijuši, kur zinamaspersonas
būtu to izdarījušas, tad būtu jāatzīst, ka tas pārkā-
pušas savas varas robežas un būtu saucamas pie at-
bildības. Bet man 'tādi gadījumi nav zināmi. (Sau-
cieni pa kreisi: „Jūs neko neziniet, Jus dzīvojiet ka
v.aisā!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz depu-
tāts Francis Trasuns. Vārds deputātam Francim
Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales_ demokrātu partija): Mani
kungi! Mēs nunat dzirdējām, kādu bildi par velē-
šanām deva Rudevica kungs, un vajaga atzīt, ka to
faktu vairums, ko pieveda Rudevica kungs, nav it
ne ar ko apgāžams. Mani kungi! Ir faktiski _ jāat-
zīst, ka vēlēšanas, kuras tagad notikušas, ka tas ne-
varēsim pilnā vārda apmērā nosaukt par brīvam ve-
lēšanām, par tautas brīvās gribas izteikšanu. Vai-
rums no tiem faktiem, kā es sacīju, nekāda ziņa nav
apgāžams. Es esmu pārliecināts, ka tie, kuri lietoja
šādus paņēmienus pie vēlēšanām, ļoti šaubīgus_ viena ?
otra gadījumā, kuri stāv tuvu ar krimināllietām, es
esmu pārliecināts, ka tie neiedjrošinasies _apgāzt tos
faktus. Tie fakti, kas vēlēšanas parādījās, tie it vi-
siem ir tik labi pazīstami, ka nav apgāžami, viņi ar
vekseļiem ir pierādāmi un es domāju, ka drīz sagai-
dīsim tos laikus, kad vekseļi nāks priekša, jo_ tie
kungi, kuri tos pieprasīja, taču nepieprasīja tikai tāpēc,
lai dabūtu papīra gabaliņu. Tie gribēs naudu saņemt.
Bez tam, kungi, ka tur tika lietoti draudi, kuri ir pa-
īedzēti mūsu sodu likuma, tas ari nav apgāžams.
Tur varētu veselu virkni, ne tikai simtiem, bet
tūkstošiem liecinieku pievest, kuri apliecinātu, ka
draudi tika ne tikai izteikti, bet ari faktiski tika lie-
toti. Bet es negribu, kungi, atkārtot visustos fak-
tus, kurus pieveda Rudevica kungs, tas būtu lieki.
Tie fakti nav apgāžami. Bet es pievedīšu vel vienu
lietu, kura būtu pie nākošām vēlēšanām novēršama.
Partijām, kā zināms, bij brīv nodrukāt ari savas
listes ar tādiem sarakstiem, bez tam, kā gāja Latgale
balsu skaitīšana, ari visiem ir zināms. Nebij ta, _ka
visi skaitītāji būtu vienā kopā, kur viens otru varētu
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kontrolēt, ka netiktu pielikta neviena liste klāt, bet
katrs skaitīja atsevišķi un bija pat gadījumi, kad
skaitīšana netika nobeigta vakarā, tad palika viens
pats, kas skakīja. Tādu sarakstu, uz kuriem nebij
centrālas velēšanu komisijas zīmoga virsū, varēja
but katram simtiem ķešā un kad nu skaitītājs palika
viens pats, tad bij viegla lieta paņemt zināmu nu-
muru — 10 vai 100 gabalu un samainīt, ieliekot kādu
citu numuru vieta. Kontrole nekāda nebija, jo skai-
tītājs bij palicis viens pats. Piemēram Rēzeknē no-
tika gadījums, kad vakarā, kad jau gandrīz visas bal-
sis bij saskaitītas, bij ziņas, ka nāk tādi un tādi de-
putāti jekša, bet rītā citādāki. Tāpēc lai šādas lietas
nevarētu notikt, kur var pavisam sakropļot tautas
gribu pie velēšanām un, kā Rudevica kungs pareizi
izteicas, _ var nākt Saeimā iekšā ne tādi deputāti, kā-
dus velējas tauta, bet tādi deputāti, kuri tika iekšā
ar dažadam_ machinacijam u. t. t, katrā ziņā mums
vajadzēs stāties pie velēšanu likuma papildināšanas
vai reformas.

Priekšsēdētājs P. Kārniņš: Vārds deputātam
Nikolajam Kalniņam.

N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Es nebūtu runājis šoreiz, bet daru to
vienīgi ņemot vēra to, ka iekšlietu ministra kungs
nāca šeit ar saviem paskaidrojumiem, kuri prasa, lai
par viņiem kaut ko runātu. Patiešām, mums ir „lai-
mīgs" iekšlietu ministrs (jautrība, kurš nezin ne tikai
to, kas noticis, viņš pat nezin, pie kādiem apstākļiem
apcietinātas daudzas_ personas un pie kādiem ap-
stākļiem šīs apcietinātas personas tiek turētas cie-
tuma. (Sauciens no vietas: „Viņš jau pateica!") Ja
viņš nezin, ko viņam padota iestāde, politiskā ap-
sardze, dara, tad lai būtu atļauts pateikt to, ko viņa
dara. Šis iekšlietu ministrs nezin, ka tiek apcieti-
nāta persona taisni tad, kad viņa iznāk no vēlēšanu
biroja, kur viņa iesniegusi savu_ sarakstu. Šis sa
raksts bijis šaubīgs priekš tagadējās valdības un tā-
pēc šo personu, iznākot ara no velēšanu biroja, ap
cietina. Apcietināts viņš netiek protams tāpēc, ka
viņš iesniedzis Zemgales vēlēšanu apgabalā „Zem
saies strādnieku un kultūras darbinieku grupas kar-
didatu sarakstu", bet tamdēļ, ka viņam esot viltota
pase. Taisnišīs viltotas pases jautājums jānoskaidro
tik ilgi, kamēr izbeidzas termiņš kandidātu sarakstu
iesniegšanai. Tad viņam paziņo, ka viņam ir īsta
pase, ka viņš nedzīvo uz viltotas pases pamata. Vai
patiesi iekšlietujninistra kungs domā, ka šāds veids
nesaucas par vēlēšanu iespadošanu, vai te nav no
ticis_ ļaunprātīgs gadījums, lai atņemtušaipersonaiespēju aiziet uz mājam, jo izrādījies, ka daži no pa
rakstiem saraksta bijuši nesalasāmi. Viņam tiek at-
ņemta iespēja aiziet pie saraksta uzstādītājiem ur
dabūt salasāmus parakstus. Viņu patur apcietinā-
juma, bet nak iekšlietu ministrs un saka: „man it ne-
kas nav zināms, ka tādi gadījumi ir notikuši". Otrs
gadījums ir attiecība uz Linardu Laicenu. Par šīs
personas turēšanu apcietinājumā še ir dokuments,
lēmums, kuru ir parakstījuši 21. augustā kara ministrs
un iekšlietu ministra vietas izpildītājs. Liekas, ka
šis dokuments bus taču zināms mūsu Jajmīgam"
iekšlietu ministrim un te nu ir uzskaitīti kādi trīs mo-
tivi, kamdēļ Linards Laicens tiek turēts cietumā. Un
pats pirmais _ motīvs ir tas, ka viņam iepriekšējās
Saeimas vēlēšanās 1922. gadā esot bijis uzdots or-
ganizēt komunistus caur arodniekiem uz Saeimas
vēlēšanām, kā ari viņš pats no komunistiem ir ticis
„izbīdīts" kā kandidāts uz Saeimu. Sakarā ar komu-
nistu organizēšanu uz Saeimas vēlēšanām 1922. gada
4. augustā noturēta slepena apspriede, kurā pie-
dalījies ari minētais Linards Laicens un no viņa ari
aizstāvēta komunistu platforma. Tā tad jau no paša
sākuma iet runa par to, ka pret zināmu personu iz-
lietotas represijas par to, ka viņa piedalījusēs sa-

pulce, kur runa_ ir gājusi par platformas uzstādīšanu
priekša stāvošas velēšanās un par personu izvēlē-
šanu, t. i. par tādam lietām, kas _katram pilsonim ir
atļauts. Tas ir viens motivs, kāpēc viņam piemērots
Kerenska likums un taisni tanī laikā, kad tuvojas jau-
nas Saeimas vēlēšanas. Kāpēc šo motivu iekšlietu
ministrs_ atceras taisni tad, kad mums stāv priekšā
otras velēšanas, pēc trīs gadiem? Otrs motivs, ka
viņš musinājis uz dumpīgiem nodarījumiem. Varētu
sacīt, ka nu ir radies viens cienīgs motivs, pie kura
iekšlietu ministrs var pieķerties. Bet kā šī musinā-
šana un dumpīgie nodarījumi tiek motivēti? Linards
Laicens 1923_ gadā — 1925. gadā taisa lēmumu par
viņa apcietināšanu —, 1923. gadā viņš kā komunistu
priekšstavis uzstājies aģitācijas nolūkā disputā par
aktīvo mākslu. (Smiekli pa kreisi.) Nu, vai nav
smieklīgi, ja par tādām lietām runā 1925. gadā, pēc
2 gadiem, lai cilvēku turētu apcietinājumā taisni tad,
kad priekša stāv Saeimas vēlēšanas. Runājis par
aktivo mākslu, norādīdams, ka līdzšinējās kultūras
un mākslas vietā jābūt citai, cildinādams Padomju
Krievijas proletārisko mākslu. Un tas ir viss. Bez
tam tanī pašā 1923. gadā šis briesmīgais noziedz-
nieks ir gribējis izdot žurnālu „Vienība". Žurnāls
..Vienība" tika ari izdots. Pēc tam ticis ievēlēts žur-
na'a redaknias koleģiiā. Žurnāls ..Vienība" ticis kon-
fiscēts savā laikā (Sauciens: ..Tagad ari tiek iz-
dots!"), tagad tiek izdots un tiek turnināts bdot. Tad
jau visus redaktorus, kuri šinī žurnālā strādājuši, va-
jag turēt uz Kerenska likuma namata cietumā. Bet
tas nenotiek. Bet priekš Linarda Laicena tas ir mo-
tivs, lai viņu tiuētu ancietinālumā. No otras puses,
ja natiešām žurnāls ..Vienība" ir tādas dabas, kurā ir
noziedzīgi darījumi, kurā ir musinājumi uz dumpi u.
t. t. ievietoti, tad par to var saukt tās personas pie
atbildībai un tad pret viņām izlietos represijas pro-
kuratūra, izlietos tās represijas, kuras paredzētas
kriminālprocesa likumos. Bet nē, tomēr izrādās,ka ar
tām represijām nenietiek, un lūk, kad nāk vēlēšanas,
tad vajaga piemērot Kerenska likumu. Trešais Li-
narda Laicena noziegums ir tas, ka viņš sarakstījis
1925. gadā — nu ir 1925. gads — un laidis

pārdošanā brošūru „Alfa un auto" (A. Klīve
ro vielas: „Kā viņu sauc?"). Alfa un auto!
Patiesībā tā nav brošūra, bet !r kāda luga.
Šī brešura, ņemot vērā, ka viņā atrodas sodu likumu
102. un 154. pantos paredzētie noziedzīgie nodarījumu
pamati .10 Rīgas apgabaltiesas prokurora h tikusi
konfiscēta un pret Linardu Laicenu iesākta iz-
meklēšana. Bet te jau ir tiesa iejaukusēs prokura-
tūra iejaukusēs un tā varēja savu d-ošības līdzekli
pret LmarduLaicenu izlietot. Tas drošības līdzeklis,
°Jk vai redzēt no pašiem Linarda Laicena paskaidro-
jumiem, kurus viņš iesniedzis frakcijai, ir bijis turē-
iana zem policijas uzraudzības, bet ne ancietinājumā.
lādi ir Linarda Laicena smag'e noz-egumi, par ku-
riem, ja viņš būtu kādus izdarījis, viņš ath-'dēs taču
tiesā. Lietas par viņu tiesā taču ir ievadītas un lie-
kas, ko tad te vajadzēja administrācijai darīt. Lieta
ir ņēmusi savu likumīgo virzienu un prokuratūra nav
atradusi par vajadzīgu bāzt viņu centrālcietumā. To-
mēr administrācija 1925. gada augustā, ņemot vērā
to, ka šī persona atkal grib izlietot tās ^esības, ku-
ras katram Latvijas pilsonim garantē mūsu Satver-
sme, proti, ka šī persona atkal grib, kā viņi saka, iz-
bīdīt sevi par kandidātu uz Saeimas vēlēšanām, liek
apcietināt šo personu un uz šo datu pamata turēt
apcietinājumā. Vai pēc tam mēs varam ņemt par
pilnu to, ko še teica iekšlietu ministra kungs, ka ne-
kas tamlīdzīgs nav noticis, ka viss ir noritējis gludi
un kārtīgi, ka administrācija nav pelnījusi nekādus
pārmetumus. Pēc visa tā es negribu vairs tālāk ru-
nāt par visiem tiem gadījumiem, par kuriem jau ru-
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naja_? manas frakcijas iepriekšējais runātājs, par tāmdaudzām iespaidošanām, ko ir izdarījuši baznīckungi
Se man vel ir viens tāds dokuments, g^n ne vairs parkatoļu sandznieKiem, bet par mūsu pašu luterāņugarīdzniekiem . Saldus mācītājs Ozols no kancelesbaznīca aģitējis un teicis, lai nenododot savas balsispar tam partijām, kuras negribot dot baznīcai materi-
elus līdzekļus ._ Par šāduaģitāciju neviens nevarot vi-ņam muti aizbāzt. Tas visas ir lietas, parkurām ir rak-
stīts jau laikrakstos un kas Raiši raksturo mūsu baz-
nīcas, tiklab luterāņu, ka katoļu garīgo seju un etiķu.
Sevišķi es gribēju griezt augstā nama vērību uz to,
ka mušu administrācija, kuru vēl tagad reprezentē
tagadēja valdība, nav stāvējusi savu uzdevumu aug-
stuma un tāpēc augstam namam būtu jāvelk zināmas
konzekvences pie šīs administrācijas noorganizē-
šanas. (A. Veckalns no vietas: „Pareizi!").

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vai-
rāk ne veļas? (.1. Celms no vietas: „Apsūdzētiem
pēdējais vārds!"). Vārds mandātu komisijas refe-
rentam flolcmanim.

Referents i*. Holcmanis: Tie fakti, uz kuriem
aizrādīja deputāti Rudevics, Fr. Trasuns un Nikolajs
Kalniņš nav likuma paredzētā kartībā un laikā ienā-
kuši

^
mandātu komisijai, tāpēc mandātu komisija ne-

varēja ar šiem jautājumiem nodarboties. Ir bez šau-
bām pielaižams, ka vēlēšanu laikā nepareizības ir
notikušas, bet ja tas ir tā, tad pret šīm parādībām var
cīnīties ceļā, kas paredzēts mūsu sodu likumos un
kriminālprocesa likumos. Mandātu komisija šinīs
jautājumos stāvokli ieņemt nevarēja aiz gluži formā-
liem iemesliem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: No referenta iesniegts
sekošs priekšlikums, kurš nāks balsošanā:

„Saeima, pārbaudījusi uz Latvijas Republikas Satversmes
18. panta pamata savu locekļu pilnvaras, apstiprina tās".

Es lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties' tos, kas būtu par šo mandātu komisijas
priekšlikumu. Acīmredzams vairākums. Līdz ar to
pieņemts mandātu komisijas priekšlikums un Saei-
mas locekļu pilnvaras apstiprinātas.

Mēs pārejam tagad uz dienas kārtības 3. punktu.
Valsts Prezidenta vēlēšanas. Attiecī-
bā uz vēlēšanu kārtību frakciju birojs un pre-
zidijs taisījuši iepriekšēju lēmumu, kuru es lūdzu
sekretāra kungu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
..Frakciju biroja un prezidija iepriekšējs lēmums par Valsts

Prezidenta vēlēšanu kartību.
A. Kandidātu uzstādīšana.

1. Uz prezidija uzaicin ājumu Saeimas locekli sēdes sā-
kumā rakstiski iesniedz kandidātu vardu un - uzvārdu, ap-
liecinādami ar savu parakstu, ka uzstādītais kandidāts apmie-
rina likuma prasības.

2. Balsošanā n?k tikai tādi kandidāti, kuri devuši pie-
krišanu vai nu mutiski Saeimas sēde, vai ar rakstu, vai ar
telegramu, apliecinot pēdēja gadījuma savu parakstu parastā
kārtībā. ?

3. Prezidijs uzstādītās kandidatūras ceļ priekša Saeimai,
kura tās apstiprina; pēc tam jaunas kandidatūras netiek pie-
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c 4. Pēc kandidātu uzstādīšanas pusstundu pārtraukums
frakciju apspriedēm un kandidātu sarakstu izgatavošanai.

5. Ar rakstāmmašīnu izgatavo uz apzīmogotam velēšanu
zīmēm priekš ikviena deputāta sarakstu_ ar uzstādītiem kandi-
dātiem, liekot tos alfabētiskā kartība (pec jaunas ortogrāfijas).

B. Vēlēšanu kārtība.

6. Pēc pārtraukuma priekšsēdētājs alfabētiskā kārtībā
aicina deputātus pa vienam izdarīt balsošanu.

7. Balsošana notiek tādā kārta, ka deputāts saņem pie
runātāju ložas kuvēru un kandidātu sarakstu, no kura tas ste-
nografistu ložā iegājis, izstrīpo nevēlamos kandidātus un at-
stāj tik vienu vārdu. Šādu sarakstu tas ieliek kuvēra un no-
dod balsi balsu skaitītājam, kurš to iemet vēlēšanu urna.

8. Ja nodoti saraksti, kuros nestrīpots atstats vairāk
nekā viens kandidāts, kuros nostrīpoti visi, vai ari kurā ne-

viens no vairākiem kandidātiem nav strīpots, tad tādas balsis
skaitāmas par atturējušos balsīm attiecībā uz visiem, kan-
didātiem.

9. Ja neviens no kandidātiem nav dabūjis vajadzīgo
balsu skaitu, izdara tādā pat kārtā par visiem uzstādītiem kan-
didātiem otrreizēju balsošanu. Ja ari tad nav panākumu, bal-
sošanu turpina, pie kam pie ikvienas turpmākās balsošanas
atkrīt arvienu tas kandidāts, kurš iepriekšējā balsošanā dabūjis
vismazāk balsu. Šādā kārtā balsošanu atkārto tik ilgi, līdz
Valsts Prezidents ievēlēts.

10. Gadījumā, ja balsošana izsmelta, un tomēr neviens no
kandidātiem nav dabūjis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu,
jānotiek jaunām vēlēšanām. Jaunu vēlēšanu gājienu uzsākot,
kandidāti _ uzstādāmi par jaunu, pie kam var uzstādīt ari
iepriekšējās vēlēšanās neievēlētos kandidātus."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimai tagad jāiz-
teicas par šo frakciju biroja un prezidija iepriekšējo
lēmumu, kurš jums visiem izdalīts. Prezidijs liek
priekšā šo lēmumu apstiprināt. Iebildumu nav? Šis
iepriekšējais frakciju biroja un prezidija lēmums līdz
ar to ir apstiprināts. Saskaņā ar nupat pieņemto
vēlēšanu kārtības ruļļa 1. pantu es uzaicinu Saeimas
deputātus iesniegt kandidātu vārdus, kuri grib kan-
didēties uz Valsts Prezidenta amatu. Iesniegti se-
kosi kandidāti: no demokrātiskā centra, jaunzem-
nieku savienības, Latgales demokrātu un Latgales
darba partijas frakcijām uzstādīts uz Valsts Prezi-
denta amatu Jānis Čakste. Līdz ar to apakšā pa-
rakststījušies paskaidro, ka Jānis Čakste apmierina
visas prasības, kādas paredzētas Latvijas Renubli-
kas Satversmē. Jānis Čakste paziņo, ka Piekrīt sa-
vas kandidatūras uzstādīšanai uz Valsts Prezidenta
amatu.

Tālāk Rudevics. Cielēns un Menders paziņo, ka
uzstāda Jāni Pliekšanu-Raini par kandidātu uz
Valsts Prezidenta amatu. Rainis savā paziņojuma
uz priekšsēdētāja vārdu paziņo, ka pieņem piedāvāto
ka n didaturu uz Valsts Prezidenta amatu.

Tā'āk latviešu zemnieku savienības frakcija, pa-
rakstījušies Klīve, Pauluks un Kviesis, liek priekša
par kandidātu uz Valsts Prezidenta amatu Kārli Ul-
mani. Deputāts Kārlis Ulmanis paziņo Saeimas
preridijam. ka kandidatūru uz Va'sts Prezidenta
atmatu pievem. Līdz ar to iemīdīts pirmais un otrais
vēlēšanu kārimas punkti sa^a^ā ar mūsu Satversmi
un k"rtība,s rulli. Li^ku nriekšā aug _ tam namam vi-
sus, uzstādīs kandidātus apstiprināt. Vai ir kādi
kbi'dumi? Uzstādītie kandidāti no augstā nama ap-
stiprināti. Saskaņā ar mūsu nupat oienemto_ velē-
šanu kārtības rul'a 4. pantu, es pasludinu pārtrau-
kumu uz pusstundu.

(Pārtraukums no pīkst. 1.25 līdz pīkst. 2 dienā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde turpi-
nātas. Pēc iepriekšējā Saeimas lēmuma velēšanu
kārtība būs tagad sekoša. Alfabētiski izsaucot de-
putātus na vienam, tiks izdarīta balsošana tāda
veidā, kā tas paredzēts Valsts Prezidenta velēšanu
kārtības ruļļa 6., 7., 8., 9. un 10. panta. Balsošana
notiek tādā kārtā, ka denutats saņem pie runātāju
ložas kuvēru un kandidātu sarakstu, no kura tas
stenosjrafistu ložā iegājis izstrīpo nevēlamos kan-
didātus un atstāj tik vienu vardu. Pec tam tas sa-
rakstu ieliek kuvērā un nodod balsu skaitītajam,
kurš to iemet vē'ēšanu urnā. Ja bus nodoti saraksti,
kuros nestrīpots atstāts vairāk neka viens kandidāts,
vai kuros nostrīpoti visi, vai kura neviens no kandi-
dātiem nav strmots, tādas balsis staitīsies par attu-
rējušos balsīm attiecībā uz visiem ^didatiem. Ja
neviens no kandidātiem nebūs_ dabūjis vajadzīgo
balsu skaitu, tad tādā pat kārta par visiem uzstā-
dītiem kandidātiem tiks izdarīta otrreizeia balso-
šana. Ja ari tad nebūs panākumu, balsošana turpi-
nāsies, pie kam pie ikvienas tummakas balsošanas
atkritīs tas kandidāts, kurš iepriekšēja balsošana da-
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būjis mazāk balsu. Šādā kārtā balsošana atkārtosies
tik ilgi, kamēr ievēlēs Valsts Prezidentu. Tagad es
lūgšu nobalsot:

Arturs Alberings, Andrejs Krastkalns,
AJfreds Alslebens, Kārlis Krievs,
Jānis Annus, Bernhards-Augusts Kublinskis,
Kristaps Bachmanis, Kārlis Kvelbergs,
Jānis Balodis, Alberts Kviesis,
Voldemārs Bastjānis, Krišs Kūķis,
Ernests Bauers, Kārlis Lauva,
Arveds Bergs, Maksis Lazersons,
Roberts Bīlmanis, Pauls Lejiņš,
Ādolfs Bļodnieks, Rūdolfs Lindiņš,
Jānis Blumbergs, Francis Logins,
Augusts Briedis, Klāvs Lorencs,
Kārlis Būmeisters, Noijs Maizels,
Kristaps Bungšs, Fricis Menders,
Fēlikss Cielēns, Gotfrids Mīlbergs,
Hugo Celmiņš, Ernests Morics,
Jūlijs Celms, Otto Nonācs,
Jānis Čakste — nav zālē, Markus Nuroks,
Kārlis Dēķens, Jānis Opvncans,
Kārlis Dišlers, Alfons Pastors,
Morduchs Dubins, Kārlis Pauļuks,
Roberts Dukurs, Andrejs Petrevics,
Hugo Dzelzīts, Jānis Pommers,
Kristaps Eliass, Eduards Radziņš,
Hermanis Enzeliņš, Jānis Rainis-Pliekšans — nav
Jūlijs Ērglis, zālē,
Aleksandrs Evans, Jezups Rancans,
Vilhelms Firkss, Antons Rancans,
Jānis Gibietis, Gustavs Reinhards,
Jānis Goldmanis, Miķelis Rozentāls,
Eduards Grantskalns. Jānis Rubulis,
Ernests Gulbis, Vladislavs Rubulis.
Kārlis Gulbis, Ansis Rudevics,
Jons Hans, Jānis Rūdzis,
Vilis Holcmanis, Marģers Skujenieks,
Eduards Jaunzems, Leontijs Spoljanskijs,
Staņislavs Jubuls, Jānis Sterns,
Ivans Jupatovs, Pauls Sīmanis,
Pēteris Juraševskis, Elpidifors Tichoņickijs,
Jānis Kalējs, Francis Trasuns,
Meletijs Kallistratovs. Jezups Trasuns,
Ringolds Kalnings, Kārlis Ulmanis — nav zālē,
Augusts Kalniņš, Pēteris Ulpe,
Bruno Kalniņš — atvalinājumā,Adolfs Valters,
Nikolajs Kalniņš, Andrejs Veckalns,
Pauls Kalniņš — balsošanā ne-Jānis Veržbickis,

piedalās, Jaroslavs Vilpiševskis,
Hermanis Kaupiņš, Jānis Višna,
Kārlis Kellers, Ruvins Vittenbergs,
Ādolfs Klīve, Pēteris Zeibolts,
Pēteris Kotans, Francis Zeps.

Man jāziņo zālei, ka visi deputātu kungi balso
šanā piedalījušies, izņemot 3 uzstādītos kandidātus,
Bruno Ka'ninu. kurš ir atvaļinājumā, un priekšsēdē-
tāju, kas balsošanā nepiedalījās. Es lieku nriekšā
pārtraukumu oa balsu saskaitīšanas laiku. Iebildumu
nav? Pieņemts.

(Pārtraukums no pīkst. 3 līdz 3.15. dienā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sēde turpinājās.
Balsošanas rezultāti: no 95 balsīm nodotas: par
Raini-Pliekšanu 33, par Kārli Ulmani 32, par Jāni
Čaksti 29, atturējies 1. Kopā 95 balsis. Saskaņā ar
Satversmes 36. pantu Valsts Prezidenta ievēlēšanai
vajadzīga vismaz 51 Saeimas locekļu balss. Tā kā
vajadzīgo balsu skaitu neviens no kandidātiem nav
dabūjis, tad stājas spēkā mūsu vēlēšanu kārtības 9.
pants un mums jāatkārto balsošana, pie kam pie ik-
vienas balsošanas atkritīs tas kandidāts, kas būs
dabūjis vismazāk balsis. Man ienācis no Saeimas
deputātiem: Cielena ^ Mendera un Rudevica pazi-
ņojums:

«Sociāldemokrātiskā frakcija ar šo paziņo, ka viņa no-
ņem Jāņa Pliekšana-Raiņa kandidatūru uz Valsts Prezidenta
amatu."

Tāpat ienācis paziņojums no Raiņa-Pliekšāna:
„Tā kā pirmā balsojumā neesmu dabūjis absolūtu balsu

vairumu, tad uz sociāldemokrātiskas strādnieku partijas Sa-

eimas frakcijas priekšlikumu noņemu savu kandidatūru uz
Valsts Prezidenta amatu."

Tā tad paliek 2 kandidāti. Uz vēlēšanu kārtības
4. panta pamata pasludinu pārtraukumu uz pus-
stundu.

(Pārtraukums no pīkst. 3.15—3.45 dienā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde turpi-
nājās. Tā kā mums tagad ir tikai 2 kandidāti, tad
notiks pārbalsošana par šiem 2 kandidātiem tanī
pašā kārtībā, saskaņā ar mūsu pieņemto kārtības
rulli. ' Ienācis Saeimas priekšsēdētājam rakstisks
priekšlikums, parakstīts no Dubina un citiem:

„Lūdzam mūs, apakšā parakstījušos deputātus, pie bal-
sošanas neizsaukt pēc alfabēta, bet balsošanas sākumā, jo
ievērojot to, ka iestājas sestdiena, mēs nedrīkstam rakstīt, bet
vēlamies tomēr ņemt dalību šinī svarīgā aktā.

M. Nuroks, R. Vittenbergs, M. Dubins."

Mēs pieņēmām vēlēšanu kārtības rulli, pēc kura
balso alfabētiskā kārtībā. Tāpēc man jāliek šis Nu-
roka, Dubina u. c. iesniegtais priekšlikums uz bal-
sošanu. Tad mēs varēsim vēlēšanu kārtību grozīt,
pretējā gadījumā mēs pieturēsimies pie tā kārtības
ruļļa, kādu mēs nupat pieņēmām. Lieku uz balso-
šanu Nuroka, Dubina, Vittenberga priekšlikumu un
lūdzu pacelties tos, kas ir pret. Tādu nav. Kas at-
turas.? Nav. Par nodotas 60 balsis, pret nav ne-
viena. Atturējies nav neviens. Nuroka, Dubina u.
c. priekšlikums pieņemts. Mēs pārejam pie bal-
sošanas:
Morduchs Dubins, Pēteris Kotans,
Markus Nuroks, Andrejs Krastkalns — nav zālē,
Ruvins Vittenbergs, Kārlis Krievs,
Arturs Alberings, Bernhards-Augusts Kublinskis,
AJfreds Alslebens, Kārlis Kvelbergs,
Jānis Annus, Alberts Kviesis,
Kristaps Bachmanis— nav zālē.Kiišs Kūķis,
Jānis Balodis, Kārlis Lauva,
Voldemārs Bastjānis, Maksis Lazersons,
Ernests Bauers, Pauls Lejiņš,
Arveds Bergs, Rūdolfs Lindiņš,
Roberts Bīlmanis. Francis Logins,
Ādolfs Bļodnieks, Klāvs Lorencs,
Jānis Blumbergs, Noijs Maizels,
Augusts Briedis, Fricis Menders,
Kārlis Būmeisters, Gotfrids Mīlbergs,
Kristaps Bungšs, Ernsts Morics,
Fēlikss Cielēns, Otto Nonācs,
Hugo Celmiņš, Jānis Opyncans,
Jūlijs Celms, Alfons Pastors,
Jānis Čakste — nav klāt, Kārlis Pauluks,
Kārlis Dēkens, Andrejs Petrevics,
Kārlis Dišlers, Jānis Pommers,
Roberts Dukurs, Eduards Radziņš,
Hugo Dzelzīts, Jānis Rainis-Pliekšans — nav
Kristaps Eliass, klāt,
Hermanis Enzeliņš, Jezups Rancans,
J'"lijs Ērglis, Antons Rancans,
Aleksandrs Evans, Gustavs Reinhards,
VMhelms Firkss, Mielis Rozentāls,
J_nis Gibietis, Jānis Rubulis,
Jānis Goldmanis, Vladislavs Rubulis.
Eduards Grantskalns, Ansis Rudevics,
Ernests Gulbis, J'nis Rūdzis,
Kārlis Gulbis, Marģers Skujenieks,
Jons Hans, Leontis Spoljanskijs,
Vilis Holcmanis, Jānis Šterns,
Eduards Jaunzems, Pauls Sīmanis,
Staņislavs Jubuls, Elp'd'fors Tichoņickijs,
Ivans Jupatovs, Francis Trasuns,
Pēteris Juraševskis, Jezups Trasuns,
Jānis Kalējs, Kārlis Ulmanis — nav klāt,
Meletijs Kallistratovs, Pēteris Ulpe,
Ringolds Kalnings, Ādolfs Valters,
Augusts Kalniņš, Andrejs Vpckalns,
Bruno Kalniņš — nav klāt, Jānis Veržbickis,
Nikolajs Kalniņš, Jaroslavs Vilpiševskis,
Pauls Kalniņš — nepiedalās, Jānis Višņa,
Hermanis Kaupiņš, Pēteris Zeibolts,
Kārlis Kellers, Francis Zeps.
Ādolfs Klīve,
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Knstaps_ Bachmanis, kurš izsaucot nebij zālē. ir
atgriezies zāle un veļas nodot savu balsi. Lūdzu!
Balsis ir nodevuši visi, izņemot 2 uzstādītos kandi-dātus, bez tam Jāni Raini-Pliekšanu, Bruno Kalniņu,
kas atvaļinājuma un Jāni Krastkalnu. Bez tam bal-
sošana nepiedalījās priekšsēdētājs Pauls Kalniņš.
Balsošana tagad ir pabeigta, lieku priekšā pa balsu
skaitīšanas laiku pārtraukumu. Iebildumu nav? Pār-
traukums.

(Pārtraukums no pīkst. 4.40—4.57 pēc pusdienas.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde turpi-
nājās. Balsošanas rezultāti: Pavisam nodotas 94
zīmītes. Par Čaksti nodotas 60 balsis, par Ulmani—
31, atturējušies 3. Par Valsts Prezidentu ievēlēts
Jānis Čakste ar 60 balsīm. (Aplausi).

Mes parejamuz nākošo dienas kārtības punktu
—ko nu siju velēšanas. Jāievēl vispirms cen-
trāla velēšanukomisija, kurā vajadzīgi 6 locekļi. Lūdzu
iesniegt kandidātus. Iesniegti 6 kandidāti: Klīve
no zemnieku savienības frakcijas, Cielēns no oocial-
demokratu frakcijas, Nonācs no d. d. Dišlera, Bauera
un Krieva, Jez. Trasuns no Latgales darba frakcijas,
Sīmanis no minoritatu frakcijas un Skujenieks no ma-

ziniekiem. 6 vajadzēja, 6 ir. Balsošana notiks at-
klāti. Vai ir kādi iebildumi pret šiem 6 kandidātiem?
Nav. Tā tad visi 6 skaitās par, ievēlētiem.

Nākošās vēlēšanas — organizācijas komisijā 5
locekļi. Lūdzu iesniegt kandidātus. Iesniegti sekosi
kandidāti: no zemnieku savienības frakcijas Kvie-
sis, no dep. Nonāca un Krieva — Dišlers, no minori-
tatu frakcijas Nuroks, no sociāldemokrātu frakcijas
Petrevics un Celms. Pret atklātu balsošanu iebil-
dumu nav? Balsošanā nāks uzstādītie 5 kandidāti.
Iebildumu nav pret tiem? Nav. Minētie 5 skaitās
par ievēlētiem organizācijas komisijā.

Saimniecības komisijā vajadzīgi 5 locekļi. Lūdzu
uzstādīt kandidātus. Ir iesniegti sekosi kandidāti:
no sociāldemokrātu frakcijas Kalējs un Veckalns, no
Latgales kristīgo zemnieku frakcijas Fr. Logins, no
zemnieku savienības frakcijas Grantskalns un no
minoritātēm Vilpiševskis. Iesniegti 5 kandidāti, 5
mums vajadzīgi. Balsošanā nāk šie kandidāti. Ie-
bildumu nav? Var uzskatīt ari šos 5 par vienbalsīgi
ievēlētiem saimniecības komisijā.

Līdz ar to būtu šīs sēdes dienas kārtība izsmelta.
Nākošā sēde 10. novembrī pīkst. 5 pēc pusdienas.
Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta alkst. 5 pēc pusdienas.)

I. sesijas 3. sēde 1925. gada 10. novembrī.
(Atklāta pīkst. 5.15 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Pārmaiņas deputātu sastāvā .25

2. Apsveikumi . . 26

3. Valsts Prezidenta svinīgā solījuma došana 26

4 Komisiju vēlēšanas 2'
5. Pārmaiņas komisiju sastāvā 32

6. Nākošā sēde 32

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, Valsts_ Pre-
zidenta svinīgā solījuma došana, komisiju velēša-
nas. Iebildumu nav? Dienas kartība pieņemta.

Pārejot pie prezidija ziņojumiem, man jāziņo,
ka ir ienācis raksts, kuru es lūdzu sekretāra kungu
nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Augsti godājamais priekšsēdētāja kungs.

Uz Latvijas Republikas Satversmes 38. panta pamata,
pagodinos Jums, augsti godājamais priekšsēdētaja kungs, pa-
ziņot, ka pēc ievēlēšanas 6. novembrī par Valsts Prezidentu
es līdz ar to nolieku Saeimas deputāta pilnvaras.

Visā augstcienībā J. Čakste, Valsts Prezidents."
Augsti godātam Dr. P.Kalniņa kungam,

Saeimas priekšsēdētajām.

1925. g. 9. novembrī, Nr. 4041.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nākošais kandidāts
Vidzemes vēlēšanu apgabalā, Aleksandrs Evans, ari
ir iesniedzis rakstu, kuru es lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„A. G. Saeimas prezidijam.

Apliecinot prezidija š. g. 9. novembra raksta Nr. 862
saņemšanu, pagodinos ziņot, ka es nolieku savu Saeimas de-
putāta mandātu no Rīgas vēlēšanu apgabala un pieņemu Sa-
eimas deputāta mandātu no Vidzemes velēšanu apgabala.

Saeimas deputāts A. Evans."
Rīgā, 10. novembrī, 1925. g.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Rīgas vēlēšanu ap-
gabala nākošais kandidāts pēc A. Evana un K. Diš-
lera ir Jānis Vesmanis. Jānis Vesmanis iesūtījis
rakstu, ka viņš no mandāta atsakās. Tiks uzaici-
nāts nākošais kandidāts pēc Jāņa Vesmaņa — Jā-
nis Breikšs.

Ienākuši vairāki apsveikumi no ? organjzacijām
un dažādām personām, kurus es lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis: Apsveikumus
Saeimas priekšēsēdētājam Dr. Kalniņam un Saeimai
sūta sūtniecība un ģenerālkonsulāts Vācijā. Tāpat
apsveic otro Saeimu Rīgas apriņķa Skrīveru pa-
gasta laukstrādnieki, Madonas apriņķa Cesvaines
pagasta laukstrādnieki un Jelgavas apriņķa Sīpeles
pagasta laukstrādnieki, izteikdami dažādas vēlēša-
nās. 'Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to pirmais
dienas kārtības punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz otro dienas kārtības punktu —
Valsts Prezidenta svinīgā solījuma
došana. Saskaņā ar Satversmes 48. pantu es lū-
dzu par Valsts Prezidentu ievēlēto Jāni Čaksti dot
svinīgo solījumu.

Valsts Prezidents Jānis Čakste:
„Es zvēru, ka viss mans darbs būs

veltīts Latvijas tautas labumam. Es da-
rīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai
sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotā-
ju labklājību. Es turēšu svētus un ieve-
rošu Latvijas Satversmi un valsts liku-
mus. Pret visiem es izturēšos taisni un
savus pienākumus izpildīšu pēc labākās
apziņas."
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis svinīgais solī-
jums tiks uzglabāts Saeimas arķivā. Prezidija vār-
dā pasludinu pārtraukumu uz 5 minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 5.23—5.32 pēc pusdienas.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sēde turpinājās.
Saskaņā ar kārtības rulli mums vēl jāievēl 18 ko-
misijas. Saskaņā ar frakciju biroja lēmumu šīs vē-
lēšanas notiks atklāti. Gadījumā, ja būs uzstādīti
vairāk kandidāti nekā komisijā vajadzīgs, tas kan-
didats, kas būs dabūjis vismazāko balsu skaitu, tiks
uzskatīts par neievēlētu. Iebildumu nav? Šī bal-
sošanas kārtība no augstā nama sankcionēta.

Lūdzu uzstādīt kandidātus agrarpolitikas
un lauksaimniecības lietu komisijā. Va-
jadzīgi 16 locekļi. Man ir iesniegti tikai 15 kandi-
dāti: mazinieki liek priekšā Lindiņu; minoritātes —
Vilpiševski; Kublinskis no kristīgās zemnieku sa-
vienības — Jubuli; Rudevics no sociāldemokrātu
frakcijas liek priekšā Rozentālu, Ulpi, Bungšu, Ka-
lēju un Rudzi; Bergs — Krišu Ķūķi; no jaunsaim-
niekiem Bļodnieks liek priekšā Lauvu; no zemnie-
ku savienības — Alberingu, Grantskalnu un Balodi,
deputāti Dišlers, Nonācs un citi — Juraševski un
Baueru; minoritātes bez tam vēl uzstāda Firksu.
Tagad ir pavisam 16 kandidāti un 16 kandidāti ir
vajadzīgi agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu
komisija. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šo
16 uzstādīto kandiaatu ievēlēšanu agrarpolitikas un
lauksaimniecības lietu komisijā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Vienbalsīgi šie 16 locekļi ievēlēti
agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu komisijā.

Nākošā ir ārlietu komisija. Vajadzīgi 11 kan-
didāti. Ludzu uzstādīt kandidātus. Iesniegti seko-
si kandidāti. No dep. Dišlera, Franča Trasuna un
citiem — Nonācs, no zemnieku savienības — Klī-
ve un Pauļuks; no Dr. Reinharda — A. Bergs; no
Jubuļa kristīgo zemnieku frakcijas vārdā — Jezups
Rancans; no minoritātēm Jānis Pommers un Pauls
Sīmanis; no sociāldemokrātu frakcijas — Cielēns,
Menders, Rainis, Dukurs. Uzstādīti 11 kandidāti.
11 ari vajadzīgi. Ludzu piecelties tos, kas būtu pret
šiem kandidātiem. Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. Šie 11 deputāti ievēlēti ārlietu komisijā vien-
balsīgi.

Nākošā komisija — bibliotēkas komisija.
Vajadzīgi trīs locekļi. Ludzu uzstādīt kandidātus.
Uzstādīti tikai 2 kandidati._ Lūdzu augsto namu dot
vel trešo kandidātu. Uzstādīti sekosi trīs kandidāti:
no kristīgo zemnieku frakcijas Kublinskis; no sociāl-
demokrātu frakcijas Kristaps Eliass; no Bļodnieka
grupas — Mīlbergs. Lieku uz balsošanu šos trīs
kandidātus un lūdzu piecelties tos, kas būtu pret
šo kandidātu ievēlēšanu bibliotēkas komisijā. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. Ari šie trīs deputāti
vienbalsīgi

^
ievelēti bibliotēkas komisijā.

Nākoša komisija — budžeta komisija. Va-
jadzīgi pec kartības ruļļa 16 locekļi. Lūdzu iesniegt
kandidātus. Vajadzīgi 16 locekļi, uzstādīti 17 kan-
didāti. No dep. Dišlera, Nonāca un citiem uzstādīti
J. Goldmanis un_ Jezups Trasuns; no sociāldemokrā-
tu frakcijas uzstādīti Bīlmanis, Bastjānis, Celms, Bū-
meisters, Deķens; no zemnieku savienības —
Augusts Kalniņš, J. Balodis un Gibietis; dep. A.Bergs
uzstāda Ringoldu Kalningu; Sīmanis — Nuroku,
Kallistratovu, Hanu; mazinieki — Sternu; jaunsaim-
nieki un sīkgruntnieki — A. Bļodnieku un kristīgo
zemnieku frakcija B. Kublinski. Saskaņā ar pie-
ņemto balsošanas kārtību, es tagad likšu uz balso-
šanu šos kandidātus tādā kārtībā; kādā es nolasīju,

i Par neievēlētu skaitīsies tas deputāts, kurš būs da-

būjis vismazāko balsu skaitu. Bet lai konstatētu
kvorumu, vai attiecīgais deputāts patiešām dabūjis
vajadzīgo absolūto balsu skaitu, es lūgšu balsu skai-
tītājus konstatēt acumirklīgo kvorumu. Mēs pār-
ejam pie balsošanas. Lūdzu piecelties tos, kas būtu
par J. Goldrnani. Lūdzu piecelties tos, kas būtu par
Jezupu Trasunu. Tagad lūdzu piecelties tos, kas
būtu par R. Bīlmani. Lūdzu piecelties tos, kas ir
par V. Bastjani. Lūdzu piecelties tos, kas ir par
.1. Celmu._ Lūdzu piecelties tos, kas ir par K. Būmei-
steru. Ludzu piecelties tos, kas ir par K. Dēķenu.
Ludzu piecelties tos, kas ir par Augustu Kalniņu.
Ludzu piecelties tos, kas ir par J. Balodi. Lūdzu
piecelties tos, kas ir par J. Gībieti. Lūdzu piecelties
tos, kas irpar Ringoldu Kalningu. Lūdzu piecelties
tos, kas būtu par deputātu Nuroku. Lūdzu piecel-
ties tos, kas būtu par Kallistratovu. Tagad lūdzu
piecelties tos, kas būtu par Hanu. Lūdzu piecelties
tos, kas būtu par J. Sternu. Lūdzu piecelties tos,
kas būtu par A. Bļodnieku. Beidzot lūdzu piecel-
ties tos, kas būtu par B. Kublinski. Balsošanas re-
zultāti: kvorums balsošanu sākot bij 90. Goldmanis
dabūjis 90 balsis, Jezups Trasuns — 92 balsis; Bīl-
manis — 89; Bastjānis — 90; Celms — 92; Būmei-
sters — 91; Deķens — 91; Augusts Kalniņš — 91;
Balodis — 81; Gibietis — 45; Ringolds Kalnings —
92; Nuroks — 77; Kallistratovs — 62; Hans — 82;
Sterns — 88; Bļodnieks — 74; Kublinskis — 75.
Vismazāk balsis ir dabūjis deputāts Gibietis. Līdz
ar to šī kandidatūra atkrīt un komisijā skaitās par
Bastjānis, Celms, Būmeisters, Deķens, Augusts Kal-
niņš, J. Balodis, Ringolds Kalnings, Nuroks, Kallistra-
niņš, J. Balodis, Rigolds Kalnings, Nuroks, Kallistra-
tovs, Hans, Sterns, Bļodnieks un Kublinskis.

Nākošā komisija_ — finansu komisija. Vaja-
dzīgi 11 locekļi. Ludzu uzstādīt kandidātus. Uz-
stādīti sekosi kandidāti: no sociāldemokrātiskās
frakcijas Celms, Bastjānis, Lejiņš un Veckalns; no
dep. Dišlera, Nonāca un J. Trasuna — Kristaps Bach-
manis, no dep. A. Berga — Annus; no zemnieku sa-
vienības — K. Ulmanis, A. Valters; no Latgales
zemnieku partijas — Jānis Rubulis un no minoritā-
tēm — Hans un Nuroks. Pavisam 11 kandidāti. 11
mums vajadzīgi. Es lieku uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret šiem 11 kandidātiem, kuri
uzstādīti finansu komisija. Tādu nav. Kas atturas?
Tādu nav. Tie vienbalsīgi ievēlēti finansu komi-
sija.

Nākošā komisija ir i z g 1ī t ī b a s komisija. Va-
jadzīgi 13 locekļi. Ludzu uzstādīt kandidātus. Uz-
stādīti sekosi kandidāti: no dep. Nonāca, Jēzupa Tra-
suna un Franča Trasuna — K. Dišlers un Fr. Zeps;
no zemnieku savienības frakcijas — A. Briedis un
H. Enzeliņš; no kristīgo zemnieku frakcijas —
B._ Kublinskis; no sociāldemokrātiskās frakcijas —
Deķens, Dukurs, Kaupiņš un Maizels; no dep. Berga
— Annus; no minoritātēm — Kellers un Tichoņic-
kijs;_no mazinieku frakcijas — R. Lindiņš. Pavisam
uzstādīti 13 kandidāti. 13 bija vajadzīgi. Es lieku
uz balsošanu šos 13 kandidātus. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret šiem minētiem kandidātiem. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. Šie 13 vienbalsīgi ie-
velēti izglītības komisija.

Nākošā komisija — juridiskā komisija. Va-
jadzīgi 13 locekļi. Lūdzu uzstādīt kandidātus. Uz-
stādīti sekosi kandidāti: no dep. Dišlera, Nonāca un
J. Trasuna — P. Juraševskis un Kristaps Bachma-
nis; no sociāldemokrātiskās frakcijas — Menders,
Nikolajs Kalniņš; Bruno Kalniņš, Cielēns; no kristīgo
zemnieku frakcijas — Staņislavs Jubuls; no mino-
ritātēm — Lazersons, Veržbickis; no zemnieku sa-
vienības — A. Kviesis, K. Pauļuks; no dep. A. Berga
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— Andrejs Krastkalns; no maziniekiem — V Holc-manis. Lieku uz balsošanu šos 13 kandidātus Lū-dzu pacelties tos, kas būtu pret šiem kandidātiem.Nav Kas atturas? Nav. Šie 13 minētie deputātivienbalsiglievelēti juridiskā komisijā.Nākoša komisija ir k a r a lietu komisija Va-jadzīgi 5 locekļi. Ludzu iesniegt kandidātus. Uz-stādīti sekosi kandidāti: no Bļodnieka grupas G Mīl-bergs; no zemnieku savienības — J. Balodis- no mi-
noritātēm — Kallistratovs; no sociāldemokrātu frak-cijas — Bruno Kalniņš, P. Lejiņš. Es lieku šos 5
kandidātus uz balsošanu un lūdzu pacelties tos kasbūtu pret šiem uzstādītiem kandidātiem. Tādu'navKas_ atturas? Nav. Šie 5 kandidāti vienbalsīgi ie-velēti kara lietu komisijā.

Nākošā —_Paš vaĪdība s komisija, vajadzīgi13 locekļi. Ludzu uzstādīt kandidātus. Uzstādīti
sekosi kandidāti: no sociāldemokrātiem — Ulpe,Jaunzems, K. Gulbis, Būmeisters; tad no Dišlera-Bauera grupas — krancis Trasuns un O. Nonācs;
no zemnieku savienības — Grantskalns, Gibietis; no
Latgales zemnieku frakcijas — Vladislavs Rubulis;
no poļu frakcijas — Veržbickis; no minoritātēm —L. Spoljanskis; no Berga partijas — K. Kvelbergs;
no maziniekiem J. Sterns. 13 kandidāti vajadzīgi,
13 ari uzstādīti. Lieku šos 13 kandidātus uz balso-
šanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šiem uzstā-
dītiem kandidātiem. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Šie 13 kandidāti ievelēti pašvaldības komisijā.

Nākošā _ ir petīciju komisija — 5 kandidāti.
Ludzu uzstādīt kandidātus. Uzstādīti sekosi 5 kan-
didāti: Grantskalns, K. Kvelbergs, Višņa, Veckalns
un Vittenbergs. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret
šiem 5 uzstādītiem kandidātiem. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Šie 5 vienbalsīgi ievēlēti petīciju
komisija.

Nākošā — pieprasījumu komisija. Vaja-
dzīgi 5 locekļi. Uzstādīti sekosi 5 kandidāti: K. Pau-
ļuks, Logins, Nuroks, Nik. Kalniņš un A. Petrevics.
Lieku šos kandidātus uz balsošanu un lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret šiem uzstādītiem kandidātiem.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šiekandidāti vien-
balsīgi ievelēti pieprasījumu komisijā.

Nākošā — publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas komisija. Vajadzīgi 13
locekļi. Lūdzu uzstādīt kandidātus. Uzstādīti seko-
si 14 kandidāti: no maziniekiem — M. Skujenieks;
no Latgales zemnieku frakcijas — Vladislavs Rubu-
lis; no jaunsaimniekiem un sīkgruntniekiem —
G. Mīlbergs; no minoritātēm Sīmanis un Lazersons;
no zemnieku savienības — H. Celmiņš un Ērglis;
no sociāldemokrātiem — A. Petrevics, Bruno Kal-
niņš, Maizels un Cielēns; no dep. Nonāca K. Dišlers
un Francis Trasuns; no A. Berga grupas K. Kvel-
bergs. Mēs balsosim atkal tādā pat kārtībā kā ag-
rāk, kad bija uzstādīti vairāk kandidātu kā vaja-
dzīgs. Es lūdzu konstatēt acumirklīgo kvorumu.
(F. Cielēns no vietas: „Lūdzam vēlreiz nolasīt!").
Skujenieks, Vladislavs Rubulis, G. Mīlbergs, Sīma-
nis, Lazersons, Celmiņš, Ērglis, Petrevics, Bruno
Kalniņš, Maizels, Cielēns, K. Dišlers, Francis Tra-
suns, K. Kvelbergs. Mēs stājamies pie balsošanas.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu par M. Skujenieku.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtupar Vladislavu
Rubuli. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par G. Mīl-
bergu. Lūdzu pacelties tos, kas_ būtu par Sīmani.
Tagad lūdzu pacelties tos.kas būtu par Lazersonu.
Lūdzu pacelties tos, kasbūtu par H. Celmiņu. Lu-
dzu pacelties tos, kas būtu par J. Ērgli. Ludzu pa-
celties tos, kas būtu par A. Petrevicu. Ludzu pa-
celties tos, kas būtu parBruno Kalniņu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas bulu par Maizeli. Talak lū-

dzu pacelties, kas būtu par Cielēnu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu par K. Dišleru. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par Franci Trasunu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas būtu par K. Kvelbergu. Balsošanas
rezultāti: Pavisam zālē konstatēti balsošanas sā-
kuma 92 deputāti. Nodotas balsis: par Skujenieku
— 80, par Vladislavu Rubuli — 80, par G. Mīlbergu
— 34, par Sīmani — 91, par Lazersonu — 88, par
Celmiņu — 87, par Ērgli — 90, par Petrevicu — 89,
par Bruno Kalniņu — 92, par Maizeli — 60, par Cie-
lēnu — 94, par Dišleru — 92, par Franci Trasunu —
80, par Kvelbergu — 60. Vismazāk balsu tā tad da-
būjis G. Mīlbergs, kurš neskaitās par ievēlētu. Visi
citi skaitās par ievēlētiem publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas komisijā.

Mēs pārejam _pie redakcijas komisijas vē-
lēšanām. Vajadzīgi 5 locekļi. Lūdzu iesniegt kan-
didātus. Iesniegti sekosi 5 kandidāti: no zemnieku
savienības A. Briedis; no jaunsaimniekiem un sīk-
gruntniekiem G. Mīlbergs; no minoritātēm Lazer-
sons un no sociāldemokrātiskās frakcijas K. Eliass
un E. Gulbis. Es lieku uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret šiem kandidātiem. Tādu nav.
Kas_ atturas? Ari nav. Šie 5 deputāti vienbalsīgi
ievelēti redakcijas komisijā.

Nākošā komisijair revīzijas komisija. Va-
jadzīgi 3 locekļi. Ludzu iesniegt kandidātus. Ie-
sniegti sekosi 3 kandidāti. A. Klīve no zemnieku
savienības, Antons Rancans no kristīgo zemnieku
frakcijas un Eduards Jaunzems no sociāldemokrā-
tiskas frakcijas. Es lieku uz balsošanu šos 3kandi- .
datus. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šiem kan-
didātiem. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šie 3
deputāti vienbalsīgi ievelēti revīzijas komisijā.

Nākošā komisija — deputātu lietu iz-
meklēšanas komisija. Vajadzīgi 5 locekļi. Lū-
dzu iesniegt kandidātus. Iesniegti sekosi 5 kandidā-
ti: no minoritātēm Veržbickis, no Latgales zem-
nieku partijas Vladislavs Rubulis; no zemnieku-sa-
vienības A. Briedis, no sociāldemokrātiskās frakci-
jasPetrevics un Menders. Es lieku uz balsošanu šos
5 kandidātus. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret
šo 5 kandidātu ievēlēšanu deputātu lietu izmeklēša-
nas komisija. Tādu navKas atturas? Nav. Šie
5 deputāti vienbalsīgi ievēlēti deputātu lietu izmeklē-
šanas komisija.

Nākošā — sociālās likumdošanas ko-
misija. Vajadzīgi 13 locekļi. Lūdzu uzstādīt kandi-
dātus. Uzstadītļ sekosi kandidāti: J. Breikšs, Zeps,
A. Briedis, J. Ērglis, G. Reinhards, J. Pommers,
M. Dubins, Nik. Kalniņš, E. Morics, J. Višņa, M. Ro-
zentāls, Alfons Pastors un R. Lindiņš. Lieku uz
balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šiem
13 uzstādītiem kandidātiem. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Sociālās likumdošanas komisijā par ie-
velētiem skaitās nupat minētie 13 kandidāti.

Nākošā komisija — tirdzniecībasun rūp-
niecības komisija. Šinī komisijā vajadzīgi pavi-
sam 8 locekļi. Ludzu uzstādīt kandidātus tirdznie-
cības un rūpniecības komisijai. Uzstādīti sekosi kan-
didāti: K. Krievs, K. Lauva, Antons Rancans, Bīlma-
nis, Dukurs, Lorencs, H. Enzeliņš un Alslebens. 8
vajadzīgi un 8 ir uzstādīti. Lieku uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo 8 kandidātu ievē-
lēšanu tirdzniecības un rūpniecības komisijā. Tādu
nav. Kas atturas no balsošanas? Tādu nav. Šie
8 kandidāti vienbalsīgi ievēlēti tirdzniecības un rūp-
niecības komisijā.

Nākošā būtu centrālā zemes ierīcības
komiteja, kur vajadzīgi trīs deputāti. Lūdzu uzstā-
dīt kandidātus. Uzstādīti sekosi kandidāti —
K. Bungšs, P. Kotans, A. Alberings un Spoljanskis.
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Vajadzīgi bij 3, uzstādīti 4 kandidāti. Vai vēlreiz
nolasīt? Balsošana notiks agrāk pieņemta kartība.
Lūdzu balsu skaitītājus konstatēt kvorumu. Tagad
lūdzu piecelties tos, kas būtu par Kristapu Bungšu.
Tagad lūdzu piecelties tos, kas būtu par P. Kotanu.
Tālāk lūdzu piecelties tos, kas būtu par A. Albe-
ringu. Beidzot lūdzu piecelties tos, kas būtu par
Spoljanski. Balsošanas laikā zālē bij 93 deputāti.
Balsošanas iznākums: par Bungšu nodotas 92 balsis,
par Kotanu — 82, par Alberingu — 89 un par Spol-
janski — 11. Ievēlēti skaitās Bungšs, Kotans un Al-
berings.

Nākošā — kultūras fonda dome. Lūdzu
uzstādīt kandidātus. Vajadzīgi 13 kandidāti; uzstā-
dīti — 14. Lūdzu balsu skaitītājus konstatēt kvoru-
mu. (Balsis: „Lūdzu nolasīt!") No dep. Dišlera
un Franča Trasuna uzstādīti — 0. Nonācs, Jezups
Trasuns; no jaunsaimnieku grupas uzstādīts A. Bļod-
nieks; no sociāldemokrātu frakcijas uzstādīti Rai-
nis, Eliass, Morics, Deķens, Kaupiņš; no zemnieku
savienība^ uzstādīti K. Ulmanis, A. Briedis; no kri-
stīgo zemnieku frakcijas — Jezups Rancans. No
minoritātēm Vilpiševskis un Nuroks; no dep. A. Berga
— G. Reinhards. Lieku uz balsošanu. Lūdzu pie-
celties tos, kas būtu par 0. Nonācu. Lūdzu piecel-
ties tos, kas būtu par Jezupu Trasunu. Lūdzu pie-
celties tos, kas būtu par A. Bļodnieku. Lūdzu pie-
celties tos, kas būtu par Raini. Tālāk lūdzu piecel-
ties tos, kas būtu par Eliasu. Tagad lūdzu piecel-
ties tos, kas būtu par K. Dēķenu. Lūdzu piecelties
tos, kas būtu par Moricu. Lūdzu piecelties tos, kas

būtu par. Kaupiņu. Lūdzu piecelties tos. kas būtu
par K. Ulmani. Lūdzu piecelties tos, kas būtu par
A. Briedi. Lūdzu piecelties tos, kas būtu par J. Ran-
canu. Lūdzu piecelties tos.kas būtu par Vilpiševski.
Lūdzu piecelties tos, kas būtu par Nuroku. Beidzot
lūdzu piecelties tos, kas būtu par G. Reinhardu. Bal-
sošanas sākumā bij klāt 93 deputāti. Par Nonācu
nodotas 90 balsis, par Jezupu Trasunu — 54; par
A. Bļodnieku — 32; par Raini — 89; par Eliasu —
90; par Dēķenu — 92; par Moricu — 86; par Kau-
piņu — 90; par Ulmani — 93; par Briedi — 91;
par Jezupu Rancanu — 91; par Vilpiševski — 88;
par Nuroku — 89; par G. Reinhardu — 89. Tā tad
ievēlēti visi, izņemot A. Bļodnieku.

Bez tam augstam namam vajaga ievēlēt Triju
zvaigžņu ordeņa domē 3 deputātus. Lūdzu
uzstādīt kandidātus. Iesniegti sekosi kandidāti:
O. Nonācs, K. Pauļuks, Jānis Rubulis. Lieku šos
3 kandidātus uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret šo 3 kandidātu ievēlēšanu Triju
zvaigžņu ordeņa domē. Tādu nav. Kas atturas?
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas būtu par. Ar vi-
sām balsīm, 30 atturoties, ievēlēti Triju zvaigžņu or-
deņa domē K. Pauļuks, 0. Nonācs un Jānis Rubu-
lis.

No minoritatu puses tiek paziņots, ka viņi suta
Kultūras fonda domē Vilpiševskā vietā Pommeru.
Iebildumu nav? Pieņemts.

Līdz ar to būtu šīs sēdes dienas kārtība iz-
smelta. Nākošā sēde 13. novembrī pīkst. 5 pēc pus-
dienas. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 6.40 vakarā.)

1. sesijas 4. sēde 1925. gada 13. novembri.
(Atklāta pīkst. 5.15 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Ministru kabineta izdoto noteikumu nodošana komi-
sijām:

.1. Višņa (sociāldemokrāts) 32, 43
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu partija) ... 33
V. Salnājs, tautas labklājības ministrs . 33, 45
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 39
A. Klīve (zemnieku savienība) 40
V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks) . . 41
J. Annus (miera, kārtības un ražošanas ap-

vienība) 42
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) . . 43
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 44

2. Likumprojektu nodošana komisijām 47
3. Ministru prezidenta lūgums dot atļauju dažu deputātu

saukšanai pie tiesas atbildības - .... 48
4. Pārmaiņas komisiju sastāvā 48
5. Lāčplēša kara ordeņa domes vēlēšanas . . . ... 49
6. Nākošā sēde . ' . 50

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā — prezidija ziņojumi un 7 Sa-

eimas deputātu ievēlēšana Lāčplēša kara ordeņa
dome._ Iebildumu pret šo dienas kārtību nav? Die-

? nas kartība pieņemta.
Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu

— prezidija ziņojumiem. Starpsesiju laikā

ministru kabinets 81. panta kārtībā izdevis noteiku-
mus, kuri piesūtīti Saeimai un kurus prezidijs liek
priekšā nodot attiecīgām komisijām.

Pagaidu noteikumus par aroda tiesību piešķir-
šanu dažiem ārvalstu augstskolu absolventiem pre-
zidijs liek priekšā nodot izglītības komisijai. Iebil-
dumu nav? Nodoti šai komisijai. Noteikumus par
valsts darbinieku atalgojumu prezidijs liek priekšā
nodot sociālās likumdošanas un budžeta komisijām.
Vārdu pie šiem noteikumiem lūdz deputāts Višņa.

J.Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas viet-
nieki! Valdība Saeimas starplaikā ir izdevusi vai-
rākus likumus, starp tiem likumu par valsts darbi-
nieku atalgojumu. Šis ir viens no tiem valdības iz-
dotiem likumiem, kurš izsaucis ārkārtīgi lielu nemie-
ru visos valsts darbiniekos, kā ari valsts uzņēmumu
strādniekos. Likums vispirms groza pastāvošo at-
algojumu attiecības, kuras līdz šimbija 1 : 6 un viņ
vietā ieved jaunu proporciju 1 : 10. Algu paaugsti-
nājums valsts darbiniekiem tika izšķirts no pagāju-
šās Saeimas budžeta komisijas, pie kam budžeta ko-
misija nenoteica, kādām kategorijām un cik būtu pie-
liekams; bet budžeta komisija atļāva valdības rīcībā
175 miljoni rubļu kategoriju pārgrupēšanai resp. algu

paaugstināšanai. Valdība, nemaz nerēķinādamās
ar toreiz_budžeta komisijā valdošām domām, ari ne-
maz nerēķinādamās ar valsts darbinieku organizāci-
ju domām un norādījumiem, izdevusi šo likumu, ar
kuru ir paaugstinātas algas tikai augstāko kategori-
ju darbiniekiem. Tā piemēram, pirmai kategorijai ir
pielikts 6000 rubļu mēnesī, II. — 9500, III. — 7000,
IV. — 5000, V. — 3500 un tā tas iet līdz X. kategori-
jai,kurai pielikti 200 rubļumenesī. Algas ir pieliktas
tikai augstākam kategorijām: no I.—X. Turpretim
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vidējiem un zemākiem valsts darbiniekiem kuri gal-venā kārtā ietilpst no Xl.—XX. kategorijās, aiga ne-maznav pielikta. Šādu algas pielikšanas veidu to-reizēja valdība ir atradusi par pieņemamu, neprasot
pašu ieinteresēto valsts darbinieku organizāciju do-
mas. Neskatoties uz gariem un lieliem protestiemno valsts darbinieku organizācijām, šis projekts novaldības ir pieņemts un tagad jau algas tiek izmaksā-tas pec .ši projekta, pec kura XX. kategorijas valstsdarbinieks saņem 3000 rubļu mēnesī, pie kam I. ka-
tegorijas valsts darbinieks saņem 30.000 rubļu mē-
nesī. Bez tam pie šī paša likuma ir pārgrozītas ari
ta saucamas izdienas piemaksas. Tie deputātu
kungi, kuri bija pie šī jautājuma nelaimīgās izlemša-
nas veca Saeima, atmin, ka ari šinī ziņā valdība nav
reķinajuses ar organizāciju domām. Toreiz civildie-
nesta likuma tika_ ienests pārlabojums, ka šīs izdie-
nas piemaksas būtu attiecināmas uz visiem va'sts
darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata un ne-
atkarīgi no tam, vai viņš mainījis darba vietu va
nav mainījis. Bet uz vēlāku valdības partiju spie
dienu ari šis likums tika grozīts resp. viņš tika at-
celts. Tagad valdība ari šo jautājumu ņēmusi un
atkal izlēmusi negatīvi priekš valsts darbiniekiem.
Izdienas piemaksas no _10% ir samazinātas uz 5%,
kautgan drusciņ saīsināts izdienas laiks. Tā tad vi
suma jaunais algu likums neatrisina grūto algu jau-
tājumu, jo viņš ir izšķirts ārkārtīgi vienpusīgi: ir pie
liktas algas tikai augstākiem darbiniekiem, turpretim
zemākas kategorijas, kuras visvairāk prasīja pēc al-
g_as pielikšanas un kuru stāvoklis ari bija neciešams,
tas kategorijas ir pilnīgi atstātas novārtā. Visas
valsts darbinieku organizācijas un arodnieciskās
biedribas bez novirziena izšķirības ir nostājušās pret
šo likumu._ Viņas ir griezušās ari pie šī augstā na-
ma frakcijām ar prasījumu, lai likums tiktu noraidīts.
Sociāldemokrātiska frakcija no paša sākuma ieņēma
pret šo netaisno likumu noraidošu stāvokli. Viņš
pec savas būtības ir tāds, kurā nekas nav labojams.
Šeit var but tikai viens stavok'is — šis likums irjānoraida. Tapec ari mūsu frakrija šodien liek
priekša šo likumu nevis nodot komisijai, bet noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Francim Trasunam.

Fr. Trasuns (Latga'es demokrātu partija): Ma-
ni kungi! Algu paaugstināšana nav tas līdzeklis, ar
kuru katru reizi varētu panākt mērķi. Jau dažu labu
reizi mes esam paaugstinājuši ierēdņu algas un esampiedzīvojuši to, ka jau tad, kad likums vēl nav iz-dots, cenas uz precēm sakāpj vēl vairāk, nekā ie-
rēdņiem tiek pieliktas algas. _Nu varētu jautāt, kasir_ izsaucis šo likumu un kapec tas ir iznācis tāds,
kāds tas tagad ir. Es vēl saprastu, ja va'dība būtupaaugstinājusi algas tiem ierēdņiem, tiem valsts dar-
biniekiem, kurualgas nesasniedz eksistences mini-ramu. To varētu saprast. Bet ja viņa paaugstina
aigas tikai augstāko kategoriju ierēdņiem, pie tam
tāda brīdī, kad dārdzība ir mazāka nekā agrāk, tadta ir pavisam neizprotama lieta. Tāpēc ari manafrakcija balsos pret šo likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz tautas
labklājības ministrs Salnājs. Vārds tautas labklājī-
bas ministrim Salnājam.

Tautas labklājības ministrs V. Salnājs: Cienī-
jamie deputātu kungi! Valdības uzdevumā man jā-
dara zināmi augstam namam tie motīvi, kuri izsauca
šī likuma izdošanu, un tanī pašā laikā jāatbild uz
dažam nepareizībam, kuras izteica pirmais runātājs.
Kas attiecas uz pašiem motīviem, tad te jāatgriežas
vispirms pie jautājuma par to, kā radās valdības rī-
cība tie 5V2 miljoni latu, par kuriem beidzamā laikā
tik daudz rakstīts un runāts, un ar kādām direktīvām

Krājumā Saeima* Su*no grafiska]
birojā Rīgā. Saeima*; laukumā.)

valdības rīcība bij šie 5Va miljoni latu nodoti. Pava-
sarī, apspriežot budžetu, nāca apspriešanā ari šie
bxU mnjoni latu. _ budžeta komisija nāca vatsts kon-
trole ar iepriekšēju apmēra aprēķinu, kurā bija pare-
dzētas vairākas vajadzības, kuru apmierināšanai ari
bija domāta un lemta minētā suma. Koeficienta uz-
labošanai oij vajadzīga zināma suma, zināmas sumas
izdienas piemaksām, zināmas kategoriju pārgrupēju-
šiem un zmamassumas tika paredzētas ari skolotā-ju algu paaugstināšanai. Šiem augšā minētiem uz-
devumiem un vajadzībām tad ari no augstā nama
tika paredzēti minētie 5V2 miljoni latu. Līdz ar to
valdīoas rokas jau bij saistītas un valdībai vajadzē-
ja ieverot visus minētos noteikumus, ar kuriem Sa-eima bija saistījusi, piešķirot tai daudzkārt minēto
sumu. Tamlīdz valdība nekādā ziņā nevarēja vi-
sus 572 miljonus latu izlietot vienīgi a;gu paaugstinā-
šanai, ka to iedomājas zemākie valsts ierēdņi, un,
diemžēl, ari daži Saeimas deputāti, jo tādā gadījumā
valdība būtu gājusi un rīkojusies, pirmkārt, pret par-
lamenta gribu un nodomiem, un, otrkārt, m nebūtu
absolūti bijis iespējams izmaksāt ierēdņiem piemē-
ram izdienas piemaksas pat pēc vecā civildienesta
MI;urna 17. panta. Man jāsaka, ka no šiem pašiem
61* miljoni latu aiziet izdienas piemaksām pēc jaunā
likuma kolosāla suma, apmēram 2.tOO.OOO latu, un
šo sumu taču nekāda ziņa nedrīkst sajaukt ar algas
paaugstinājumu._ Bet zināmas aprindas ar to negri-
bēja un negrib rēķināties un vienkārši pasaka, ka vi-
sus 5 miljonus vajadzējis sadalīt uz galviņām, bet
valdība esot a'gas paaugstinājusi tikai augstākiem
ierēdņiem. Cik netaisns un nepamatots ir apgalvo-
jums ka _esot izlietotas visas atvēlētās sumas algu
paaugstinājumam tikai vai vismaz galvenam kārtām
augstākiem ierēdņiem, to pierāda ari tas. ka šim no-
lūkam Mvilresorostiek izlietots ne vairāk kā 754.000
latu, kas taču samērā ir ļoti niecīgs procents no vi-
siem 5.500.000 latu.

Tālāk man gribot negribot jāapstājas pie tiem
motīviem, kurus te izteica deputāts \isņas kungs.
Viņš teica, kā algu _ paaugstinājums izdarīts tikai
augstākam kategoijam, t. i. sākot no 1.—X. katego-
rijaķ un ka zemākās un vidējās kategorijas neesot
cabujušas nekādu algu paaugstinājumu. (Nikolaja
Kalniņa starpsauciens: „2 lati mēnesī!"). Uz Ni-
kolaja Kalniņa kunga starpsaucienu es varu atbildēt:
„Niko"aj Kalniņ, Jums vajadzēja pa priekšu ieskatī-
ties skaitļos, vajadzēja iedziļināties tanīs datos, ku-
ri atrodas valsts kontroles un tautas labklājības mi-
nistrijas rīcība, un tad es esmu pārliecināts, ka Jūs
atrastu par iespējamu nevis runāt .par kādiem tur
2 latiem, bet gan ciest klusu. Bet es labprāt esmu
gatavs Jums pastāstīt vēsturi par 2 latiem, tikai vi-
ņa, nav Jums labvēlīga._ Šī vēsture ir, lūk, kāda.
Pec jūsu loģikas vajadzēja algu paaugstināt visiem
ierēdņiem vienādi. Bet taka civilresoros pēc jaunā
likuma uz algu paaugstināšanas konta krīt no vi-
siem 5V_ miljoniem tikai no manis minētie 754.000 la-
tu un pārejas sumas aiziet pavisam citiem nolūkiem,
tad, ja jus šos 754.000 latus izdalīsiet uz apmēram
30.000 valsts ierēdņiem, kuri sastāda zemākās un
vidējas kategorijas, tad jūs redzēsiet, ka patiešām
iznāk tie 2_ lati, par kuriem Jūs. Nikolaja Kalniņa
kungs, runājat. Bet ierēdņu arodbiedrības taču pra-
sa nevis 2 latu paaugstinājumu, bet dzīves minimumu
no 100 latiem. Tagad palūkosimies, cik pareizs ir
apgalvojums, ka a_ gas uzlabotas tikai augstākām ka-
tegorijām, bet vidējām un zemākām nē! Te man no-
teikti jāpastrīpo, ka šādu slēdzienu var taisīt tikai
no pirmā acu uzmetiena, un proti, tad, ja ievēro tikai
dažādu kategoriju algu pirmās pakāpes absolūtos
skaitļus. Ja turpretim iedziļinājās visā jaunajā at-
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algojuma likumā, tad katram būs jāpiekrīt tam, ka
juridiski gan nav paceltas zemāko ierēdņu algas, bet
faktiski viņu atalgojums un stāvoklis ar jauno li-
kumu ir diezgan ievērojami uzlabots. Kāpēc? Vis-
pirms tāpēc, ka vadoties no tām domām, kādas bija
pavasarī augstā namā, valdība līdz ar šo likumu pār-
strādāja ari jautājumu par izdienas piemaksu, par
ko runā ari mūsu vecā civildienesta likuma attiecī-
gais pants, kura saturs ir apmēram tāds, ka ja zi-
nāms ierēdnis nokalpojis vienā kategorijā un viena
amata nosaukumā 5 gadus,, tad viņš var dabūt 10%
izdienas piemaksas. Tāds ir definējums civildienesta
likuma attiecīgam 17. pantam. Bet, kungi, jums va-
jaga atcerēties, kāds bija īsti faktiskais stāvoklis
valsts ierēdņiem sakarā ar minētā likuma 17. pantu.
Viņš taču bija tāds, ka izdienas piemaksas varēja
dabūt tikai ļoti un ļoti niecīgs skaits ierēdņu, kurš
sniedzās dažos simtos. Kā augstā nama locekļi, vis
maz tie no viņiem, kuri bij pirmā Saeimā, atcerēsies,
tad taču ierosinājums, lai 17. civildienesta likuma
pantu groza, no ierosinājuma iesniedzējiem tika mo-
tivēts ar to, ka īstenībā 5 gadus nokalpojušie ierēdņi
neko nedabūja baudīt no šī civildienesta 17. panta
privilēģijām un tiesībām. Tas bij tāpēc, ka 17. pants
bij paraķ šaurs pēc sava burta un pēc gara. Uz š>
ierosinājuma pamata augstais nams pieņēma liku
mu, kurā bij paredzēts, ka pēc noteikta laika visiem
ierēdņiem pieliek 10%. Šis likums Saeimā izgāja
cauri ar ļoti nelielu balsu vairākumu, ja nemaldos,
ar 1 vai 2 balsu vairākumu. Un augstam namam ir
ari zināms, ka Valsts Prezidents likumu nepublicēja
un tādejādi tas nenāca nemaz spēkā. Protams, ka
valdība, izstrādādama jaunu atalgojuma likumu, gri-
bēja nākt pretim tām prasībām, kādas uzstādīja
augstais nams. Bet tanī pašā laikā viņa nevarēja
vadīties no tām tēzēm, kuras bija iemiesotas no
Valsts Prezidenta nepublicētā likumā. Kāpēc? Glu-
ži vienkārši tāpēc, ka valdībai nebija priekš tam va-
jadzīgie līdzekļi, jo ja viņa būtu vadījusies no minētā
likuma tezem, tad tai būtu vajadzīgs ne tikai visus
atvēlētos 5 miljonus nodot izdienas piemaksām, bet
daudz lielākas sumas. Bet valdībai, kā to jauaizrā-
dīju, no Saeimas bij uzdoti vēl citi uzdevumi. Viņai
vajadzēja kategorijas pārgrupēt un paaugstināt obli-
gatorisko skolu skolotāju algas. Tā tad, protams,
viņa nevarēja iet šo ceļu un izlietot visu atvēlēto
sumu izdienas piemaksām. Tai ari še nācās atrast
vidusceļu, lai tādā kārtā no budžeta viedokļa varē-
tu apmierināt visas prasības, ko augstais nams pa-
vasarī valdībai bij uzstādījis. Un man jāsaka, ka
valdība pēc savas vislabākās sirdsapziņas ari centās
šo vidusceļu atrast. Valdība jaunā likumā to, šķiet, .
ir atradusi. Pēc jaunā atalgojuma likuma ir jāiz-
maksā pāri par 2 miljoni izdienas piemaksām. Šie
2.100.000 latu ir apmēram 4 līdz 5 reiz lielāka suma,
nekā tā, kādu ierēdņi šim pašam nolūkam saņēma
pec civildienesta likuma 17. panta un šis uzlabojums
atalgojumā nekrīt tikai uz augstāko kategoriju ie-
rēdņiem vien, bet krīt lielā mērā uz vidējo un ze-
māko kategoriju ierēdņiem. Tādā kārtā, ja ari jau-
nais likums nepaaugstina zemākām kategorijām algu
pirmās pakāpes absolūto cīparu, tad tomēr caur iz-
dienas piemaksām vidējo un zemāko kategoriju ie-
rēdņi ir patlaban nostādīti labākā stāvoklī, nekā līdz
šī likuma spēkā nākšanai. Man priekšā ir žurnāls
„Valsts Darbinieku Balss", kur ir taisīts zināms ap-
rēķins un mēģināts uz zināmu kategoriju, uz 15.,
rādīt, ka ari izdienas piemaksas esot sliktākas nekā
pēc vecā likuma. Bet ja mēs piegriezīsimies pašam
algu likumam, tad ir skaidrs, ka tas tā nav, tad iz-
rādās, ka līdz 16. dienesta gadam ari zemākās un
vidējāskategorijas ierēdnis, ja tas izdienas piemaksas

pēc pirmiem, otriem u. t. t, trim gadiem līdz 16. die-
nesta gadam būtu nolicis bankā, ka tad uzkrātos tā-
da suma, kura sešpadsmitā dienesta gada būtu ievē-
rojami lielāka nekā tanī gadījumā, ja būtu palicis
spēkā vecais 17. paragrāfs. Bet, cienījamie kungi,
jums ir jāņem vērā, ka vecais 17. paragrāfs civildie-
nesta likumā attiecas pie tam tikai uz ļoti niecīgu
ierēdņu procentu, lagad, turpretim, bauda šīs tie-
sības plašas ierēdņu masas. Tā tad jūs redzat, ka
aprēķins, ko uzstādīja ierēdņu attiecīgais žurnāls,
nav visai pareizs. Tagad es gribu pāris vārdos at-
griezties pie jautājuma, kāpēc valdība šos 750.000
latus izlietoja galvenam kārtām tā saucamo augstā-
ko ierēdņu kategoriju algu paaugstināšanai. Depu-
tāts Višņas kungs teica, ka bez politisku novirzienu
dažādības ierēdņi esot protestējuši pret jauno liku-
mu un prasījuši vispārēju algas paaugstinājumu. Tas;r pareizi. Bet tikpat pareizi ir ari tas, ka ari no
aukstāko ierēdņu puses šie pieprasījumi pēc algu
paaugstināšanas ienāca valdībai gan mutiski, gan
rakstiski. Tā saucamo atbildīgo valsts darbinieku
arodbiedrība tiku tikām griezās gan caur delegāci-
jām, gan citādi pie valdības, lai viņu materiālo stā-
vokli uzlabotu. Un pret šām augstāko ierēdņu pra-
sībām valdība atradās diezgan grūtā stāvoklī. Val-
dība loti labi saprata, ka ja tā sadalītu 754.000 latus
visiem ierēdņiem algu paaugstināšanai, tad katrs
'erēdnis dabūtu ļoti niecīgu sumu, bet tad droši ne-
oūtu tā morāliskā sašutuma zemākos ierēdņos, kāds
tagad pastāv, jo tad sacītu, ka valdība ievērojusi de-
mokrātijas principu u. t. t, u. t. t. Bet valdība ari
nevarēja aiztaisīt acis uz to, ka prasības, kuras uz-
stādīja valsts atbildīgie darbinieki, bij ļoti un ļoti di-
binātas. Kāpēc? Tāpēc, ka augstais nams jau caur
divreizēju budžeta balsošanu bija sankcionējis re-
publikas zināmās iestādēs algu attiecības, kuras ne-
bij vis 1 : 6, bet 1:10, 1:11, 1:12 un pat zināmos
gadījumos 1 : 25. Tā piemēram autonomos valsts
uzņēmumos algu attiecības bij šādas: „Letā" bija
attiecība starp zemāko un augstāko ierēdņu katego-
riju 1: 8, operā 1 pret 9, hipotēku bankā 1 pret 11,
zemes bankā 1 pret 11,5, Latvijas bankā prokūri-
stiem, nevis direktoriem 1 pret 10, direktoriem 1
pret 18 līdz 1 pret 25, pie kam beidzamā gadījumā
faktiskais atalgojums bij vēl stipri lielāks tāpēc, ka
tur dabū tantjemas. Jūs redzat, kādā stāvoklī jau
bija valdība nostādīta pret augstākiem ierēdņiem,
caur pašas Saeimas divreizēju balsošanu. Tālāk man
jāaizrāda, ka patiesībā aizrādījums, ka pēc vecā at-
algojuma likuma esot bijušas attiecības 1 pret 6, ari
ir nepareizs, jo vecajā atalgojumu likumā bija vese-
la rinda darbinieku, kuri bija ārpus kategorijām. Tā
tad īstenībā, ja jūs ņemsat vērā šos darbiniekus, ku-
ri bija ārpus kategorijām, un kuri tagad ir ierindoti
jaunajās kategorijās, piemēram dzelzceļu galvenais
direktors u. t. t, tad jūs redzēsiet, ka ari vecajā
likumā attiecības starp zemāko un augstāko ierēdņu
algām bij nevis 1 pret 6, bet 1 pret 8,_un jaunais li-
kums tā tad šo attiecību ir paaugstinājis nevis par
4, bet tikai 2 punktiem. Šādai paaugstināšanai gal-
venais motivs bij, kā redzat, tas, ka zināmās valsts
iestādēs pats parlaments jau bija apstiprinājis daudz
augstākas attiecības jau pirms tagadēja algu likuma
izdošanas. Tad tālāk bija vēl ļoti svarīgi norādī-
jumi, ar kuriem valdība ari nevarēja nerēķināties un
kuri tika pievesti attiecībā uz algām. Un proti, Rī-
gas pilsētas valdes atbildīgo darbinieku stāvoklis.
Te atkal, ja jūs iziesiet uzmanīgi cauri augstāka per-
sonāla sarakstus, tad redzēsiet, ka algas še bij daudz
augstākas, nekā tās bij valsts augstākiem darbinie-
kiem pēc vecajiem algu noteikumiem. Treškārt, ja
palūkojamies privātu firmu algu sarakstos, —• es va-
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rētu še jums citēt veselu rindu privātuzņēmumu di-
rektoru, prokūristu u. t. t. atalgojumus, tad atkal ir
skaidrs, ķa viņi bij nostādīti daudz labākos apstākļos
neka ar veco valdības likumu valsts augstākie ie-
rēdņi. Protams, ka augstākie valsts ierēdņi izman-
toja šo stāvokli un teica: kungi, šis stāvoklis ir ne-
normāls, jūs nerēķināties ar faktisko piedāvājumu un
pieprasījumu attiecībām uz algota darba spēka tir-
gus, kurš galu galā nosaka algas, jūs nerēķinājāties
ar to faktisko stāvokli, kādu jau Saeima ir radījusi
daudzos valsts uzņēmumos un mākslīgi turiet loti
zemas algas atbildīgiem darbiniekiem valsts reso-
ros. Ar šiem motīviem valdībai vajadzēja rēķinā-
ties. Viņa nevarēja nerēķināties ar tiem. ^ad tā-
lāk saka, ka pats koeficients esot nepareizs Nu, es
gribu aizrādīt tikai uz vienu. Man liekas, ka ari
šinī jautājuma ka daudzos citos mēs Ameriku „<e-
atk asim, jo Amerika ir jau atklāta. Ja mēs piegrie-
žamies piemēram tam, kādas attiecības alg" jautā-
juma ir, teiksim, mušu kaimiņu valstīs, tad redzam,
ka ar jauno koeficientu mēs beidzamām esam tikai
tuvojušies. _ Es neņemšu nemaz Vakareiropu, ne-
ņemšu vecas kulturelās zemes, bet atļaušos citct
stāvokli, kāds ir pie mūsu tuvākiem kaimiņiem. So-
mija algu attiecības ir 1_ : 10, Igaunijā 1:11, Lietuvā
1 : 11 u. t. t. Bet ja mēs ņemam Norvēģiju, tad tur
šī_attiecība ir daudz augstāka. Jūs redziet, kādā
stāvoklī pec visa tā bija nostādīta valdība. Ar šiem
motīviem valdībai bija jārēķinajas. Valdība neva-
rēja pielaist stāvokli, kasevišķi labi, ilgi strādājuši,
ar lielu stāžu cilvēki pārietu no valsts uz privāto
dienestu, un tāda tendence pastāvēja. Tāpēc val-
dība domāja, ka, izejot no tā faktiskā algu samēra,
kāds ir privāta tirgu starp zemākām un augstākām
kategorijām un pārgrupējot, pārveidojot algas tādā
veida, ka viņas patlaban ir radītas ar jauno likumu,
valdība tuvosies taisnības principam. Šinī gadījumā
mes taču nevaram meklēt taisnības principus vienlī-
dzība. Mes taču nevaram iziet no tā. ka visiem ie-
rēdņiem, kādu darbu tie nestrādātu un kāda atbildī-
ba tiem_ ari nebūtu, vajadzētu maksāt vienādas al-
gas. Šāda veida nevar interpretēt demokrātisma un
taisnības principus šinī gadījumā. Bet kāds tad ir
taisnības princips, no kā_ varētu vadīties, ja lietde-
rīgi grib atrisināt šo jautājumu? Acīm redzot uz šo
principu norada tas attiecības, kuras pastāv darba
tirgu, vadoties no kurām, mēs piepildīsim taisnības
principu dzīve, un šim attiecību līmenim valdība ir
tuvojusies ar savu jaunoatalgojuma likumu. Es sa-
ku, tuvojusies, jo viņa nebūt nav sasniegusi pilnīgi
to ar savu algu likumu. Tālāk, mani kungi, man jā-
aizrāda, ka caur kategoriju pārgrupēšanu ari zināms
daudzums un diezgan liels daudzums zemāko ie-
rēdņu ir dabūjuši algu paaugstinājumu. Tas attie-
cas sevišķi uz dzelzceļa resoru, kur šādu paaugsti-
nājumu caur kategoriju pārgrupēšanu ir dabūjuši
summa summāram 4000 cilvēku, kuri ietilpst no
XII.—XIV. un XV. kategorijai. Tālāk es jums gribu
aizrādīt, ka no šiem 5.500.000 latu tika ņemti lī-
dzekļi ari skolotāju algu paaugstināšanai. Ir dabū-
juši algu paaugstināšanu gan vidusskolu skolotāji,
gan augstskolu mācības spēki, gan ari procentuāli
ir palielināta tā obligatorisko skolu skolotāju algas
daļa, kuru maksā valsts. Tā tad,kā redziet, ir drusku
nepareizi nostādīt jautājumu tā, ka šie 5.500.000 latu
būtu izdoti tikai nedaudzām augstāko ierēdņu ka-
tegorijām, bet zemākās kategorijas nebūtu saņēmu-
šas neko. Es saprotu, ka var teikt, ka šie uzlabo-
jumi ir ļoti niecīgi, ka viņi nesasniedz zināmo pra-
sību apjomus, kādus uzstādīja ierēdņu arodnieciskas
biedrības. To es saprotu. Bet jūs atceresaties, ka
pēc profesora Baloža aprēķina, kurš taču ļoti karsti

" un ļoti sirsnīgi uzstājās pret jauno atalgojuma liku-
mu, iznāca, ka ja paaugstinātu algas tāoā mērā, kā
to pieprasīja ierēdņu arodnieciskās organizācijas, tad
tas no valsts prasītu ne vairāk, ne mazāk, kā 20 mil-
joni latu. Mūsu rīcībā turpretim bij tikai 5,5 miljoni
latu! Pie tam šī suma, kā to jau noskaidroju, bij
domāta ne tikai algu paaugstināšanai vien, bet vēl
veselai virknei daudz un dažādu citu uzdevumu
veikšana^

Tā tad var teikt, ja jūs pieejat pie liku-
ma pēc būtības, tad tie iebildumi un pārmetumi, ku-
rus ļoti asā veidā nācās dzirdēt par šī likuma izdo-
šanu valdībai pa vēlēšanu laiku, lielā mērā ir nedi-
bināti. Apskatot likuma būtību tuvāk, stāvoklis ne-
būt neizrādās par tādu, kādu to toreiz attēloja. Es
/aru piekrist tam, ka ari šinī likumā ir zināmas kļū-
das varbūt lielas kļūdas, ir zināmi trūkumi, bet ne-
varu nākt pie slēdziena, ka šis likums būtu galīgi
nederīgs, ka neviens pants viņā nebūtu labojams.
Es esmu pārliecināts, ka ja galu galā tiktu izstrādāts
cits likums, tad ļoti daudzi un pat lielākā daļa pantu
viņā būtu identiski ar tagadējo tāpēc, ka pati dzīve
to prusīs. Mēs šo dzīvi zinām, mēs neesam izgudro-
juši še neko jaunu. Tālāk gribu apstāties pie tiem
slēdzieniem, kurus taisīja deputāti Višņas kungs un
Francis Trasuna kungs. Viņi teica,ka šis likums esot
slikts, esot saviļņojis ierēdņu prātus un tāpēc ne-
būtu nododams komisijām. Es valdības uzdevumā
gribu griezt augstā nama uzmanību uz sekošo. Ja
augstais nams domātu noraidīt likumu, nenododot to
komisijām, tad_ var rasties smagas komplikācijas
praktiskādzīve. Uz šīm komplikācijām es gribētu
tad ari vērst augstā nama uzmanību. Šis likums
praktiski speķa nāca no 1. aprīļa 1925. gada. Tā
tad visi likumi, visas instrukcijas un noteikumi kādi
viņi ari nebūtu, ir ar šo likumu atcelti. Ierēdņi līdz
ar to saņēma savas algas pēc jaunā likuma; ari ie-
rēdņu tiesības un pienākumi ir normēti ar šo jauno
likumu, jo vecais vairs_ nepastāv. Tagad nu iesim
talak unņemsim, piemēram, jautājumu par izdienas
piemaksām. Man jāsaka, ka ari šis izdienas jautā-
jumstiek atrisināts, vadoties no šīpaša jaunā likuma
un nevis no vecā civildienesta likuma 17. panta,
ka tas agrāk bija. Tagad paskatīsimies, kas tad no-
tiktu, ja jauno likumu noraidītu un citu likumu tā
vieta nedotu. Tad, kungi, notiktu sekošais. Ja
augstais nams pieturētos pie tās pašas interpretāci-
jas, piekadas tas pieturējās, kad tika noraidīts zinā-
mais par'abojums pie likuma par civilaktu reģistrā-
ciju, tad ari tagad, mani kungi, varētu notikties tas
pats, kas toreiz un, proti, spēkā nāktu visi ar jau-
niem noteikumiem atceltie likumi, instrukcijas etc.
Ar to būtu izdarīta liela netaisnība visiem tiem ie-
rēdņiem, visiem tiem obligatorisko skolu skolotājiem,
augstskolu profesoriem, vidusskolu skolotājiem,
tiesnešiem, tāpat ari karaspēkā, kuri tagad saņēma
izdienas piemaksu pec jaunā likuma. Tie tad nu sa-
ņemtu izmaksas pēc vecā likuma, kur šīs izmaksas
ir daudz zemākas nekā pēc jaunā likuma un attiecas
uz_ ļoti nelielu ierēdņu skaitu. Man šķiet, ka šādu
stāvokli diezin vai būtu izdevīgi valstī radīt. Bez
tam tas izsauktu ari ļoti daudzus techniskas dabas
sarežģījumus. Tādā gadījumā būtu jāatgriežasat-
kal pie attiecīgā 17. panta un tas jārestaurē. Tad
acīm redzot, visiem tiem ierēdņiem, kuri izdienas
piemaksu dabūja jau pēc 3 gadiem, dibinoties uz jau-
nā likuma, šāda izmaksa tiktu atrauta. ' Būtu atkal
no jauna jāskata cauri visi ierēdņu saraksti, lai no-
skaidrotu jautājumu, kam tiesības saņemt izdienas
piemaksas, kam nē. Šī darba veikšanai vajadzētu
radīt sevišķas komisijas, kas savu tiesu prasītu no
valsts liekus un nevajadzīgus jaunus izdevumus. Jūs
redziet, ka šīs komplikācijas var smagi atsaukties uz
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valsts dzīvi. Es gribu tālāk aizrādīt, ka ar noteiku-
miem par ierēdņu atalgošanu stāv ciešā sakara no-
teikumi par skolotāju atalgošanu, kas ir sevišķs li-
kums un tālāk ari kategoriju likums. Tapec, ja
augstais nams atraidītu šo likumu, tad tam būtu jā-
atraida ari visi beidzamie. Viss tas stāvokli vel vai-
rāk sarežģītu un izsauktu sekas, kuras iepriekš jr
grūti pat pārredzēt. Tāpēc valdības uzdevumā lū-
dzu nodot šo likumprojektu komisijai. Komisija var
to grozīt, var stipri grozīt pēc saviem ieskatiem, bet
nevar taču mechaniski šo likumu iznīcināt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz depu-
tāts Bastjānis. Vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Uz mūsu frakcijas priekšlikumu, noraidīt val-
dības izdofo likumu ierēdņu jautājumā, valdības vār-
dā tautas labklājības ministrs centās augstam na-
mam celt priekšā motivus, kādu iemeslu dēļ valdī-
ba rīkojusies tā un ne citādi. Vispirms tautas lab-
klājības ministrs mums sacīja, ka tie dati, vai tā po-
zīcija, kuru ņēmās aizstāvēt mans frakcijas biedi s
Višņa, ka tā esot nepareiza,, jo algu paaugstināšana
esot norisinājusies ne tā, kā teica Višņa, bet citādā
kārtībā. Man priekšā ir izvilkums no algu paaugsti-
nājumiem un viņš ir tāds, ka zemākās kategorijas,
kuras līdz šim saņēma 3000 rubļus, nav neko dabūju-
šas klāt, tām nav nekas pielikts. 1ām pietiek ar
tiem pašiem 3000. Tālāk, ejot uz augšu līdz 10.kate-
gorijai, mēs redzam, ka ari tur nav pielikumu, bet
tas ir taču viss ierēdņu vairums, kas ir šinīs pirmās
10 kategorijas, un tie ir tie ierēdņi, kuru dzīve ir
visgrūtākā. Tiem valdība nav atradusi par iespē-
jamu neko pielikt, bet gan ierēdņiem, kuri sākas ar
10. un augstākām kategorijām. To eksistence at-
rasta par visgrūtāko un šīm kategorijām pielikts no
200 rubļiem uz augšu līdz 9500 rubļiem — otrai ka-
tegorijai un 6000 rubļiem pirmai kategorijai. Pēc
būtības tā tad tas, ko teica mans frakcijas biedrs
Višņa, ir pareizs apgalvojums, ka paaugstinājumu
nav saņēmušas zemākas kategorijas, bet tikai augstā-
kas, sakot ar vidus kategorijām. Tālāk tautas lab-
klājības ministrs aizrādīja, ka jāpieliek bijis tāpēc,
ka_kaimiņu valstīs_ ierēdņu stāvoklis esot citādi nor-
mēts neka Latvija, un līdz ar to. esot iesākusies
augstāko ierēdņu bēgšana. Man jāsaka, ka es ne-gribuuzstaties pretaugstako ierēdņu algām un teikt,
ka mušu ierēdņu stāvoklis ir pārāk labs. Bet mums
ir jāiziet no tas situācijas, kādā mēs patlaban Latvi-ja atrodamies. Mums nevajaga celt vienu spārnu
uz augšu, ja otrs neko nedabū un atrodas postā.
Viss tas ienes sašutumu ierēdņu starpā. Ja valdība
šo algu jautājumu nebūtu kustinājusi, nebūtu grozī-
juši kategoriju attiecības viens pret seši, tad ari ze-
mākie ierēdņi būtu ticējuši, ka valdībai līdzekļu nav,'
viņi ticētu to, ko valdība saka un ciestu. Bet ta-gad,_ ja viņi redz, ka dažiem tiek pielikts pat 9 un
10 tūkstoši rubļu, bet pārējiem saka, ka līdzekļu nav,
tad zemāko kategorijuieredņiem nav iespējams ti-cēt, ka stāvoklis patiešam grūts. Tā ir tā vājā puse,
kuru Salnaja kungs nemaz neapgaismoja.

Pagājušā pavasarī budžeta komisijas sēdēs dažu
resoru priekšstavji aizrādīja, ka VIII. kategorijā ir
ierindoti inženieri un ka viņu_ atalgojums esot zems,
kapec šie ierēdņi cenšoties pariet uz privātu nodar-
bošanos. Ja nu mes tagad apskatāmies, cik ir pie-
likts katrai kategorijai, tad redzam, ka VIII. katego-rijas algas ir paaugstinātas tikai par 900 rubļiem mē-
nesī. Tā tad tieši ta kategorija, uz kuru norādīja pie
algu paaugstināšanas, uz kuru tieši bāzējās, tā ir
vismazāk dabūjusi. Teikt, ka direktori bēgtu no
valsts dienesta, es domāju, nevarēs. Un neskatoties
uz visu to, tie tomēr ir dabūjuši to lielāko piemaksu.

Tā tad augstāko ierēdņu algas paaugstināšana nebūt
nav attaisnojama ar ierēdņu bēgšanu. Man jāaizrā-
da, ka budžeta komisija deva 5 k miljoni latu kate-
goriju pārgrupēšanai, jo bija no vairākiem resoriem
ļoti dibināti iebildumi un aizrādījumi, ka tur katego-

' rijas netaisni sadalītas, tagadējās algu sumas neap-
mierināju tāpēc jāizdara pārgrupēšana. Līdzekļi
šim nolūkam ir atvēlēti. Bet nu izrādījās, ka šie lī-
dzekļi atrauti vispirms skolotājiem. Skolotāju algas
nav tikušas tik daudz paaugstinātas, kā tas runāts
budžeta komisijā, bet tai vietā pielikts tikai ierēdņu
augstākam kategorijām. Nu nemiers dubultojas, kā
valsts ierēdņu zemākas kategorijās, tā skolotājos.
Tie ir tie motivi,_ kas_ spiež mūsu frakciju atzīt val-
dības 81. panta kartība izdoto likumu par netaisnu un
nepieņemamu. Aiz šiem motiviem mūsu frakcija
liek priekša viņu noraidīt.

Te aizrādīja uz tām komplikācijām, kādas cel-
sies. Pec manam domam jautājumsnebūs tik grūts.
Taisnība, ar šīs _dienas Saeimas lēmumu —noraidīt šo
likumu, tie ierēdņi, kas dabū paaugstinātu algu, aršo dienu to vairāk nesaņems. Izdienas ziņā likums
ienesis mazu uzlabojumu, jo ievests 3 gadu paaugsti-
nājums neatkarīgi no kategorijām — tas ir viens
plus. Bet jūsari zināt, ka zemākās kategorijās mūsuvalstī ierēdņi ilgi nav strādājuši un izdienas paaugsti-
nājums tapec nekādus lielus reālus labumus ierēd-
ņiem nedod. Ja mušu zemākos ierēdņos būs tā pār-
liecība, ka Saeima viņu algas paaugstinās un dos
viņiem eksistences minimumu tādu, kāds mūsu La-
tvijas apstākļos vajadzīgs, tad neviens no tiem ne-cels iebildumus, ja ari šis mazais uzlabojums acu-
mirkli atkristu,_ kamēr mes ievedīsim algu paaugsti-
nājumu

^
Pie tā mums jāstājas un tā lieta jānokārto.

Es domāju, ka jus visi, kas šeit atrodaties, atzīsiet,ka 3000 rubļu algas_minimums ir tāda suma, ar kuru
dzīvot nevar. Tapec es domāju, ka mūsu frakcijas
priekšlikums ir pieņemams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz deputāts
Klīve. Vārds deputātam Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Objektīvi ņemot, man liekas, nevar
apstrīdēt ne viena, ne otra puse savas runas parei-
zību, jo kur iet runa par algām tur arvien viens pra-
sīs vairāk un otrs solis mazāk. Tāpēc pie šī jautā-
juma var pieiet no ta stāvokļa, kā to motivēja Bast-
jaņakungs, t. i.no sociāla labklājības stāvokļa. Var
nostādīt lietu ta, ka luk ir viena grupa ierēdņu, ku-
riem ļotimazas algas un tāpēc mums jānāk pretim
šiem ierēdņiem, maksājot lielākas algas. Tāds ir
sociālas labklajības_ viedoklis. Nostājoties uz šī vie-
dokļa, ir dabīgu kā teica Bastjāņa kungs, ka mums
jāmaksā ari strādniekiem lielākas algas, ka ar taga-
dejo stāvokli nevar apmierināties. Otrs viedoklis ir
tas, pie kura turejusēs valdība, un kurš ari pēc ma-
nam domam ir vienīgi pareizais viedoklis, t. i., ka jā-
iziet no lietderības principa. Izejot no lietderības
principa, nekādi nevar apstrīdēt tos soļus, kurus ši-
nī jautājuma ir spērusi valdība, jo lietderības prin-
cips saka, ka jāpieņem tādi ierēdņi, ar kuriem vis-
labāk var apkalpot Latvijas pilsoņus. Valstij vaja-
dzīgi tādi ierēdņi, kas tai visvairāk var noderēt, un
nevar nostāties par sociālo principu un maksāt lie-
las algas tiem, kuri varbūt tik noderīgi nav. Jo ap-
strīdēt to, ka atbildīgie ierēdņi iet projām, to taču
nevar. Ja paskatāmies pie privātiem uzņēmumiem,
tad redzēsim daudzus, kas agrāk strādājuši valdības
iestādes un tagad pārgājuši privātās firmās. Pro-
tams, nevajaga iedomāties, ka mūsu deparatamenti
paliks bez direktoriem. Tā tas nav, jo arvien būs
cilvēki, kas kāros ieņemt šīs vietas. Bet nostāties
uz tā viedokļa, ka nav jāpiemēro lietderības princips,
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bet jāievēro tikai sociālas labklājības princips, tas,
man_ liekas, ir nepieņemami, un to aizstāvēt nevar.
Tadeļ dabīgi, ja budžeta komisija bij atvēlējusi lī-
dzekļus, valdībai tie bija jāizlieto tā, lai viņa pēc
iespējas labāki tn lietderīgāki varētu apkalpot publi-
ku. Sīkumos vel ļoti daudz kas var būt strīdīgs.
Viens var teikt, ka dzīves minimumam vajadzīgi
3000 rubļu un vajadzīga viņa ieskatam pieņemta pa-
kāpenība algu kategoriju sadalījumā. Otrs var no-
stāties atkal uz citāda redzes stāvokļa. Es nešau-
bos, ja Pastjaņa kungs izstrādātu vienu zināmu ie-
rēdņu atalgošanas projektu, ari tad no tām pašām
aprindām, kuras aizstāv Bastjānis, nāktu aizrādījumi
un iebildumi, ka projekts netaisns un nepareizs. Te
absolūtu mērauklu nevar atrast. Bet tas nav tas gal-
venais. Galvenais ir tas praktiskais priekšlikums,
kas nāca no sociāldemokrātiem, t. i., noraidīt šo li-
kumu. Tas, es domāju ir nepareizi. Es saprastu so-
ciāldemokrātus, ja viņi teiktu, mēs nepiekrītam šim
likumam, — mes nevaram atzīt tos principus, uz kā-
diem šis likums radīts, tas jāpārstrādā un tāpēc viņš
nododams komisijai. _ Es saprastu, ja liktu priekšā
zinamu _ termiņu, kura likums pārstrādājams un tad
komisija socia'demokrati mēģinātu izvest savas do-mas._ Bet nākt un sacīt, mēs noraidām šo likumu
ka tādu pavisam un vel pie tādiem apstākļiem, kad
likums jau ļzvests, to nevar. Bastjāņa kungs pats
atzina, ka šāda noraidīšana radīšot zināmus sarežģī-
jumus. Pats viņš atzīst ari, ka dažas labas īpašības
likumam esot, bet tomēr ienes priekšlikumu likumu
noraidīt. Tas ir nepareizi. Ja grib ko labot, tadto var labot komisija, pat paātrinātā kārtā. Bet no-raidot šo likumu, mes nonāktu pie nevēlamiem sa-režģījumiem. Tadeļ, man liekas, ka, izņemot sociāl-
demokrātu frakciju, viss augstais nams šinī gadīju-ma, jo te nav nekāda bloka nedz koalīcijas, nostāsiesuz lietderības viedokļa un lai nerastos sarežģījumi,
nodos šo likumu komisijai, kur tad katra frakcijamēģinās _enest savus pārlabojumus un pārgrozīju-
mus, ciktāl tas iespējams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
nolcmanim.

V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks):
Augsjtais nams! Sociāldemokrātu mazinieku frakci-
ja staves par šo noteikumu nodošanu komisijai. Ne-
vis tadeļ, ka mes uzskatam, ka šie noteikumi ir ide-
āli un nav labojami. Ari mēs līdz ar priekšlikuma
iesniedzējiem atzīstam, ka noteikumiem ir trūkumi,
bet tomēr esam tanīs uzskatos, ka šie trūkumi izla-
bojami mierīga_ likumdošanas ceļā tādā kārtībā, ku-
ra paredzēta kartības rullī. Tāpēc šie noteikumi jā
nodod komisijai caurskatīšanai. Ir fakts, ka mums
ir bijis sava laika pirmā Saeimā precedents, kur
Saeima ir noraidījusi valdības 81. panta kārtībā pie-
ņemto noteikumu nodošanu komisijai. Bet man lie-
kas, ka šinī gadījuma šis precedents izšķirošs nav.
Toreiz tika noraidīti noteikumi, kuri gan bij izdoti,
bet_ nebij vel stājušies dzīvē. Še patiešam varēja
uzlūkot par pareizu to uzskatu, ka priekš Saeimas
šie noteikumi bij tikai likumprojekts. Tagad turpre-
tim mes apspriežam jautājumu par noteikumu nodo-
šanu komisijai, kuri jau ir stājušies dzīvē, kuriem
jau ir likuma spēks. Še tāpēc rodas jautājums, vai
pie tādiem apstākļiem var piemērot kārtības ruļļa
76. pantu, kurš runā par to, ka var gan noraidīt li-
kumprojektus un likumu ierosinājumus bez nodoša-
nas komisijai; taču šinī pantā iet runa tikai par li-
kumprojektiem un likumu ierosinājumiem. Še tur-
pretim iet runa par tādu aktu, kurš neapšaubāmi jau
ir ieguvis likuma spēku, kurš jau eksistē. Man lie-
kas, ari še Saeimai būtu tiesība šos noteikumus ne-
akceptēt un noraidīt bez nodošanas komisijai, bet

šīs tiesības viņai būtu tikai vienā gadījumā, proti, ja
Saeima atzītu, ka šie noteikumi izdoti pretēji 81.panta nosacījumiem, proti, ja šie noteikumi ir ne-
konstitucioneli. _Tad patiešam Saeima tos varētu
noraidīt bez tālākas caurskatīšanas. No kreisā
spārna es ari dzirdēju dažus norādījumus uz to, ka
valdībai nebūtu bijušas tiesības šos noteikumus iz-
dot, tomēr, ja tagad Saeima tos noraidītu bez no-
došanas komisijai, patiešām rastos stipri liels chaoss.
Būtu iestājies ne tikai tas stāvoklis, par kuru runā-
ja Bastjāņa kungs, ka turpmāk ierēdņi vairs nesa-
ņemtu tas algas, kuras ir paredzētas šinīs noteiku-
mos, bet_varētu taisīt ari tādu slēdzienu, ka visiem,kuri saņēmuši algas uz šī nelikumīgā akta pamata,
tas jāatmaksā atpakaļ. (Starpsauciens pa kreisi.)Bez šaubām — mes taču zinām, ka jau gadus 3 iet
runas par to, ka jāpiedzen zināmas sumas no bankas
direktoriem, bet no šīs piedzīšanas tomēr nekas ne-
iznāk. Ja nu uzliktu visiem ierēdņiem bezgalīgus
uzrēķinus un liktuviņiem atmaksāt atpakaļ saņemtās
algas, — tad tiešam būtu radīts vislielākais chaoss.
Mes šochaosu negribam, bet gribam to, lai šie trū-kumi, kādi šiem noteikumiem ir, tiktu izlaboti mierī-ga likumdošanas ceļa attiecīgā komisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Annusam.

J. Annus (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība) : Augstais nams! Par šo likumu divu domu
nebūs, bet visiem, man šķiet, bus viena doma, unproti, šis likums ir izsaucis zemākos ierēdņos nemie-
ru. Man jāsaka, ka viņš ir savu lomu jau izspēlējis
pagājušas velēšanas. Nemieru tas .zsaucis mūsuskolotajos, ka tas jau šeit tika aizrādīts un ari citāsfrontes. Nav apmierināti ar šo likumu ari zemākieierēdņi kara un citos resoros. Bet, kungi, tas viss irtik sekas, bet mums ir jazin un jāmeklē cēloņi kurisis sekas ir izsaukuši. Es domāju, ka sekas ir tādastapec, ka valdība, sastādot šo likumprojektu, ir bijusispiesta skaitīties ar valsts līdzekļiem, ar valsts bu-džetu un ari ar tiem valsts ierēdņiem, kuri ir savuuzdevumu augstumos. Viņai bij jācenšaspanākt, laiapzinīgie ierēdņi neaizietu, bet visiem pielikt līdzekļi
neatļāva. Un tāpēc, luk, nāca šis sakropļotais likums.
Cēloņi, kungi, turpretim ir pavisam citi. Vispirmsjāņem vēra, ka mušu valstī ir pārāk liels birokrātisms.
Mes uirokratismu atbalstīt negribam. Ja nenostādī-
sim mušu valsts aparātu uz citādiem pamatiem, tad
neko labu aļģu ziņa nepanāksim. Mums jāpanāk tas,lai mis /aretu savus apzinīgos darbiniekus pienācīgi
atal^jt, bet pirms nebūsim _pareizi izveidojuši valsts
aparātu, mes nevarēsim ierēdņus, kas pozitīvu valsts
darbu strādā, ka pienākas atalgot. Citas izejas šinī
ziņa nav, ka jau no pirmiem soļiem jaunai Saeimai
jānovērš mūsu valstī parazītisms. Man šeit jāaiz-
rāda, ka es negribu mūsu valsts ierēdņus nosauktpar parazītiem. Kas apzinīgi strādā savu darbu, kas
ir sava vieta .tie nav paraziti, bet par parazītismu
var nosaukt tādu valsts aparātu, kurī". ir departa-
ments uz departamentu, nodaļa uz nodaļu, kurš-nav
piemērots valsts spējam un negādā par valsts lab-
klājību. Ka mums ir par daudz sarežģīts un smags
valsts aparāts, par to divu domu nebūs. Ja vajadzētu
pierādījumus, tad varētu uzskaitīt daudz. Piemēram,
vai tagad vēl vajadzīga tāda kārtība, ka namus at-
savinot un apgrūtinot no parādiem, jāizprasaatļaujas
un jāiet no viena resora uz otru? Varbūt bija vietā
tāds likums agrāk, kad mūsu valūta nebija stabila, bet
tagad nē. Varētu, vēl citus pierādījumus uzskaitīt,
bet tagad tas nav vietā. Ja atalgojumu likumu no-
raidīsim ar to neko nepanāksim. Mums cēloņi jāiz-
nīcina. Kamēr _ neesam tos iznīcinājuši, mums valsts
budžeta robežās jādara tas, kas iespējams darīt: li-
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kums jānodod komisija, lai viņu izveidotu un piemē-
rotu mūsu valsts līdzekļiem un valsts vajadzībām.
Vēl beidzot atkārtoju, ka ar runām, ar skaistiem vār-
diem mēs nenostādīsim ierēdņu algas tāda augstuma,
kādā viņām vajadzētu but un kādas mes viņas gri-
bētu redzēt. Vienīgā izeja ir valsts aparāta vien-
kāršošana, racionela nostadīšana_ un valsts ierēdņu
skaita samazināšana. Kad tas bus panākts, tad va-
rēsim ierēdņu algas pienācīgi nostādīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda neviens
vairāk nav pieteicies. Nobalsošana nak Višņas ie-
sniegtais priekšlikums:..Noteikumus par valsts darbinieku atalgojumu noraidīt."

Ja šo priekšlikumu pieņems, atkritīs prezidija
priekšlikums

nodot minētos noteikumus sociālās likumdošanas un bu-
džetu komisijām.

Ja Višņas priekšlikumu noraidītu, tad līdz ar to
būs pieņemts prezidija priekšlikums. Es lieku uz
balsošanu Višņas priekšlikumu:

.. Noteikumus par valsts darbinieku atalgojumu noraidīt."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Balsošanas iznākums: par priekšlikumu no-
dotas 37 balsis, pret — 51 balss, atturas — 2. Višņas
priekšlikums noraidīts un līdz arto pieņemts prezi-
dija priekšlikums — nodot sociālas likumdošanas un
budžeta komisijām. Vārdu vēl lūdz deputāts Višņa.
Vārds deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas viet-
nieku kungi! Saeimai labpaticis mūsu priekšlikumu
noraidīt un līdz ar to minētos noteikumus nodot at-
tiecīgām komisijām, bet ja komisijām nenoteiks laiku
caurskatīšanai, tad komisijas šī likuma caurskatīšanu
var atlikt un ķerties pie citiem likumiem. Ņemot
vē'-ā šo 'ikuma svarīgo nozīmi, mēs liekam priekša
noteikt laiku — 3 nedēļas, kurā komisijai šis darbs
jāveic. Tas ir pilnīgi pietiekoši, lai komisijas va-
rētu šosnoteikumus izlemt un nākt ar saviem priekš-
likumiem, tāpēc sociāldemokrātu frakcijas vārda lieku
priek?ā uzdot sociālās likumdošanas un budžeta ko-
misijām likumu par valsts darbinieku atalgojumu
skatīt cauri 3 nedēlu laikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz deputāts
Reinhards. Vārds deputātam Reinhardam.

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Pārstrādāt šo likumu 3 nedēļas,
vismaz jau sociālās likumdošanas komisija vien_ ne-
skatoties nemaz uz to, ka tas bus jānododari vel ci-
tai komisijai, nemaz nav iespējams. Es Višņas kung?
darba spējas loti apbrīnoju, bet man jāsaka, ka ari
viņš nav tik lielas darba spējas pieradījis sociālas
likumdošanas komisijā, ka viņš_šo likumu varētu tik
ātri veikt. Tas attiecas uz visam ierēdņu kategori-
jām, tā tad mums ir jāizņem cauri viss valsts apa-
rāts. Mums komisijas vel nav gahgi noorganizēju-
šās, nav vēl apakškomisijas ievelētas un galu gala
mēs pat nezinām, kad notiks pirmās sēdes. Es do-
māju, ja Višņas kungs strādātu tikai šinī komisija
no rīta līdz vakaam. ari tad viņš neveiktu ne des-
mito dalu no tā, kas kristu uz viņu. Tapec es do-
māju, ka tas ir pilnīgi neiespējams. Ja_ augstais
nams iesāks savu darbību ar tādām neiespejamībam,
tad mēs nekur tālu netiksim, jo tas nav fiziski ie-
spējams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanā nāk Viš-
ņas iesniegtais priekšlikums:

„Uzdot sociālās likumdošanas un budžeta komisijām no-
teikumus par valsts darbinieku algām skatīt cauri 3 nedēlu
laikā."

Es lieku šo priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas būtu par šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par priekšlikumu nodo-
tas 53 balsis, pret 27, atturējušies 2. Šis priekšli-
kums pieņemts.

Tālāk no ministru kabineta iesniegts valsts civil-
dienesta amatu saraksts. Prezidijs_ liek priekša _ no-
dot to publisko tiesību un valsts parvalrJes iekārtas
komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisi-
jai. Noteikumus par valsts militāro noslēpumu ap-
sargāšanu prezidijs liek priekšā nodot kara lietu ko-
misijai. Iebildumu nav? Nodots šai komisijai. Pār-
grozījumus likumā par zirgu, ratu, ragavu, pajūgu,
automobiļu vai citu transporta līdzekļu mobilizāciju
un rekvizīciju karaspēka vajadzībām prezidijs liek
priekšā nodot kara lietu komisijai. Iebildumu nav?
Nodots šai komisijai. Karaspēka amatu sarakstu
prezidijs liek priekšā nodot kara lietu komisijai.
Iebildumu nav? Nodots šai komisijai. Noteikumus
par gaisa satiksmi prezidijs liek priekšā nodot kara
lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodots šai komi-
sijai. Noteikumus par agrāko kreditiestāžu darbības
atjaunošanu prezidijs liek priekšā nodot finansu ko-
misijai. Iebildumu nav? Nodoti šai komisijai. No-
teikumus par kara sodu likumu dažu pantu grozīšanu
prezidijs liek priekšā nodot kara lietu un juridiskai
komisijām. Iebildumu nav? Nodots šīm komisijām.
Noteikumus par privātām mācības iestādēm prezi-
dijs liek priekšā nodot izglītības komisijai. Iebildu-
mu nav? Nodots šai komisijai. Pārgrozījumus no-
teikumos par valsts darbinieku atalgojumu prezidijs
liek priekšā nodot sociālās likumdošanas un budžeta
komisijām. Iebildumu nav? Nodots šīm komisijām.
Noteikumus par noguldījumu noilgumu prezidijs liek
priekšā nodot finansu komisijai. Iebildumu nav?
Nodots finansu komisijai. Noteikumus par pensijas
piešķiršanu nelaiķa ārlietu ministra Zigfrīda Meiero-
vica bērniem prezidijs liek priekšā nodot socia'ās
likumdošanas un budžeta komisijām. Vārdu vēlas
deputāts Rudevics. Vārds deputātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-
iafu kungi! Valdības Vēstnesī, š. g. 91 numurā
ievietoti noteikumi, pēc kuriem ministru kabinets
81. panta kārtībā ir pieņēmis likumu jeb noteikumus
par nelaiķa ārlietu ministra Z. Meierovica bērniem
izmaksājamo pensiju 200 latu apmēros katram mē-
nesī līdz virn1 pilngadības sasniegšanai. Šī pensija
izmaksājama sākot ar 1925. gada 22. augustu par
vienu mēnesi uz priekšu. Šie noteikumi stājas spē-
kā tūliņ pēc viņu izsludināšanas. Kungi, nelaiķa
Meierovica nopelnus, kā valsts darbinieka un poli-
tiķa nopelnus ar atzinību novērtē kā viņa politiskie
draugi, tā viņa pretinieki, tāpat ari dziļu līdzjūtību
viņa traģiskās nāves gadījumā viņa ģimenei izteic
kā viņa politiskie draugi, tā ari pretinieki; bet kad
ninistru kabinets pieņēma šos noteikumus, tad ļoti

kategoriskus iebildumus pret šiem noteikumiem cēla
kā viņa politiskie draugi, tā ari viņa pretinieki un
viens vārds, kurš bija visiem mutē, bija tas, ka tā
ir lie'a netaisnība, kas ar to tiek nodarīta citiem,
nostādītiem līdzīgos apstākļos. Bez šī motiva krīt
svarā vēl otrs, un tas ir — šo noteikumu izdošanas
nelikumība, nesaskaņa ar mūsu konstitūciju. Sat-
versmē ir teikts, ka ministru kabinetam 81. panta
kārtībā ir tiesība izdot noteikumus ar likuma spēku,
ja neatliekama vajadzība to prasa. Ceļas jautājums,
vai šinī gadījumā ir bijusi tāda neatliekama vaja-
dzība? Ja mēs ņemam vērā, ka pastāv likums par
pensijām valsts darbiniekiem, un ari ministriem at-
sevišķi tur ir noteiktas pensijas, tad sacīt, ka se-
višķi neatliekama vajadzība prasīja šos noteikumus
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tik steidzama kārta izdot, patiesībā būtu nepamatoti.
Uz šī pensijas likuma pamata nelaiķa Meierovica
berin varēja saņemt pensijutāpat kā visi citi. Un
ja būtu kādi ārkārtēji apstākļi vai motīvi priekš
tam, lai šo pensiju paaugstinātu, tad to varēja izda-
rīt Saeima, bet ministru kabinetam nebija vajadzība
ķerties pie šī netaisna soļa. Es negribētu pie šī
jautājuma daudz runāt, betizsacīšu tikai mūsu frak-
cijas domas un varbūt lielākās tautas daļas domas,
ka mes komisijā uzstāsimies pret šo likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz tautas
labklājības ministrs Salnājs. Vārds tautas labklā-
jības ministrim Salnajam.

Tautas labklājības ministrs V. Salnājs: Man zi-
nāma mēra negaidot, nāca šis priekšlikums noraidīt
ari šo likumu un nenodot to komisijai. (Sauciens no
vietas: „Tikai nenodot komisijai".) Tā tad neno-
raidīt? Es gribu pievest tos motivus, no kuriem va-
dījās valdība, izdodot šos noteikumus. Vispirms,
nelaiķa_ Zigfrīda Meierovica bērni nevarēja uz pa-
stavoša_ pensiju likuma pamata nekādu pensiju sa-
ņemt, tapec ka nelaimes gadījumā bērni varētu pa-
balstu saņemt tikai tad, ja viņi varētu pierādīt, ka
nelaimes gadījums noticis Zigfrīdam Meierovicam
braucot un izpildot dienesta pienākumus. Šo mo-
mentu nebija iespējams konstatēt, jo visiem taču
bij zināms, ka nelaiķis brauca pie savas ģimenes.
Tā tad tas atkrīt. Deputāts Rudevics teica, ka pen-
siju varētu izmaksāt bez sevišķa likuma. Par to
jautajumutika domāts, bet tas izrādījās par neiespē-
jamu. Talak ministru kabinets vadījās no tā, ka
patiesība Meierovica bērni bija palikuši bez lī-
dzekļiem. Ministru kabinets bij tanī pārliecībā, ka
valsts pienākums ir nākt pretim vienam no visiz-
cilus stavošakiem darbiniekiem, kurš ir tik daudz
darījis savā laikā valsts nodibināšanās un vakts
nostiprināšanas labā un ka valsts pienākums ir šinī
gadījuma rūpēties vismaz par viņa bērniem. Ko
gan beigu beigās līdzētu visa- šīs līdzjūtības un dz>
ļas noželošanasMeierovica ģimenei, ja viņa bēr
niem būtu varbūt jāstaigā ar v.bagu tarbu. Tā mi-
nistru kabinets nevarēja skatīties. Ministru kabi-
nets visa nopietnībā un sirsnībā juta līdzi nelaiķa
pakaļpalicējiemun uzlūkoja par savu pienākumu
darīt visu iespējamo, lai bērnus nodrošinātu. Tad
kas attiecas uz to, ka šī novele runātu pretim 81.
pantam, tad tas tā nav, jo Satversmes 81. pantā ir
teikts, ka nevar izdot likumus, kuri runātu pretim
budžetam un budžeta tiesībām. Budžetam pretim
apspriežamie noteikumi nerunā, jo pensijām budžetā
ir atvēlētas zināmas sumas. Ari budžeta tiesībām
tie nerunā pretim, tāpēc ka apspriežot jauno bu
džetu, Saeimai būs iespēja izteikties par to, vai dot
jau pieprasītos līdzekļus, vai nedot. Tā tad ne vie-
na, ne_ otrā gadījumā kabinets savas kompetences
nav pārkāpis, bet gan ir izpildījir tikai savu svēto
pienākumu pret nelaiķi un pret valsti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumus pret šo
noteikumu nodošanu sociālās likumdošanas un bu-
džeta_ komisijām no sociāldemokrātiskās frakcijas
runātāja puses es netiku dzirdējis. Tā tad šie no-
teikuma uzskatāmi par nodotiem abām minētām
komisijām.

Tālāk pārgrozījumus valsts civildienesta amatu
sarakstos prezidijs liek priekšā nodot publisko tie-
sību un valsts pārvaldes iekārtas komisijai. Iebil-
dumu nav? Nodoti šai komisijai. Noteikumus par
pārgrozījumiem likumā par civilstāvokļa aktu re-
ģistrāciju prezidijs liek priekšā nodot publisko tie-
sību un valsts pārvaldes iekārtas komisijai. Iebil-
dumu nav? Nodoti šai komisijai. Noteikumus par
1921. gada 4. jūlija rīkojuma par pārtikas produktu

un citu preču pieteikšanu un spekulācijas apkaro-
šanu atcelšanu prezidijs liek priekšā nodot tirdz-
niecības un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav?
Nodoti šai komisijai. Pārgrozījumus un papildinā-
jumus 1903. gada sodu likumos prezidijs liek priekšā
nodot juridiskai komisijai. Iebildumu nav? No-
doti šai komisijai. Pārgrozījumus kara sodu liku-
mos prezidijs liek priekšā nodot kara lietu un juri-
diskai komisijām. Iebildumu nav? Nodoti šīm ko-
misijām. Izlabojumu noteikumos par kara sodu li-
kumu dažu pantu grozīšanu prezidijs liek priekšā
nodot kara lietu un juridiskai komisijām. Iebildumu
nav? Nodoti šīm komisijām. Noteikumus par kara
skolas audzēkņu apgādi ar ietērpiem, ietērpu piede-
rumiem un gultas drēbēm prezidijs liek priekšā no-
dot kara lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodoti
šai komisijai. Noteikumus par armijas obligatoriska
dienesta kareivju un instruktoru apgādi ar ietērpu
un ietērpa piederumiem prezidijs liek priekšā nodot
kara lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodoti šai
komisijai. Noteikumus par flotes obligatoriska die-
nesta matrožu un instruktoru apgādi ar ietērpu un
ietērpa piederumiem prezidijs liek priekšā nodot
kara lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodoti šai
komisijai. Noteikumus par armijas un flotes apgādi
ar gultas piederumiem, speciālā, siltā un kaujas
ietērpa priekšmetiem prezidijs liek priekšā nodot
kara lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodoti šai
komisijai. Pārgrozījumus un papildinājumus 1903.
gada sodu likumos prezidijs liek priekšā no-
dot juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Nodots
šai komisijai. Noteikumus par Kurzemes pilsētu
hipotēku biedrības darbības izbeigšanu un tās lietu
nodošanu Latvijas hipotēku bankai prezidijs liek
priekša nodot finansu un juridiskai komisijām. Iebil-
dumu nav? Nodoti šīm komisijām. Papildinājumus
pie agrārreformas likuma IV. daļas prezidijs liek
priekša nodot agrarpolitikas un lauksaimniecības
lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodoti šai komisi-
jai. Noteikumus par eksportējamo augļu un ogu
kontroli prezidijs liek priekšā nodot tirdzniecības
un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Nodoti
šai komisijai. Noteikumus par ziedojumu vākšanu
prezidijs liek priekšā nodot publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas komisijai

^
Iebildumu nav? No-

doti šai komisijai. Papildinājumu likumā par atlī-
dzības izsniegšanu sērgu dēļ nogalināto un sērgās
kritušo lopu īpašniekiem prezidijs liek priekšā nodot
ag-arpolitikas un lauksaimniecības lietu komisijai.
Iebildumu nav? Nodots šai komisijai. Papildinā-
jumu noteikumos par valsts darbinieku atalgojumu
pr<^idijs liek priekšā nodot sociālās likumdošanas
un budžeta_ komisijām. Iebildumu nav? Nodots
līm komisijām. Pārgrozījumus likumā par jūrsko-
lām prezidijs liek priekšā nodot tirdzniecības un
rūpniecības un izglītības komisijām. Iebildumu nav?
Nodoti šīm komisijām. Noteikumus par tirdzniecī-
bas kuģu mechaniķu skolām prezidijs liek priekšā
nodot tirdzniecības un rūpniecības un izglītības ko-
misijām

^
Iebildumu nav? Nodoti šīm komisijām.

Pārgrozījumus muitas likumā prezidijs liek priekšā
nodot finansu un tirdzniecības un rūpniecības ko-
misijām. Iebildumu nav? Nodoti šīm komisijām.
Pārgrozījumus vietējo civillikumu II. grāmatā pre-
zidijs liek priekšā nodot juridiskai komisijai. Iebil-
dumu nav? Nodoti šai komisijai. Pārgrozījumus
vietējo civillikumu IV. grāmatā prezidijs liek priekšā
nodot juridiskai komisijai. Ieb'ldumu nav? Nodoti
šai komisijai. Grozījumus un papildinājumus likumā
par bijušo Krievijas agrarbanku aizdevumiem La-
tvijā prezidijs liek priekšā nodot finansu komisijai.
Iebildumu nav? Nodoti šai komisijai. Noteikumus
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par valsts iestāžu juriskonsultiem prezidijs liek
priekšā nodot publisko tiesību un valsts pārvaldes
iekārtas komisijai. Iebildumu nav? Pieņemts.
Noteikumus par kara skolu prezidijs liek priekša
nodot kara lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodoti
šai komisijai. Noteikumus par grāvju un citu ūdens
būvju ierīkošanu uz svešām zemēm prezidijs liek
priekšā nodot agrarpolitikas un lauksaimniecības
lietu, tirdzniecības un rūpniecības, finansu un juri-
diskai komisijām. Iebildumu nav? Nodoti šīm ko-
misijām. Noteikumus par meliorācijas sabiedrībām
prezidijs liek priekšā nodot agrarpolitikas un lauk-
saimniecības lietu, tirdzniecības un rūpniecības, fi-
nansu un juridiskai komisijām. Iebildumu nav?
Nodoti šīm komisijām. Noteikumus par valsts ro-
bežu apsardzību prezidijs liek priekša nodot kara
lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodoti kara lietu
komisijai. Noteikumus par atstatumu starp kara-
spēka munīcijas noliktavām un apdzīvotām ekam
vai satiksmes ceļiem prezidijs liek priekša nodot
kara lietu komisijai. IebiMumu nav? Nodoti kara
lietu komisijai. Papildinājumu muitas likuma pre-
zidijs liek priekšā nodot finansu un tirdzniecības un
rūpniecības komisijām. Iebildumu nav? Nodots
šīm komisijām.

Tālāk ministru kabinets piesūtījis vairākus li-
kumprojektus, kurus prezidijs liek priekšā nodot
komisijām sekošā kārtā.

Likumprojektu par atlīdzību ārzemju pavalst-
niekiem par atsavināto zemi prezidijs liek priekša
nodot agrarpo'itikas un lauksaimniecības lietu ko-
misijai. Iebildumu nav? Nodots šai komisijai. Li-
kumpi-oj°ktu rar dažu krimināllietu izbeigšanu pre-
zidijs 'iek priekšā nodot kara lietu un juridiskai ko-
misijām. Iebildumu nav? Nodots šīm komisijām.
Tā'āk rririst-u kabinets liek priekšā apstiprināt par
valsts kontroles padomes locek'i Jāni Kaminski.
Prezidijs liek priekšā nodot publisko tiesību un
valsts pārva'des iekārias komisijai. Iebildumu nav?
Pieņemts. Tad ministru kabinets liek Saeima'
pn>kšā no jauna apstiprināt par vasts_ kontroles
kolēģiju 'orpkliem Aleksandru Ka'asu. Jāni Laukj
vicu un Kārli Piegāzu. Prezidijs liek priekšā rodot
publisko tjpsību un valsts pārvaldes iekārtas komi-
sijai Iebi'dumu nav? Nodots minētai komisijai.
Tālāk likumprojektu par satiksmes ceļu un valsts
sakaru līdzekļu mobPizaciju kara ^ajadzībam pre-
zidijs liek priekšā nodot kara lietu komisijai. Iebil-
dumu nav? Nodots kara lietu komisijai. Likum-
projektu par papildu vienošanos me pasta-'elegraf-,
un telefona līguma starp Latviju, Igamr'Hi ui Lie
tuvu prezidijs liek priekšā nedot ā'iietu komisrai.
Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai._ Mini-
striju iekārtas likumu prezidijs liek priekšā nodot
publisko tiesību un valsts pārva'des iekārtas ko-
misijai. Iebildumu nav? Nodots publ'<=ko ti3sībt>
un valsts pārvaldes iekārtas komisija:. Tieslietu
ministrijas iekārtas likumpro jektu prezidiis liek
priekšā nodot publisko tiesību un valsts paivalder
iekārtas komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai
komisijai. Likumprojektu par noteikumu par vien-
reizēju nodokli no pilsētu un miestu nekustamiem
īpašumiem atcelšanu prezidijs liek priekšā nodot
pašvaldības un finansu komisijām, iebildumu nav?
Nodots minētām komisijām. Pārgrozījumu pro-
jektu muitas likumā prezidijs liek priekšā nodot_ fi-
nansu un tirdzniecības un rūpniecības komisijām.
Iebildumu nav? Nodots minētām komisijām. Li-
kumprojektu par pagastu tiesu likuma 127. panta
pārgrozījumu prezidijs liek priekšā nodot juridiskai
komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisi-
jai. Protokolu par šķīrējtiesas klauzulām līdz ar

Latvijas valdības rezervaciju pie protokola 1. panta
prezidijs liek priekšā nodot ārlietu komisijai. Iebil-
dumu nav? Pieņemts. Likumprojektu par kodi-
fikacijas nodaļu prezidijs liek priekšā nodot publisko
tiesību un valsts pārvaldes iekartas_ komisijai. Ie-
bildumu nav? Pieņemts. Papildinājumu projektu
kriminālprocesa likumos prezidijs liek priekša no-
dot juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Pieņemts.
Likumprojektu par konvenciju par kuģošanu un
koku pludināšanu Latvijas un Lietuvas pierobežas
upēs prezidijs liek priekšā nodot ārlietu komisijai.
Iebildumu nav? Pieņemts. Likumprojektu par ār-
zemju pasēm prezidijs liek priekšā nodot ārlietu un
publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas komi-
sijām. Iebildumu nav? Pieņemts. Likumprojektu
par starptautiskām dzelzceļu konvencijām preču
pārvadāšanai un pasažieru un bagāžas pārvadāša-
nai prezidijs liek priekšā nodot tirdzniecības un
rūpniecības un ārlietu komisijām. Iebildumu nav?
Pieņemts.- Likumprojektu par iekšlietu ministrijas
iekārtu prezidijs liek priekšā nodot publisko tiesību
un valsts pārvaldes iekārtas komisijai. Iebildumu
nav? Nodots šai komisijai.

Tālāk ministru kabinets lūdz atļauju saukt pie
tiesas atbi'dības vairākus deputātus dažādās lietās.
Prezidijs liek priekšā visas šīs lietas nodot depu-
tātu lietu izmeklēšanas komisijai. Deputātu Bū-
meisteru sauc pie tiesas atbildības 3 lietās uz sodu
likumu 533. panta pamata. Deputātu Eliasu sauc
pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. panta pa-
mata 3 lietas. Bez tam deputātu Eliasu cauc pie
tiesas atbildības uz sodu likumu 51. un 533. panta
pamata. Tad vel deputātu Eliasu saucpie tiesas atbil-
dības uz sodu likumu 534. panta pamata. Tālāk
deputātu Eliasu sauc pie tiesas atbildības uz sodu
likumu 73. panta 1. un 2. punkta pamata. Deputātu
Ernestu Gulbi sauc pie tiesas atbildības uz sodu li-
kumu 533. panta pamata. Deputātu Bruno Kalniņu
sauc pie tiesas atbildības uz sodu likumu 51. un 262.
Danta 1. daļas pamata. Deputātu Miķeli Rozentālu
,auc pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. panta
pamata. Deputātu Vladislavu Rubuli sauc pie tie-
s?<= atbildības uz sodu likumu 533. panta pamata 3
ll^tāo Deputātu Ansi Rudevicu sauc pie tiesas at-
bildības uz sodu likumu 533. panta pamata. Bez tam
vēl deputātu Anri Rudevicu sauc pie tiesas atbildī-
bas uz sodu likumu 532. panta 3. punkta un 533.
pai-'r pamata. Tad deputātu Ansi Rudevicu sauc
ik +i-sas_ atbildības uz sodu likumu 154. panta pa-
mata. Talak deputā tu Ansi Rudevicu sauc pie tie-jas atbildības uz 1917. gada 5. augusta krievu pa-
gaidu likumu pamata. Deputātu Jezupu Trasunu
sauc pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. pantapamata. Tad deputātu Jezupu Trasunu sauc pie
tiecas atbildības uz sodu likumu 154. panta pamata.
3enutatu Pēteri Zeiboltu sauc pie tiesas atbildības
uz jodu likumu 533. panta pamata.

Bez tam ministru kabinets lūdz Saeimas piekri-
šanu tiesas spriedumu izpildīšanai pie Saeimas de-
putāta Bruno Kalniņa. Prezidijs liek priekšā nodot
šo lietu deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Ie-
bi'dumu nav? _ Nodots šai komisijai. Tāpat mini-
stru kabinets lūdz piekrišanu sprieduma izpildīšanai
pie Saeimas deputāta Anša Rudevica. Prezidijs
liek priekšā nodot ari šo lietu deputātu lietu izmeklē-
šanas komisijai. Tāpat ministru kabinets lūdz Sa-
eimas piekrišanu deputātam Kristapam Eliasam uz-
liktās soda naudas 65 latu apmērā ieturēšanai no
viņa algas. Prezidijs ari šo lietu liek priekšā no-
dot deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu
nav? Pieņemts.
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Vēl pie prezidija ziņojumiem Sīmanis no mino-
ritatu frakcijām liek priekšā budžeta komisijā Nu-
roka vietā ievēlēt Dubinu. Iebildumu nav? Pie-
ņemts. Tālāk Francis Trasuns un Rancans liek
priekšā Franča Trasuna vietā pašvaldības komisijā
deleģēt Staņislavu Jtbuli un Franci Trasunu dele-
ģēt juridiskā komisijā. Iebildumu nav? Pieņemts.
Līdz ar to pirmais dienas kārtības punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz otro dienas kārtības punktu —
7 Saeimas deputātu ievēlēšanu Lāč-
plēša kara ordeņa domē. Lūdzu uzstādīt
kandidātus. Vajadzīgi 7 kandidāti. Uzstādīti seko-
si kandidāti: no dep. Dišlera u. c. — 0. Nonācs; no

dep. 'A. Berga — K. Kvelbergs; tālāk Goldmanis;
tad no Latgales zemnieku frakcijas — Jānis Rubulis;
no zemnieku savienības — A. Klīve; no sociāldemo-
krātu frakcijas — Rainis un Celms. 7 kandidāti ir,
7 ari vajadzīgi. Es lieku uz balsošanu. Kas būtu
pret šiem kandidātiem? Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Šie 7 kandidāti vienbalsīgi ievēlēti Lāčplēša
kara ordeņa domē.

Līdz ar to šīs sēdes dienas kārtība izsmelta.
Nākošā — svinīgā sēde 18. novembrī pīkst. 12. die-
nā. Nākošo darba sēdi izsludinās prezidijs savā lai-
kā. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 6.35 vakara.)

I. sesijas 5. (svinīga) sēde 1925. gada 18. novembrī.
(Atklāta pīkst. 12 dienā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas svinīga
sēde atklāta.

Augsti godātā sapulce! Šodien mēs svinam
tradicionelos valsts šūpuļa svētkus un līdz ar
mums viņus svin visa Latvijas tauta. Latvju tau-
tai nācies daudz upurus nest, iekams viņa atguva
atpakaļ savu neatkarību, savu patstāvību un no-
dibināja savu valsti. Lai atminamies tikai tās
brīvības cīņas, kuras norisinājās pirms 20 gadiem
šeit Latvijā, kad varonīgā tauta pirmo reizi pie-
prasīja sev tās tiesības un brīvības, kuras mēs ta-
gad atrodam ierakstītas mūsu Satversmē un kuras
jau dziļi iesakņojušās ari mūsu dzīvē un Latvijas
tautas sirdī. Latvju tauta un valsts ir kļuvusi par
vēsturisku tautu un vēsturisku valsti. Cīņās
dzima šī valsts un cīņās pagāja pirmais Latvijas
valsts pastāvēšanas gads. Mūsu armija varonīgās
cīņās šinī gadā atbrīvoja no ienaidniekiem mūsu
zemi. Klusā godbijībā lai pieminam tos brīvības
cīnītājus, kuri atdeva šinīs cīņās savu visdārgāko
mantu — savu dzīvību. (Visi pieceļas.)

Izsacīsim šodien savu atzinību ari tiem droš-
sirdīgajiem, kuri kā pirmie pacēla Latvijas demo-
krātiskās republikas simbolu — sarkan-balt-sar-
kano karogu 18. novembrī 1918. gadā.

Bet neizveidota un neatzīta bij mūsu valsts

un karā izpostīta mūsu zeme. Kara troksnim
mitoties Latvijas valsts nodrošināšanas darba
smagums pārgāja no karavīriem uz politiskiem
valsts darbiniekiem. Provizoriskās tautas priekš-
stāvniecības -- Tautas Padomes vietā, stājās su-
verenās tautas ievēlēts valsts saimnieks — Sa-
tversmes Sapulce.

Satversmes Sapulce bij tā, kas deva valstij
pamatlikumus, bij tā, kas panāca mūsu atzīšanu
no citām valstīm. Latvija ir ierindota šo valstu
lielā saimē un uz Latviju skatās ar cienību.

Tālākais Satversmes Sapulces uzdevums bij
atjaunot saimniecisko dzīvi, galvenam kārtām, un
pirmā vietā atjaunot to uz laukiem. To panāca
Satversmes Sapulce pa lielai daļai ar savu agrār-
reformu. Satversmes Sapulcē pieņemtais agrar-
likums un viņa dzīvē ievešana ierosināja uz iz-
postīto muižu zemēm jaunu dzīvību. Blakus karā
izpostītām vecsaimniecībām, kuras tika steidzīgi
atjaunotas, pacēlās desmitiem tūkstošiem jaun-
saimniecību, kurās novietojās pa daļai mūsu ka-
reivji un pa daļai mūsu bezzemnieki.

Maz pamazām atjaunojās arīdzan mūsu rūp-
niecība un deva darbu vienai daļai pilsētas strād-
nieku. Un patiešām apbrīnojams ir tas enerģijas
daudzums, kuru latvju tauta parādījusi šinī saim-
nieciskā atjaunošanas darbā. Ja ari šodien
Latvijas tautas materiālā labklājība nav sasniegusi
vēl to pakāpi, kāda tai bija priekš kara, tad taču
mums visiem ir jāliecina, ka, salīdzinot ar pirmiem
valsts pastāvēšanas gadiem, šī labklājība ir stipri
uzlabojusies.

Tiklab Satversmes Sapulce, kā pirmā Saeima,
centās gādāt par to, lai mūsu valsts iedzīvotāju
starpā pastāvošo saimniecisko grupu un šķiru pre-
tešķības nepaasinātos. Normēts tika rūpniecības
strādnieku darba laiks un nodrošināti viņi pret ne-
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laimes gadījumiem un slimībām. Ratificēti ir Sa-
eimas pēdējā sesijā ari lielākā daļa no Vašingtonas
darba konferencē par nepieciešamiem atzītie darba
aizsardzības līgumi, bet trūkst vēl jebkāda so-
ciālā aizsardzība mūsu laukstrādniekiem.

Ar nožēFšanu jāatzīst, ka ari mūsu valsts
iedzīvotāju nodokļu nasta vēl ir Lti smaga. Bet
cerēsim, ka, sekmējot mūsu zemkopības, rūpnie-
cības un amatniecības attīstību un paceļ it viņu
ražīgumu, nodibinot plašākus tirdznieciskus sa-
karus un izveidojat tos, mēs varēsim šo tautas
nastu atviegbt. Bez jau pēdē'ā sesijā Saeimā no-
slēgtiem tirdznieciskiem līgumiem un tiem iero-
sinājumiem, kuri nākuši no Saeimas un valdības
puses, ir vispirmām kārtām mums nākotnē jācen-
šas nodibināt jo ciešākus saimnieci-
skus sakarus ar mūsu kaimiņu
valstīm.

Ar sevišķu prieku man šodien vēl jāatzīmē
tas, ka visos šinīs gados mums ir izdevies Latviju
pasargāt no jebkurām kara briesmām un ir ce-
rības, ka tā pasaules miera politika, kuru ievadī-
jušas lielvalstis pēdējos gados, nāks par labu ari
mūsu mazajai Latvijai un ka Latvija varēs ari
turpmāk celt savu labklājību un mierīgā gaitā
tālāk attīstīties. Šinīs cerībās lai apvienojamies
mēs visi šodien mūsu tautas lūgšanā «Dievs, svētī
Latviju»! (Visi pieceļas un nodzied Latvijas
himnu.)

Ienākuši sekosi apsveikumi valsts svētkos:
«Igaunijas Riigikogu vārdā pagodinos nosūtīt Jūsu Ekse-

lencei Latvijas valsts svētku gadījumā vissirsnīgākos laimes
vēlējumus un vislabākos novēlējumus mūsu sabiedrotās La-
tvijas labklājībai.

Rei.
Riigikogu prezidents.

(Aplausi.)

Apsveicām svētkos tautas priekšstāvjus. Noveļam dar-
biem vislabākās sekmes. Sūtniecība un ģenerālkonsulāts Vā-
cijā.

Pagodināmies apsveikt augsto namu un novēlam labākās
sekmes atbildīgā valsts darbā. Sūtnis Grosvalds un sūtniecības
darbinieki.

Sveiciens Latvijai, Jums, Prezidenta kungs, un Saeimai,
Latvijas 7 gadu cienīgas pastāvēšanas svētkos. Dievs dod
mūsu tēvijai svētību, mieru. Ducmanis.

Pagodināmies apsveikt jūs un Latvijas Saeimu 7 gadu
pastāvēšanas svētkos. Latvijas konsulāts un konsuls Prāgā.

Valsts dibināšanas gada svētkos ar gandarījumu apsveicu
Jūsu ievēlēšanu augstās mūsu Latvijas likumdošanas iestādes
vad'bas darbā un lūdzu viņai nodot manas augstcienības aplie-
cinājumu un sekmju novēlējumu. Springovics, Rīgas arķibiskaps.

Latvijas valsts svētkos lūdzu saņemt sirsnīgus apsveicie-
nus. Dievs svētī Latviju. Rigas virsrabins Zaks.

Rīgas žīdu draudzes valde vietējo žīdu vārdā lūdz sa- v
ņemt apsveicienus Latvijas valsts dibināšanas svētku dienā,
novēlot Latvijai turpmāku sekmīgu attīstību un visu Latviju
apdzīvojošo tautTiu ciešu kopdarbību mūsu dārgās dzimtenes
labā. Priekšnieki: Ābrams, Rabinovics, Dubins.

Dzimtenes neatkarības 7 gadu svētkos savā un Rēzeknes
apriņķa pašvaldības vārdā sirsnīgu sveicinu Jūs un Saeimu,
novēlēdams sekmīgu darbību tautas labā. Apriņķa valdes
priekšsēdētājs Zadvinskis.

Ar šo pagodināmies nosūtīt sirnīgus laime» novēlējumus
Latvijas valsts 7 gadu pastāvēšanas svētkos. Latvijas kultūras
un palīdzības biedrība.

Ludzas apriņķa pašvaldība apsveic augsto namu valsts
proklamēšanas svētkos un novēl caur vienotu un ražīgu darbu
vp.st Latviju spožai nākotnei pretim. Priekšsēdētājs Novikovs.

_ Septītos_ valsts pastāvēšanas svētkos Rēzeknes pilsētas
iedzīvotajj vārdā sirsnīgi apsveicu Jūs un novēlu Jums labākās
sekmesdarba par labu valsti; un viņas iedzīvotājiem. Domes
priekšsēdētājs Millers.

Latvijas ugunsdzēsēju saimes uzdevumā sutu Jums un
augstam namam vislabākos novēlējumus mūsu valsts gada
svētkos un līdz ar to apliecinu, ka ugunsdzēsēji katrā laikā būs
nomoda par valsts un pilsoņu labklājību. Priekšsēdētājs Ērglis.

Tukuma apriņķa zemnieki apsveic aursto namu un novēl
sekmes turpmāka darba. Apriņķa valde.

Svinot valsts dibināšanas svētkus Tukuma valsts un paš-
valdības iestādes, biedrības un skolas apsveic Saeimu, novēlē-
damas nenogurstošus speķus un vienprātību strādāt pie valsts
nostiprināšanas un. izveidošanas. Svētku rīcības komiteja.

Līdz ar to šīs dienas svinīgā sēde slēgta.
(Slēgta pīkst. 12.17 dienā.)
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dažu deputātu saukšanai pie tiesas atbildības un soda
izpildīšanai 55

4. Pārmaiņas komisiju sastāvā 56
5. A. Alberinga u. c. iesniegtais likumprojekts (nodod

komisijai):
A. Alberings (zemnieku savienība) ... 56, 59
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 58

6. J. Višņas u. c. jautājums ministru prezidentam par
bezdarbu:

.1. Višņa (sociāldemokrāts) 61
7. Likums par atstatumu starp karaspēka munīcijas no-

liktavām un apdzīvotām ēkām vai satiksmes ceļiem
(pieņem steidzamības kārtībā) :

G. Mīlbergs, referents 64
8. Pārgrozījums likumā par zirgu, ratu, ragavu, pajūgu,

automobiļu un citu transporta līdzekļu mobilizāciju
un rekvizīciju karaspēka vajadzībām (pieņem stei-

dzamības kārtībā):
G. Mīlbergs, referents 65

9. Likums par „noteikumu par valsts militāro noslē-
pumu apsargāšanu" atcelšanu (pieņem steidzamības
kārtībā):

G. Mīlbergs, referents 66
10. Likums par ,,1921. gada 16. jūlija rīkojuma par pār-

tikas produktu un citu preču pieteikšanu un spekulā-
cijas apkarošanu" atcelšanu (pieņem steidzamības
kārtībā):

A. Rancans, referents 67
11. Lēmums par valsts kontroles pārskatu apstiprinā-

šanu (1921./1922. gadam):
.1. Trasuns, referents 68

12. Lēmums par valsts kontroles pārskatu apstiprinā-
šanu (1922./23. gadam):

J. Trasuns, referents 74
13. Likums par armijas un flotes apgādi ar gultas pie-

derumiem, speciālā, siltā un kaujas ietērpa priekš-
metiem (pieņem steidzamības kārtībā):

P. Lejiņš, referents 77
14. Likums par flotes obligatoriska dienesta matrožu un

instruktoru apgādi ar ietērpu un ietērpa piederu-
miem (pieņem steidzamības kārtībā):

P. Lejiņš, referents 80
15. Likums par armijas obligatoriska dienesta kareivju

un instruktoru apgādi ar ietērpu un ietērpa piede-
rumiem (pieņem steidzamības kārtībā):

P. Lejiņš, referents 81

16. Likums par karaskolas audzēkņu apgādi ar ietēr-
piem, ietērpu piederumiem un gultas drēbēm (pie-

ņem steidzamības kārtībā):
P. Lejiņš, referents 82

17. Lēmums par valsts kontroles padomes locekļu ap-
stiprināšanu (slēgtā sēdē):

A. Petrevics, referents 84

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; likums par
atstatumu starp karaspēka munīcijas noliktavām un
apdzīvotām ēkām vai satiksmes ceļiem; pārgrozī-
jums likumā par zirgu, ratu, ragavu, pajūgu, auto-

mobiļu un citu transporta līdzekļu mobilizāciju un
rekvizīciju karaspēka vajadzībām; likums par no-
teikumu par valsts militāro noslēpumu apsargāša-
nu" atcelšanu; likums par 1921. g. 14. jūlija rīkojuma
par pārtikas produktu un citu preču pieteikšanu un
spekulācijas apkarošanu atcelšanu; lēmums par
valsts kontroles pārskatu apstiprināšanu (1921./22.
gada); lēmums par valsts kontroles pārskatu ap-
stiprināšanu (1922./23. g.); likums par armijas un flo-
tes apgādi ar gultas piederumiem, speciālā, siltā un
kaujas ietērpa priekšmetiem; likums par flotes obli-
gatoriska dienesta matrožu un instruktoru apgādi ar
ietērpu un ietērpa piederumiem; likums par armijas
obligatoriska dienesta kareivju un instruktoru apgā-
di ar ietērpu un ietērpa piederumiem; likums par ka-
raskolas audzēkņu apgādi ar ietērpu, ietērpa piede-
rumiem un gultas drēbēm; lēmums par valsts kontro-
les padomes locekļa apstiprināšanu; lēmums par
valsts kontroles kolēģiju locekļu apstiprināšanu; li-
kums par kinemotografiem; likums par ārvalstu or-
deņiem un citām goda zīmēm; valsts kuģu pārval-
des statūti. Iebildumu pie šīs dienas kārtības nav?
Dienas kārtība apstiprināta.

Pārejam pie pirmā dienas kārtības punkta —
prezidija ziņojumiem. Ienākuši daži ap-
sveikumi uz valsts dibināšanas svētkiem. Lūdzu
sekretāru nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis: Somijas sūtnis Sil-
vanders. tāpat sūtnis Ozols, sūtnis Igaunijā Seskis;
sūtnis Skandināvijā Zariņš; Jelgavas pilsētas gal-
vas v. i. Štundis; Talsu pilsētas pamatskola; Aizpu-
tes pilsētas dome un Sociētē Polvglotte va'de. Bez
tam vispārīgi Saeimai ienākuši apsveikumi no Rī-
gas apriņķa Aizkraukles pagasta, kur laukstrādnieki
izsaka vēlēšanos par nodrošināšanu slimības un ne-
laimes gadījumos, vecuma un nespēka gadījumos, par
laukstrādnieku dzīvokļu uzlabošanu, ģimenes māju
izbūvi, algoto laukstrādnieku darba laika samazinā-
šanu un vēl citi jautājumi. Tādi pat apsveikumi
ienākuši no Valmieras apriņķa Mujānu pagasta lauk-
strādniekiem; Ilūkstes apriņķa AJcvistes pagasta
laukstrādniekiem; Talsu apriņķa Arlavas pagasta
laukstrādniekiem, Jēkabpils apriņķa Neretas pagasta
laukstrādniekiem, Liepājas apriņķa Aizteres pagasta
laukstrādniekiem un jaunsaimniekiem, Bauskas ap-
riņķa Codes pagasta laukstrādniekiem, Jelgavas ap-
riņķa Džūkstes pagasta laukstrādniekiem, Bauskas
apriņķa Puņemunes pagasta laukstrādniekiem, Kul-
dīgas apriņķa Snēpeles pagasta laukstrādniekiem,
Jelgavas ipriņķa Platones pagasta_ laukstrādnie-
kiem, Liepājas apriņķa Grobiņas pilsētas laukstrād-
niekiem, Bebrenes pagasta laukstrādniekiem, Ma-
donas apriņķa Praulienes pagasta laukstrādniekiem,
Talsu apriņķa Laidzes pagasta laukstrādniekiem,
Talsu apriņķa Nurmuižas pagasta laukstrādniekiem,
Cēsu apriņķa Rankas pagasta laukstrādniekiem,
Valmieras apriņķa Sa'aces pagasta laukstrādniekiem,
Madonas apriņķa Saikavas pagasta laukstrādnie-
kiem, Valkas apriņķa Palsmanes pagasta laukstrād-
niekiem, Rīgas apriņķa Inčukalna pagasta laukstrād-
niekiem, Rīgas apriņķa Krimuldas pagasta laukstrād-
niekiem, Cēsu apriņķa Liepas pagasta laukstrādnie-
kiem, Kuldīgas apriņķa Lutriņu pagasta laukstrād-
niekiem. Talsu apriņķa Lubezeres pagasta lauk-
strādniekiem, Bauskas apriņķa Skaistkalnes pagasta
laukstrādniekiem, Rīgas apriņķa Zaubes pagasta
laukstrādniekiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tālāk ministru ka-
binets iesniedzis vairākus likumprojektus. Likum-
projektu par darbiem un piegādēm valsts un pašval-
dības vajadzībām prezidijs liek priekša nodot bu-
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džeta komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai
komisijai. Pārgrozījumus un papildinājumus notei-
kumos par darba_ laiku dzelzceļu darbiniekiem pre-
zidijs liek priekša nodot sociālās likumdošanas ko-
misijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai.
Likumprojektu par ledlaužu nodokli Rīgas ostā pre-
zidijs liek priekša nodot tirdzniecības un rūpniecī-
bas komisijai. Iebildumu nav? Nodots šai komi-
sijai. Pārgrozījumus un papildinājumus noteikumos
par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošinā-
šanu slimības gadījumos prezidijs liek priekšā nodot
sociālas likumdošanas komisijai. Iebildumu nav?
Nodots šai komisijai. Deklarāciju par Hagā 1905.
gada 17. jūlijā no_s!egto konvenciju par civilprocesā
savstarpēju piemerošannu, kura noslēgta starp La-
tviju un Zviedriju, prezidijs liek priekšā nodot ār-
lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodota šai komisi-
jai. Deklarācija par Hagā 1905. gada 17. jūlijā no-
slēgto konvenciju par kopīgu noteikumu nodibināša-
nu attiecība uz dažiem starptautisku privattieesību
jautājumiem un to savstarpīgu piemērošanu, kura
noslēgta starp Latviju un Somiju, prezidijs liek
priekša nodot ārlietu komisijai. Iebildumu nav?
Nodota šai komisijai. Pārgrozījumus un papildina- '
jumus noteikumos par darba laiku pasta-telegrafa
un telefona darbiniekiem prezidijs liek priekšā no-
dot sociālas likumdošanas komisijai. Iebildumu nav?
Nodots šai komisijai. Likumprojektu par valsts aiz-
sardzības līdzekļu iegādi prezidijs liek priekšā no-
dot kara lietu un budžeta komisijām. Iebildumu
nav? Nodots šīm komisijām. Satiksmes ministrijas
iekārtas projektu prezidijs liek priekšā nodot pub-
lisko tiesību un va'sts pārvaldes iekārtas komisijai
Iebildumu nav? Nodots šai komisiiai. Pārgrozī-
jumus muitas tarifā prezidijs 'iek priekšā nodot tirdz-niecības un rūpniecības un finansu komisijām. Iebil-dumu nav? Nodots šīm komisijām. Dzelzceļu kon-
venciju sta-p ī atviju. Igauniju un Soeialir+isko Pa-
domju Pepubl'ku Savienību par tie5u pasažieru, ba-gāžas un p'pču satiksmi prezidijs liek nriek5ā nodot
ārlietu komisijai Iebildumu nav?, Šī konvencija
nodota ārlietu komisijai.

Tā'āk ministru prezidents lūdz Saeimas piekri-
šanu deputāta Jana Opvncana saukšanai pie tiesas
afbi'dības trīs lietas. Vispirms viņu sauc pie atbil-
dības uz sodu likumu 129. panta 2. da'as 6. punkta
pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu depu-
tātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?
Pieņemts. Otra lieta uz sodu likumu 129. panta 1.
dalās 6. punkta pamata. Ari šo lietu prezidijs liekpriekša nodot deputātu lietu izmeklēšanas komisi-
jai Iebildumu nav? Nodota šai komisijai. Treš-
kārt — uz sodu likumu 457. panta 1. dalās pamata.
Ari šo pieprasījumu prezidijs liek priekšā nodot de-
putātu lietu izmek'eanas komisijai. Iebildumu nav?
Ari šī lieta _ nodota deputātu lietu izmeklēšanas ko-
misijai. Talak ministru prezidents lūdz Saeimas
piekrišanu Saeimas deputāta Vladislava Rubuļa
saukšanai pie tiesasatbildības divās lietās. Vispirms
uz sodu likumu _ 154. panta II. dalās pamata. Prezi-
dijs liek priekša šo lietu nodot deputātu lietu iz-
mek'ešanas komisijai. Iebildumu nav? Nodota šai
komisijai. Otra lieta deputātu Vladislavu Rubuli
sauc pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. panta
pamata. Ari šo lietu prezidijs liek priekšā nodot
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu
nav? Lietanodota deputātu lietu izmeklēšanas ko-
misijai. Ta'ak ministru prezidents lūdz Saeimas pie-
krišanu Saeimas deputāta Arveda Berga saukšanai
pie tiesas atbildības divas lietās uz sodu likumu 533.
panta pamata. Prezidijs liek priekšā abas šīs lie-
tas nodot deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.

Iebildumu nav? Abas lietas nodotas deputātu lietu
izmeklēšanas komisijai. Tālāk ministru prezidents
lūdz Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Ernesta
Gulbja saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu liku-
mu 533. panta pamata. Prezidijs liek priekšā ari
šo lietu nodot deputātu lietu izmeklēšanas komisi-
jai. Iebildumu nav? Lieta nodota deputātu lietu
izmeklēšanas komisijai. Tālāk ministru prezidents
Iudz Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Bruno
Kalniņa saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu liku-
mu 531. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot
ari šo lietu deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.
Iebildumu nav? Lieta nodota minētai komisijai.
Talak lūdz Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta
Franča Logina saukšanai pie tiesas atbildības uz so-
du likumu 531. panta pamata. Prezidijs liek priekšā
ari šo lietu nodot deputātu lietu izmeklēšanas ko-misijai. Iebildumu nav? Lieta nodota deputātu lie-tu izmeklēšanas komisijai. Tālāk ministru prezi-
dents lūdz Saeimas piekrišanu soda izpildīšanai pie
Saeimas deputāta Bruno Kalniņa. Ari šo lietu pre-
zidijs liek priekša nodot deputātu lietu izmeklēša-
nas komisijai. Iebildumu nav? Pieņemts. Tad vēl
ministru kabinets lūdz Saeimas prezidiju gādāt par
Rīgas apgabaltiesas uzliktās soda naudas piedzīšanu
no Saeimas deputāta Bruno Kalniņa. Ari šo lietuprezidijs liek priekša nodot deputātu lietu izmeklē-šanas komisijai. Iebildumu nav? Pieņemts.

Frakcijas uzdevumā deputāts Nonācs paziņo, ka
jaunzemnieku fraknja agrarpolitikas un lauksaim-
niecības lietu komisija E. Bauera vietā sūta K. Bach-
mani. Iebildumu nav? Šī pārgrozība pieņemta.

Iesmegts likumprojekts, kuru parakstījuši Albe-
rmgs K'ive, Ulmanis. Blumbergs un citi. Lūdzu
sekretāra kungu nolasīt.

Sekretārs P„ Juraševskis:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekošu likumprojektu:
Papildinājumi pie agrārās reformas likuma I. dalās, I no-daļas 3. panta.
Panta beigās ievest sekošas piezīmes:
Piezīme 4. Pie „d" punktā minētām zemnieku zemēmpied^/ tiklab vāku ka kvotu zemes.
Piezīme 5. Visa ,.d" punktā minētā zemnieku zeme, kuralīdz 1926. gada 1. aprilim nebūs uz pilsētu vai miestupa-'ald'bu priekšlikuma no zemkopības un iekšlietuministnj.-m _ atzīta par_ vajadzīgu pa*u pilsētu unmiestu tiesām vsļadzībam un nebūs no pilsētas vaimiestu pašvaldībām agrārās reformas likuma no-teikta kartība galīgi piešķirta .īpašumā viņas lieto-tajiem, ja to lietotāji pieprasījuši, ieskaitāma valsts^emes fondā.

Ar 1926. gada 1. aprili izbeidzas par ?=m zemēmnomas maksa pilsētām vai miestiem, bet visi nomasmaksājumi, kādus šo zemju ieguvēji samaksājuši pil-sētai vai miestam par šīs zemes lietošanu, sākot noiy^i. gada 2. oktobra, ieskaitāmi šo zemju izpirkša-nas maksa. Visi līgumi, kuri par šīm zemēm ir no-slēgt^ ar pilsētu vai miestu pašvaldībām pārkāpjotagrāras reformas likuma noteikumus, h atpīti.
A. Alberings, A. Klīve, K. Ulmanis, J. Blum-
bergs, J. Balodis, H. Dzelzīts, J. Ērglis AKviesis, K. Lauva, A. Bļodnieks, G Mīl-bergs, V. Rubulis, St. Jubuls, H. Celmiņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī likum-projekta Iudz pirmais parakstītājs, deputāts Albe-rings. Vārds deputātam Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātiedeputātu kungi! 1920. gada septembrī, kad tikaizstrādāts un pieņemts agrārreformas likums, tanī

neietilpa viena daļa zemju, kuras pieder pilsētām unmiestiem. Es nerunāšu sīki par visu agrārās refor-
mas likumdošanas gaitu, bet teikšu, ka tas vēl irrobs mušu agrāras reformas likumā, ka tam jāie-
tilpst atsevišķa likuma par pilsētu un miestu ze-
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mem. Bet agrāra komisija, kurā ari man ir gods .
līdzdarboties, atzina, ka rentnieki, kuri dzīvo pilsē-
tām un miestiem piederošās rentes mājās, nav no-
stādāmi izņēmuma stāvoklī, salīdzinot ar pārējiem
rentniekiem, kuri atrodas uz zemēm, kas atsavinā-
tas no bijušiem muižniekiem. Pēc plašākām pārru-
nām toreizējā agrārā komisija nāca pie slēdziena,
ka kaut_ gan ārpus agrārās reformas likuma paliku-
šas pilsētām piederošās zemes, tad tomēr ieveda li-
kuma I. daļā 3. pantā punktu, ka kaut gan pilsētām
un miestiem piederošas zemes neatsavināmas, to-
mēr pilsētām un miestiem piederošas rentes mājas,
kuras ilggadīgi lietotas, nododamas šo zemju lieto-
tajiem uz tādiem pašiem noteikumiem, uz kādiem
tiek nodotas pārējās'fondā ieskaitītās zemnieku ze-
mes viņu ilggadīgiem lietotājiem. Šis lēmums b.M
jāizpilda pilsētām un miestiem gada laikā no liku-
ma spēkā nākšanas dienas, t. i. no 1920;. gada 2.
oktobra, jā tad līdz 1921. gada 2. oktobrim. Šo
rentes māju ir ap 190. Kā Rīgas pilsēta ziņo, tad
viņu ir 188, agrāk uzdeva 193, ar kopplatību 21.690
pūrvietas. . Pilsētas rentes māju nomnieki velti gai-
dīja, kad Rīgas pilsēta stāsies pie šī likuma panta
izpildīšanas, bet nevarēja sagaidīt un bija spiesti
1923. gadā griezties pie Saeimas agrarlietu komisi-
jas. Viņi lūdza paskaidrojumus no Rīgas pilsētas
valdes, kura paziņoja, ka viņa nedomā stātie.* pie
šī likuma panta izpildīšanas, bet atzīstot, ka uz vi-
ņiem attiecoties cits pants. Es sīkumos to neatstā-
stīšu, jo ceru, ka to varēsim pārrunāt tad, kad ru-
nāsim par likumu pēc būtības. Šāda p:!sētas valdes
rīcība bija nepareiza. Rentniekiem neatlika nekas
cits, ka griezties pie tiesas, lai spaidu ceļā piespiestu
šinī gadījumā Rīgas pilsētas va!di izpildīt likumu.
Daudzos gadījumos apgabaltiesa iznesa labvēlīgus
lemumus,_ atzīstot, ka šīs mājas ir jānodod saskaņā
ar minētā panta noteikumiem, bet daudzos gadīju-
mos palika vēl dažas neskaidrības. Viens otrs ne-
var pierādīt savu ilggadību un ari tur, kur ilggadī-
bu var pierādīt, pilsētas valde ceļ iebildumus. Sa-
karā ar to iesākta prāvošanās starp ilggadīgiem
lietotajiem no vienas puses un pilsētas valdi no otras
puses. Šis stāvoklis ir ļoti nenormāls un Saeimas
komisija jau toreiz atzina, ka šī likuma prasība ir
jāapmierina. Mēs zinām tāpat, ka pie budžeta caur-
skatīšanas tika iesniegta pārejas formula, lai pie-
spiestu Rīgas pilsētas valdi pildīt šo likumu, bet tam
nav bijušas līdz šim nekādas sekas, nav bijušas se-
kas tāpēc, ka šim likumam nav vajadzīgās skaidrī-
bas, t. i. tā skaidrība ir, bet ja negrib, to var ari
neieraudzīt. Sevišķi uzbudinošs ir tas stāvoklis,
kādā nonākuši šo zemju nomnieki. Man priekšā ir
viens dokuments — man viņu ir daudz, bet es vi-
sus nenolasīšu —, kur nomnieki saņēmuši paziņo-
jumu no pilsētas valdes, ka viņiem ir likts priekšā
nekavējoši izšķirties par pilsētas priekšlikumu. Par
vidēja labuma saimniecību prasa 6000 rubļus par
pūrvietu un neievēro nekādus agrarlikuma noteiku-
mus, kas nostāda ārkārtīgi grūtā stāvoklī šo zemju
nomniekus. Viņi ir griezušies pie Saeimas prezidi-
ja, tāpat pie agrarkomisijas un ari personīgi pie ma-
nis, ar lūgumu rūpēties, lai viņu stāvokli noskaidrotu
un atvieglinātu. Starp citu es ari šodien saņēmu
vienu lūgumu, kas parakstīts no kādiem 45 nomnie-
kiem, un kas attēlo viņu grūto stāvokli. Tāpēc mans
lūgums ir, lai augstais nams gādātu, ka pieņemtu
šo pārlabojumu pie agrārās reformas, tad tā lieta
tiks noskaidrota. Varbūt te ir viena otra lieta, ku-
;u vajaga grozīt, to Varēs izlabot komisijā un var-
būt ari plenārsēdē, kad Šis jautājums nāks apsprie-
šanā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī likumprojekta
vel veļas vardu deputāts Ulpe. Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Jau vairākkārt
zemnieku savienība ir nākusi ar priekšlikumu, ka
pilsētu zemes pielīdzināmas tām muižu zemēm, kuras
ar agrāro reformu atsavinātas. Gan dažreiz mēs
esam dzirdējuši no tā paša Alberinga kunga, ka jau-
tājums jau esot pietiekoši skaidri izšķirts agrārās
reformas likumā un neesot divu domu, ka tās pilsē-
tas zemes, uz kurām tagad saimnieko pilsētu nom-
nieki, esot no tās pašas muižu zemes kategorijas un
ka ari viņām esot jāietilpst saskaņā ar agrārās re-
formas likumu valsts zemes fondā. Bet izrādās, ka
tomēr tā lieta nav tik skaidra. Ari tiesu iestādes
atradušas, ka pilsētu zemes nav gluži tas pats, kas
atsavinātās muižu zemes. Tā tad redzams, ka tiesu
iestādes netulko likumu tā, kā to mēģina iztulkot
Alberinga kungs. Es esmu pārliecināts, ja Alberinga
kungs mazāk būtu aģitējis pret izlīgšanu starp pilsē-
tām un miestiem no vienas puses un viņu nomnie-
kiem no otras puses, tad jautājums sen jau būtu iz-
šķirts labvēlīgi kā priekš vieniem, tā otriem. Bet
nelaime ir tā, ka Alberinga kungs ar savu frakciju
tur, kur vēl ir paredzams, ka izlīgšana panākama,
mēģina pierunāt zemju nomniekus, nekādā ziņā ne-
izlīgt, jo viņiem pienākoties zeme par tādu pat at-
līdzību, kāda paredzēta agrārās reformas likumā par
fonda zemi. Tas, ko liek priekšā savā iesniegumā
zemnieku savienība, patiesi ir diezgan dīvains, jo te
paredzēts, ka pilsētām sākot no 1921. gada līdz
1926. gadam jiomas naudas jāatmaksā nomniekiem
atpakaļ, vai jāieskaita izpirkšanas naudā. No lielā-
kām

^
pilsētām, kurām ir šādas zemes, te mums gal-

vena kārtā vērā ņemama Rīga. Rīgas pilsēta no sa-
vas puses ir spērusi visus soļus, lai tās zemes, kuras
tieši Rīga.s pilsētai nav vajadzīgas, piemēram Lim-
bažu apkārtnē un citur, tiktu apmainītas. Rīgas pil-
sēta vairākkārt griezusēs pie attiecīgām iestādēm,
pie centrālās zemes ierīcības komitejas ar vairāk-
kārtējiem lūgumiem, lai Limbažu zemes tiktu apmai-
nītas pret tādām zemēm, kas pilsētai vajadzīgas,
te ap Spilves pļavām, Bolderaju un citos pilsētas
rajonos, kuri paredzēti pilsētas izbūvei, ostas papla-
šināšanai vai citām vajadzībām. Šie lūgumi gan-
drīz visā visumā nav atraduši dzirdīgas ausis, nav
ievēroti. Ja šie lūgunu būtu ievēroti, tad zemes
jautajumspa daļai jau būtu izšķirts. Tad Rīgas pil-
sētai nebūtu ne Limbažu muiža, ne ari citu attālu
zemes īpašumu —. tie sen jau būtu apmainīti pret tām
zemēm, kas ir Rīgas administratīvās robežās. Jā-
saka, ka centrālās zemes ierīcības komitejas vīri
līdz šim nepavisam nav ievērojuši ne pilsētas, ne sa-
biedrības intereses. Nepavisam viņi nav rēķināju-
šies ar pilsētas, prasībām un vajadzībām. Mēs zi-
nām, ka centrālā zemes ierīcības komitejā sēž vai-
rākuma vīri, no kuru puses nāk šis ierosinājums. Tā-
pēc ari zemes pilsētas administratīvās robežās pie-
šķirtas taisni pretēji pilsētas prasībām un vajadzī-
bām. Varētu vēl apmierināties, ja tās būtu piešķir-
tas jaunsaimniekiem — zemes pieprasītājiem, bet
lieta nu ir tāda, ka šīs zemes ļoti daudzos gadīju-
mos piešķirtas nevienam citam kā centrālās zemes
ierīcības komitejas un zemkopības ministrijas dažā-
diem ierēdņiem, gan augstiem, gan zemākiem, gan
pavisam zemiem. Sākot ar rajonu inspektoriem,
kuriem ari Saeimā ir trīsvīru frakcija, piešķirtas ze-
mes Rīgas administratīvās robežās apbūves rajo-
nos, kuri patiesībā jau ir apbūvēti. Tikai daži ga-
bali palikuši neapbūvēti zināmos rajonos, kur tos
nav laiduši apbūvēt bijušie zemes īpašnieki-muiž-
nieki. Kas aizbrauks uz Kantora ielu un paskati-
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sies, kam tur piešķirts 30 pūrvietu liels zemes ga-
bals, tas varēs tikai pabrīnēties, kā rīkojušies zemes
ierīcības darbinieki, piešķirdami saviem atbildīgiem
darbiniekiem zemes gabalus. Šo gabalu ir dabūjis
Rīgas rajona, valsts zemju inspektors. Katram zi-
nāms, cik vērts ir šāds īpašums. Tā vērtība snie-
dzas miljonos. Tāpat Kleistiņu muiža draudzīgi
sadalīta starp zemes _ ierīcības darbiniekiem, pro-
tams, skatoties atkal pec ranga _ Kas lielāks ierēdnis,
tam gabaliņš labāks, kas mazāks, tam drusku slik-
tāks, tomēr visi ir dabūjuši. Tā ir dabūjis savu da-
ļu 1. rajona pārzinis, ir dabūjuši ari centrālas zemes
ierīcības komitejas darbinieki Lācis, Blumbergs, Pū-
riņš u. c. Šie kungi paši sev ir iedalījuši jaunsaim-
niecības pilsētu administratīvās robežās. Redziet,
kungi, no vienas puses pilsēta ir mēģinājusi aizstā-
vēt ne personīgu labumu, bet mēģinājusi aizstāvēt
sabiedrības labumu, dabūt zemi priekš pašvaldības
vajadzībām, ta tad priekš_ visiem pilsētai iedzīvotā-
jiem tālākai pilsētas izbūvei. Apmaiņas ceļā pil-
sēta ir gribējusi to panākt, bet nevienu dzirdīgu ausi
ta nav atradusļ šinī jautājumā. Zeme ir dalīta visu
laiku un joprojām to dala pilsētu un miestu robežās
un, ka jau es minēju, pec ranga. Ja piemēram ir
valsts zemes inspektors, tad saņem 30 pūrvietas
zemes apbūves rajona, ja zemāks ierēdnis, tad
Kleistiņmuiža. Kungi, ta zemes reformu saprast
nedrīkst. Tie, kas nevar izšķirt bijušos baronus no
tagadēja zemes īpašnieka pilsētās un miestos, tikai
tie_ var naktar šādu ierosinājumu, kāds pašreiz ir
mušu priekša. Kuram katram, kam ir cits ieskats
par bijušiem zemes īpašniekiem un par pilsētu kā
zemes īpašnieku, tie šādu ierosinājumu, man šķiet,
nevar atbalstīt. Mūsu frakcija balsos pret šī iero-
sinājuma nodošanu komisijai un it sevišķi aiz tā
iemesla, ka pašreiz komisijas dienas kārtībā ir pil-
sētu un_miestu zemes likumprojekts. Šis jautājums
attiecīga komisija drīz nāks apspriešanā un tur tad nu
jūs, kungi, varesat savas vajadzības neaizmirst un
nākt ar saviem priekšlikumiem. Nesteidzaties pā-
rak ātri, jus jau ta_esat aizsteigušies priekšā pilsē-
tu interesēm. Tapec es lieku priekšā sociāldemo-
krātu frakcijas vārda ari citām demokrātiskām
frakcijām, kuram ir no svara pilsētu un miestu in-
tereses un kuras nestāda augstāki par tām intere-
sēm atsevišķu personu labumu, balsot pret šī iero-
sinājuma nodošanu komisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēl lūdz de-
putāts Alberings. Vārds deputātam Alberingam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Es nebūtu otrreiz ņēmis vārdu, ja
Ulpes kungs nupat nebūtu runājis par to, par ko es
nebiju runajis._ Ulpes kungs nupat runāja par ze-
mēm, par kuram _es_ nemaz_ negribēju runāt. Tāpat
viņš runāja par kadam_ pilsētas muižām, ari par tām
es nerunāju. Attiecībā uz viņa aizrādījumu, ka at-tiecīgais likumprojekts jau tiekot agrarkomisijā iz-
strādāts, man jāsaka, ka patiešam likumprojekts par
pilsētu muižām ir agrarkomisijas izstrādāšanā un
tas mums drīz nāks priekšā. Es runāju par to, ka
likuma ir zināmi noteikumi un kādas sekas ir, ja pil-
sētas valde šos_ noteikumus nepilda. Lai atbildētu
uz jautājumu, kā pils_ētas_ valde pilda zināmos notei-
kumus, man jums jānorada uz sekošu rakstu, kas
skaidri rāda, kā Rīgas pilsēta pilda agrārās refor-
ma likuma I. daļas 3. panta d punktu. Rīgas pilsēta
ir stājusies pie zemnieku māju likvidēšanas tādā pat
kārtā, kādā paredzēta atsavināto zemju bijušo īpaš-
nieku rentes māju nodošana viņu lietotājiem. Šis
raksts skan sekosi un tas parakstīts no jūsu pašu
kreiso sociāldemokrātu locekļa Liventala. „Lai iz-
pildītu agrārās reformas likumu (I. d. pirmā nodaļa

3. pants d punkts), Rīgas pilsēta ir stājusies pie zem-
nieku māju likvidācijas tādā pašā kārtībā, kādā no-
tikusi privāto muižu rentnieku māju nodošana viņu
lietotājiem, proti: minētās _mājas tiek noooias vi-
ņu lietotājiem uz savstarpējas vienošanās pamata,
piemērojoties agrārās reformas likuma 3. daļas 49.
p. 1. piezīmei." Un kungi, tā pirmā piezīme pie
49. panta runā par atsavināto zemju bijušiem īpaš-
niekiem, t.i. par tiem muižniekiem, no kuriem ti-
ka atsavināta zeme, bet tur it neviena vārda nav
par tam mājam, kuras pieder pilsētām. Tāpat tur
iet runa par zemēm un mājām, kuras pieder atse-
višķām personām, kuru rokās sakopotas vairākas
majas._ Tādam personām līdz zināmam laikam bij
brīvprātīgi, trīs gadu laika, savas zemnieku mājas
jālikvidē. Tagad jus, kungi, paši atzīstiet, ka tā nav
pareiza rīcība. Es sava runa runāju par tām mā-jam, par kuram iet runa agrārās reformas likuma 3.
pantad punkta, un šinī panta iet runa par pilsētai pie-
derošam un vel nepārdotam zemnieku zemēm,kuras
nav vajadzīgas pilsētas tiešam vajadzībām. Par
šīm zemēm es tikai esmu runājis un ne par kādām
muižas zemēm ari tapec nevar runāt. Šis ierosinā-
jums neieved it neko jaunu. Viņš paredz sekas, ja
likumu nepilda. Līdz šim, piem., Rīgas pilsētas val-de bij atbildējusi, ka nepildīs to pantu un viņai neko
nevarot darīt. Un, kungi, mēs to skaidri zinām, kaRīgas pilsētai neko nevar darīt. Ari valdība te ne-ko nevar darīt un atliek tikaigriezties tāpēc pie tie-sas, ko māju rentnieki vairākos gadījumos ari ir
darījuši. Tiesa iznesusi savus lēmumus. Uz vēlē-
šanos es varētu paziņot šos lēmumus, kurus vajaga ?
pildīt. Lai nu sūdz visi tie 190. Kamēr viņi izsū-dzēs, pilsētas valde panāks to, ka daži būs spiesti
ieiet uz katru priekša liktu noteikumu. Un ka tas
ir ta, to redzam no tam.ka pilsētas valde piedraudē-
jusi — ja 14 dienu laika netiks panākta vienošanās
— te nav tikai vienošanas, te pilsētas valde notei-
kusi 6000 rubļu par pūrvietu — tad mājas pārdos
svešiem. Tādi ir fakti. Te ir viens tāds raksts,rakstīts no Rīgas pilsētas īpašumu nodaļas, muižuun mežu valdes, kura uzaicina paziņot 14 dienu lai-ka, skaitot no paziņojuma saņemšanas dienas, vai
mājas lietotājs ir ar mieru iegūt tādas un tādas mā-
jas par 120 latiem pūrvieta. Ja līdz aprādītam ter-miņam pietiekošu atbildi nesaņemšot, pilsēta atstāj
sev rīcības brīvību_minētas mājas pārdot citai per-
sonai. Man ir zināms, ka ir jau diezgan daudz šomāju, pie kuru pārdošanas ir stājušies, ka ir diez-
gandaudz šo pircēju, bet man ir ari zināms, ka pri-
vāta tirgu nekad nemaksas par šo māju 6000 rubļuspūrvieta, jo tas ir vienas no vājākām mājām.Man ir zināmas mājas, par kurām prasa vēl vai-
rāk. (Sauciens pa kreisi.) Nav vis pie pašas Rī-gas, tas ir Limbažu puse, labi tālu. Un, kungi, te
mes_ tikai ievedām likuma tuvāku noskaidrošanu.
Tadeļ šis ierosinājums jānodod agrarlietu komi-
sijai, lai varētu plašāki izdebatēt, uzaicinot no pil-
sētas valdes priekšstavjus un izvēlot referentu, kas
var sniegt tuvākus paskaidrojumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
Alberinga, Klīves un citu iesniegto likumprojektu
nodot agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu ko-misijai. Es lūdzu piecelties tos, kas būtu par šī li-
kumprojekta nodošanu augšā minētai komisijai.
Tagad lūdzu piecelties tos, kas būtu pret šī likum-
projekta nodošanu minētai komisijai. Beidzot lū-
dzu piecelties tos, kas atturas no balsošanas. Tā-
du nav. Par šī likumprojekta nodošanu komisijai
nodotas 46 balsis, pret 41. Tā tad šis likumprojekts
nodots agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu ko-
misijai. (Reti aplausi pa labi.)
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Saskaņā ar kārtības ruļļa 94. pantu iesniegts
jautājums ministru prezidentam, parakstīts no
Višņas, Morica, Būmeistera, Bastjāņa, Ulpes u. t. t,
kuru es lūdzu sekretāra kungu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Loti godātam Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Lūdzam celt priekšā ministru prezidentam sekošu mūsu
jautājumu: ,.

Sākot ar oktobra mēneša otro pus_ Latvnas_ pilsētas
sajūtams liels darba trūkums un pilsētas reģistrēto bez-
darbnieku skaits ātri vairojas. Līdz decembra mēnesim
lielākās darba apgādēs bija reģistrēti: Rīga 1700, Liepāja
800, Daugavpilī 700, Jelgava 480, Sloka 300, tāpat citas
pilsētās, — kopā vairāk ka 5000. Pie sabiedriskiem dar-
biem nodarbina līdz šim ne v-irak, ka 700 cilvēkus. Darba
spēka pieprasījumu ari decembrī nav,_ bet bezdarbnieku
skaits vēl venmēr vairojas, jo stikla rūpniecība un dzelz-
ceļu darbnīcās atlaiž no darba jaunus strādnieku tūkstošus.
Tanī pat laikā valdība visiem spēkiem pabalsta strādnieku
ievešanu no ārzemēm, kas vēl vairāk paasina bezdarbu.
Daudzi bezdarbnieki, sevišķ, ģimenes apgādnieki, nonākuši
bezizejas stāvoklī.
Mēs jautājam ministru prezidentam:
1. Vai viņam ir zināms, ka Latvijas darba apgādēs ir

reģistrēti vairāk kā 5000 bezdarbnieki?
2. Vai viņam ir zināms, ka valdība tanī pat laika rūpējas

par strādnieku ievešanu no ārzemēm? -
3. Vai viņam ir zināms, ka pie sabiedriskiem darbiem

nodarbina tikai septīto dalu no reģistrētiem bezdarbniekiem,
bieži par neciešami zemu_ atalgojumu?

4. Vai viņam ir zināms, ka sabiedriskos darbos nenodar-
binātiem bezdarbniekiem netiek sniegta nekāda palīdzība un tie
ar savām ģimenēm daudzreiz padoti badam?

Ja viņam tas ir zināms, tad ko valdība ir nodomājusi
darīt minēto apstākļu novēršanai?

J. Višņa, E. Morics, K. Būmeisters, V.
Bastjānis, P. Ulpe, Fr. Menders, K. De-
ķens, A. Petrevics, Kr. Bungšs, M. Ro.-
zentāls, J. Kalējs, J. Rūdzis, P. Zeibolts,
V. Veckalns, K. Lorencs, J. Opvncans."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu var dabūt
viens no parakstītājiem. Vārdu lūdz deputāts Višņa.
Vārds deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas
vietnieki! Pēc mūsu frakcijas rīcība esošiem da-
tiem, kuri mums iesniegti pa daļai no pašvaldībām,
pa daļai no strādnieku organizācijām, mes pārlie-
cinājāmies, ka bezdarba stāvoklis Latvija ļoti paasi-
nājies. Jau sākot ar pagājušā mēneša pirmo pusi
Latvijā bija reģistrēti ap 3000 bezdarbnieku. Sa-
kot ar pagājušā mēneša beidzamo pusi un decembra
mēneša sākumu šis skaits pārsniedz 5000,Jo mušu
frakcijas rīcībā nav vēl sīku datu no mazākam pilsē-
tām un miestiem, kur reģistrāciju pašvaldības izved
tikai pa daļai. Turpretim attiecība uz lielākam pil-
sētām, kā Rīgu, ir noteikti dati un tie liecina, ka ar
katru dienu bezdarbnieku skaits strauji vairojas.
Rīgā decembra mēnesī reģistrēti 1700 bezdarbnieki,
Jelgavā ap 500, Liepājā ap 800, Daugavpilī ap 700
un mazākās pilsētās, Valkā, Sloka pa 300 un Vents-
pilī apmēram tikpat. Šie dati liecina, ka par šīm
nedaudzām pilsētām kopā bezdarbnieku skaits ir
pāri par 5000. No iepriekšējiem gadiem mums, kaut
gan ne uz likuma pamata, bet vienkārši aiz līdzcie-
tības pret bezdarbniekiem, valdība un Saeima ar-
vien atvēlēja zināmus līdzekļus sabiedrisko darbu
organizēšanai. Arvien, pat var teikt, tādos gados,
kad bezdarbs nebij tik ass kā šogad, valdība atra-
da par iespējamu sarīkot lietderīgus darbus, pie ku-
riem nodarbināja vismaz 40, 50 un pat 60% reģistrē-
to bezdarbnieku. Starp pārējiem, kuriem darbu ne-
varēja dot, bij ļoti daudz ģimenes cilvēku, sevišķi
sieviešu bez ģimenes apgādniekiem, kuru apgādība
atradās mazi bērni. Šiem bezdarbniekiem pašval-
dības organizēja piemērotus sabiedriskus darbus,
jeb valdība izsniedza zināmu pabalstu bērniem, lai
mātes varētu viņus kritiskos ziemas mēnešos cauri

izvilkt. Ari šogad mums bija iemesls domāt un gai-
dīt, ka valdība ies pa to pašu agrāko parašu ceļu,
kurš izrādījies par patiešām nepieciešamu, _jo arvien
ziemas mēnešos zināma daļa no mūsu strādniekiem,
no Latvijas valsts iedzīvotāju nabadzīgākās šķiras,
pārdzīvo darba trūkumu. Tāpēc mēs cerējām, ka
ari šoruden, bezdarbam iestājoties, vispirms valdī-
ba rūpēsies par lietderīgu sabiedrisko darbu noor-
ganizēšanu. Ari lietderība to prasa, jo līdzšinējie
darbi ir bijuši lietderīgi, ražīgi un valdībai pat izde-
vīgi. Tāpēc ari šinī gadā mums bija iemesls prasīt,
lai valdība ietu pa šo pašu ceļu. Turpretim jau
tagad pirmie bezdarba krizes mēneši rāda, ka val-
dība pa šo ceļu vairs neiet un nedomā iet. To rā-
da skaitļi, kādi ir mūsu rīcībā, ka no apmēram 5000
reģistrētiem bezdarbniekiem nodarbināti ne vairāk
kā 700 cilvēku. Tas ir niecīgs procents, kurš stāv
daudz zemāki par to gadu nodarbināto bezdarbnie-
ku skaitu, kau bezdarbs nebij tik ass kā šogad. Es
varētu aizrādīt, ka sevišķi kritisks stāvoklis ir Rī-
gā, kur no 1700 reģistrētiem bezdarbniekiem līdz šī
mēneša pirmajām dienām bija nodarbināti tikko 200
un tagad, beidzamā laikā nodarbināti nepilni 400.
Jāņem vērā vēl tas, ka tagad Rīgā bezdarbnieku
skaits stipri pārsniedz jau 2000. Tas rāda, cik nie-
cīgs skaits bezdarbnieku šogad var atrast nodarbo-
šanos pie sabiedriskiem darbiem. Protams, ka ne
labākā stāvoklī ir tālākās provinces pilsētas un kā
vienu no kritiskākām pilsētām es gribētu minēt Lie-
pāju. Ja runā par mirušām pilsētām, tad par tādu
var apzīmēt Liepāju, jo ziemā Liepājā darbu nav
iespējams atrast, un tāpēc Liepājā ziemā strādnie-
kam ir tikai viena izvēle — vai nu iet kaut kur
ārpus Liepājas meklēt darbu, un ja tas nav iespē-
jams, tad atliek cerēt tikai uz sabiedriskiem dar-
biem. Rudenī,_ kad jau arodbiedrības sāka rūpē-
ties par priekšā stāvošo bezdarbu, griežamies pie
satiksmes ministrijas ar jautājumu, vai nebūs izre-
dzes uz jaunbūvējamā dzelzceļa darbiem, vai val-
dība neatradīs par iespējamu šos dzelzceļa darbus
iekārtot tā, lai ari ziemas mēnešos, vismaz zemes
rakšanas darbus, izvestu Liepājas rajonā. Mums
teica, ka patiešām šinī ziemā tiks strādāts un esot
cerība, ka apmēram decembra mēnesī varēšot da-
žus simtus strādnieku pie šiem darbiem pielikt. Ta-
gad turpretim mēs zinām, ka vēl tikai stigas sprauž
un šo darbu izsole notiks tikai janvāra mēnesi. Ka-
mēr sagatavosies darbu iesākšanai, ziemas mēneši
būs jau pāri, un Liepājas rajona bezdarbniekiem nav
ne mazākās cerības šinī ziņā palaisties uz to, ka va-
rēs dabūt darbu pie jaunbūvējamāLiepājas-Jelgavas
dzelzceļa. Ne labāks stāvoklis ir citos centros.
Kā nākošo, sevišķi asu bezdarba centru, es varu
minēt Daugavpili. Tur stāvoklis ir pat tik kļūmīgs,
ka no pāri par 700 reģistrētiem bezdarbniekiem ti-
kai daži desmiti tiek nodarbināti. Aptaujājoties at-
tiecīgās valdības iestādēs, dabūju atbildi, ka tur
esot gan dažas sumas asignētas un šī mēneša beigas
sabiedriskie darbi sākšoties, bet noteikti pateikt, cik
no visiem reģistrētiem 700 bezdarbniekiem dabūs
darbu, to nevarēja. Tā tad mums ir iemesls atkal
domāt, ka ari šeit, bezdarbnieku skaitam strauji pie-
augot, nebūs iespējams strādniekiem

^
nekādu darbu

atrast. Vispārīgi jāsaka, ja Vidzeme un Kurzeme
darba trūkumu ziemas mēnešos sajūt tikai pilsētas,
tad Latgalē stāvoklis ir pavisam citāds. Še darba
trūkumu sajūt ne tikai pilsētas, bet ari sādžas. Ja
pagājušo ziemu krize bija stipri asa, tad šo ziemu
viņa ir vēl vairāk paasinājuses un taisni tapec, ka
nav vairs tā pieprasījuma pec Latgales bezdarbnie-
kiem, sīkzemniekiem, kāds bija citos gados, tapec
ka valdība atļāvusi plašos apmēros ievest stradnie-
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kus no ārzemēm. Mūsu frakcija un ari Latvijas
strādnieku arodbiedrības nekad nav uzstājušās pret
to

^
ka kaoam strādniekam, kas iebraucis no ārze-

mēm, dotu še nodarbošanos. Šinī ziņā mes nedo-
mājam celtKīnas mūri ap Latviju. Bet jautājums
taču stāv ta: ja mums te ir ārkārtīgs bezdarbs, ja
uz vietas nav aarba spēku pieprasījuma, kāpēc tad
valdība pati veicina šo bezdarba krīzi zemes iekšie-
ne, ievezdama strādniekus no ārzemēm. Tāpēc at-
tiecība uz Latgali var teikt, ka visvairāk ķer Latga-
les sīkzemniekus, bezzemniekus un strādniekus val-
dības atļauja ievest strādniekus no ārzemēm. Zinā-
mas organizācijas šo atļauju jau ir izlietojušas pla-
šos apmēros, iv.ana rīcība gan nav noteiktu skaitļu
par to, cik strādnieku ir ievests, jo tas zināmā mē-ra tiek slēpts. Šo ievešanu izdara privātas lauKsaimnieku organizācijas, bet man ir noteikt' zināms,
ka jau vairākas partijas laukstrādnieku no Lietavas
ir ievestas. "Šīs ievešanas galvenais nolūks .r nevis
darba tirgus regulēšana, bet algu nosišana, jo ^er,ka šie strādnieki, kurus ieved no ārzemēm, strādāspar Ietāku atalgojumu un, otrām kārtām, tiem dar-
ba devējiem, kuru rīcība viņi bus nodoti, neuās pretviņiem nekādi pienākumi darba spēju zaudēšanasgadījuma. Ja, piemēram, valsts saimnieciskā uzņē-muma uz laukiem, vai privātā saimniecībā, ar Kādu no vietējiem strādniekiem notiek nelaime, tadpec mušu pastāvošiem likumiem par laukstrādnie
ku apdrošināšanu darba devējam ir zināmi pienāku-mi pret attiecīgo strādnieku, vismaz tik ilgi, kamērviņš tiek izārstēts. Turpretim, ja notiek nelaimes
gadījums ar kādu no ievestiem strādniekiem, tad,ka tas man ir zinams,_ nedaudzu dienu laikā viņu iz-
dzen no Latvijas. Luk, tāpēc laukstrādnieku ieve-
šanu no ārzemēm aizstāv valdībai tuvu stāvošās
partijas un attiecīgas frakcijas šinī augstā namā.Viņas to dara tapec, ka tas ir lēts darba spēks, nosit
darba algas un _nelaimes_ gadījumā no tā tiek viegli
vaļa. Šinī ziņa laukstrādnieku ievešana no ārze-mēm sevišķi apdraud tos Latgales sīkzemniekus unbezzemniekus, kuri pie citiem apstākļiem dabūja no-darbošanos Vidzeme un Kurzemē. Tāpēc ari bez-
darba krize Latgale ir ārkārtīgi asa. Par to liecina
daži fakti. Proti, pedejos_ mēnešos esot novērots,
ka Latgales strādnieki mēģinot slepeni pāriet pār
robežu. Kad noķertiem robežas pāriešanas mēģi-nājuma jautājot, kāpēc viņi bēgot projām, tad viņi
atbildot: „Mums še nav nekādas izejas. Zemes
mums nav, mes esam'bezzemnieki, darba spēka pie-prasījums Latgale nav, pārējā Latvijā mēs nevaram
dabūt darbu, jo tur jeved strādniekus no ārzemēm,
no Lietavas, un tapec mums nekas cits neatliek, kā
iet ārpus Latvijas robežām un meklēt nodarboša-
nos." Ir saprotams, ka ja cilvēkam nav darba, nav
eksistences iespējas, tad nekas cits neatliek, kā iet
ārpus Latvijas robežām meklēt darbu. Tālāk.
Līdz šim arvienu bija parasts, ka valdība tai bez-
darbnieku daļai, vismaz ģimenes locekļiem, bērniem
un sievām, kuriem nevar dot zināmu nodarbošanos,
izsniedza nelielus pabalstus. Pabalsti bija tādi, ka
katram bērnam izsniedza 5 rubļus dienā, bez tam
vel izsniedza naturālijas, malku u. c. un tādos ga-
dījumos, kad kādu svieda laukā no dzīvokļa, tad
viņam izsniedza avansu priekš dzīvokļa maksas no-
kārtošanas. Viss tas neprasīja no valsts lielus lī-
dzekļus un līdz šim valdība to praktizēja, tādā kār-
tā mēģinot bezdarbnieku grūto stāvokli atvieglināt.
Tagad turpretim valdība pa šo ceļu nedomā iet, un
visas tās prasības, visi atkārtotie bezdarbnieku lū-
gumi paliek bez ievērības. Tāpēc mums liekas, ka
šinī ziņa valdība grib iet pilnīgi pretējus ceļus —
bezdarbnieku prasības negrib ievērot. Tas liecina,

ka tagad bezdarbnieku apgādāšanas jautājumā val-
dība grib iet pa citiem ceļiem, un ka tās niecīgās
sumas, kādas paredzētas budžetā sabiedrisko aar-
bu organizēšanai, valdība negrib izlietot šim nolū-
kam. Viņa negrib rūpēties par bezdarbnieku stā-
vokļa atvieglināšanu. Jau pagājušā gadā Saeimā,
kad mušu frakcija_ iesniedza valdībai pieprasījumu
bezdarba jautājuma, Saeima atzina, ka ir nepietie-
koši tikai ar sabiedriskiem darbiem mēģināt bez-
darba krizi mīkstināt, bet jāiet pa to ceļu, pa kādu
iet citas valstis, t. i. jāizdod likums, kas apdrošina
katru darbinieku neatkarīgi no tam, kādā darba vie-
ta viņš strada, apdrošinot to pret bezdarbu un do-
dot bezdarba gadījuma tiesības vai nu caur attiecī-
go valsts iestādi vai caur pašvaldību saņemt pa-
balstu līdz tam laikam, kamēr dabū darbu. Saeima
uzdeva valdībai izstrādāt attiecīgu likumprojektu uniesniegt to Saeimai, pie kam šo uzdevumu Saeima
atzina par steidzamm Tagad jau sanākusi jaunā
Saeima un mes jau paris mēnešus še nodarbojamies
un gaidam.kad valdība iesniegs šo likumprojektu.
Es konstatēju, ka līdz šim ne Saeimas prezidijam,
nedz kādai ņo Saeimas komisijām nav ziņots, cik
tālu šis darbs ir pavirzīts. Tā tad valdība ir igno-
rējusi; un nav pildījusi vienu no Saeimas uzdevu-
miem. Visi tagadējie apstākļi liecina, ka bezdarba
krizes novēršana jāsper radikāli soļi un lai gan mumsir politiski neatbijdīga valdība, tomēr mēs šo jautā-jumu atzinām par tik svarīgu, ka turējām par savupienākumu griezties pie valdības ar jautājumu, lai
Saeima varētu ieņemt zināmu stāvokli. Saeimai at-
kati jasaka,_ vai viņai ir vienaldzīgi, ka 5000 Latvi-jas iedzīvotāji un viņu ģimenes atrodas bezizejas
stāvoklī.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāta Višņas un
citu iesniegtais jautājums tiks virzīts tālāk saskaņā
ar kartības ruļļa 97. pantu. Līdz ar to pirmais die-nas kartības punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz otro dienas kārtības punktu —likums par atstatumu starp karaspē-ka munīcijas noliktavām un apdzī-
votam ekam vai satiksmes ceļiem.
Referents G. Mīlbergs. Lūdzu referentu sniegt zi-
ņojumu.

Referents G. Mīlbergs: Godātie deputātu
kungi! Likumspar atstatumu starp karaspēka mu-
nīcijas noliktavām un apdzīvotām ēkām vai satik-
smes ceļiem ir jau izdots Latvijas Republikas Sa-
tversmes 81. panta kartība. Katrā valstī pastāv
zināmi noteikumi, ka šādas vietas, kur koncentrēti
kara materiālu krājumi, atrodas munīcijas nolikta-
vas, spridzināmas vielas, ka šīs vietas zināmā mē-
ra tiek norobežotas, ja ne citādi, tad ar noteiktu at-
tālumu no satiksmes ceļiem un apdzīvotām vietām.
Ne vienu reizi vien nākuši priekšā gadījumi, piemē-
ram vel nesen Polija, kur munīcijas krājumiem eks-
plodējot gājušas boja vairāku tūkstošu cilvēku dzī-
vības. Bijušas Krievijas impērijas likumos ir notei-
kumi, kuri pieņemti 1912. gadā un skan sekosi:
„Mura ēkas ierīkojamas no munīcijas noliktavām 20
asis, koka ēkas — 60 asis, neatkarīgi no tam, kādās
ēkas ierīkots piroksilina un citu spridzināmo vielu
noliktavas, attālums nolikts 200 asis. Vakareiropā,
kur mazāka zemes platība, kur nav iespējams ie-
verot tik lielus apmērus, parasti šos attālumus no-
teic uz 100 metriem. Ari _ Vācijā pastāv 100 metru
attālums. Tapec lietpratēju komisija, kura sanāca
š. g. 21. septembrī, vienprātīgi vienojās, ka no pulku
un tamlīdzīgu karaspēka vienību munīcijas nolikta-
vām līdz apdzīvotām vietām jābūt 100 metru, bet
no satiksmes ceļiem, ūdensceļiem, dzelzceļiem u. t. t.
ne mazāk par 40 metru atstatumam. Šis iesniegums
nekādu pretrunu neradīja ari kara lietu komisijā, jo
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vienbalsīgi tika pieņemts, ka minētais attālums pie-
tiekošs un nepieciešams sabiedrības kārtības un .mie-
ra nodrošināšanai. Komisija tāpēc griežas pie
augsta nama un liek priekšā pieņemt šo likumu stei-dzamības kartība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms steidzamība. Vai būtu kādi iebildumi pret
steidzamību? Ludzu piecelties tos, kas būtu pret
steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Tiek atklātas
vispārējas debates. _ Pie vārda neviens nepieteicas.
Nobalsošana nak pāreja uz pantu lasīšanu. "Lūdzu
piecelties_ tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasī-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uzpantu.lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu sekre-
tāru nolasīt virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Likums par atstatumu starp karaspēka munīcijas no-liktavām un apdzīvotam ekam vai satiksmes ceļiem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
nupat nolasītājs virsraksts. Kas būtu pret virsraksta
pieņemšanu, lūdzu piecelties. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu
nolasīt likumprojekta tekstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Atceļot 1912. g. 26. jūnija likumu (bij. Kriev. lik. kr. 994.)par pārgrozījumiem noteikumos par atstatumu starp karaspēkadalu un pārvalžu pulvera pagrabiem un dzīvojamām telpāmnoteikt sekošo:
Pulka un tamlīdzīgu karaspēka vienību municijas nolikta-vas visam ieroču šķiram v_ar_ ierīkot ne tuvāk kā 100 metru

atstatumā no dzīvojamam ekam un dzelzceļiem un ne tuvākka_ 40 metru atstatuma no zemes ceļiem, šosejām un kuģoja-mam upēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-veļas? Nobalsošana nak nupat nolasītais likumpro-
jekta teksts. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šī
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Teksts vienbalsīgi_ pieņemts. Nobalsošanā nāk viss
likumprojekts. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret
šī likumprojekta pieņemšanu visā visumā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likumprojekts vienbalsī-
gi^ p i e ņ e m t s. Redakcijas komisijas ziņojums būs
nākoša sēde.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
z ī ju m s likuma par zirgu, ratu, ragavu,
pajūgu, automobiļuun ci tutran sporta
līdzekļu mobilizāciju un rekvizīciju
karaspēka vajadzībām. Referents Mīl-
bergs. Ludzu referentu sniegt ziņojumu.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījums likumā
par zirgu, ratu, ragavu, automobiļu un citu satik-
smes līdzekļu rekvizīciju un mobilizāciju kara gadī-
jumos nav sevišķi ievērojams. Līdz šimbija izteikts
tikai: „kara apstākļos", tagad pati dzīve un apstākļu
tuvākais novērtējums ir vedis uz domām un nepie-
ciešamību papildināt šo likumu ar vārdiem: «Mo-bilizācijas un kara _ laikā", jopiepeša ienaidnieka ie-
brukuma gadījuma var_ nākt priekšā apstākļi, kad
civilvara ir pilnīgi nespējīga kaut ko izdarīt, kad ak-
tivi jāuzstājas tikai vietējai kara varai. Šādos gadī-
jumos, jau pirms kara izcelšanās, kad tikko iesāku-
sies mobilizācija, var rasties nepieciešamība dot tie-
sības divīziju kamandieriem izdarīt rekvizīcijas un
mobilizācijas, sevišķi transporta līdzekļos. Kara lie-
tu komisija ari šinī likumprojektā neatrada nekādu
iebildumu un vienbalsīgi nolēma likt augstam namam
priekša pieņemt šo likumu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir

Klājumā Saeimas Sienografiska
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Tiek atklā-
tas vispārējas debates. Vardu neviens nevēlas?
Nobalsošana nak pāreja uz pantu lasīšanu. Es lūdzu
pacelties tos, kas but pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu la-sīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt virs-
rakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Pārgrozījums likumā par zirgu, ratu, ragavu, pajūgu,

automobiļu un citu transporta līdzekļu mobilizāciju un rekvi-
zīciju karaspēka vajadzībām."

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
virsraksts. Kas būtu pret šī virsraksta pieņemša-
nu? Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. Ludzu nolasīt likumprojekta
tekstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
,,1922 . g. 17. marta likuma par zirgu, ratu, ragavu, pa-jūgu, automobiļu un citu transporta līdzekļu mobilizāciju un

rekvizīciju karaspēka vajadzībām (Lik. kr. 70.) 3. panta pirmo
daļu izteikt sekosi:

«Mobilizācijas un kara laikā diviziju komandieriem ir
tiesība izdarīt no sevis zirgu un transporta līdzekļu rekvizīciju."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
likumprojekta teksts. Ludzu pacelties tos, kas bū-
tu pret šī teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Teksts vienbalsīgi pieņemts. Nobalso-
šana nak likums visa visuma un lūdzu pacelties tos,kas būtu pret šī likuma pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likums vienbalsīgi pieņemts.
Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likums par '«noteikumu par valsts mi-litāro noslēpumu apsargāšanu" atcel-
šanu. Referents Mīlbergs. Lūdzu sniegt refe-
rātu.

Referents G. Mīlbergs: Minētais likums izdots
Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā.
Komisija, caurskatot šo likumu, nāca pie atzinuma,
ka šeit kara ministrim dotas pārāk plašas pilnvaras,
kuras dažos apstākļos var stiprā mērā nevēlami ie-
robežot atklātu brīvu vārdu un lietišķu kritiku. Ja
ņemam vēra jau tos kara ministra izsludinātos no-
teikumus par kara noslēpumu glabāšanu, kurus viņš
publicējis uz šī likuma pamata, tad atrodam tādas
lietas, kuras nesaskan ar parejo mūsu valsts iekār-
tu. Tur, piemēram, noteikts, ka nedrīkst izpaust
miera laika karaspēka sastāvu, organizāciju un dis-
lokāciju

^
Tas nozīme, ka neviena avize ne ar pušu

plestu vardu nedrīkst pateikt, ka Rīgā atrodas tādi
un tādi pulki, Daugavpilī tādi un tādi, Rēzeknē tādi
un tādi, kasjniera laika apstākļos nav un nevar būt
nekāds noslēpums, jo katram zināms, ka piemēram
Cēsīs un Valmiera stāv 8. pulka daļas, katram zi-
nāms, ka Rīga stāv tādi un tādi pulki. To vienmēr
avizēs piemin un drošivien to pieminēs ari turpmāk.
Ta tad noteikumi tādā veidā, kā viņi likti priekšā,
nav izpildāmi, jo tad vajadzētu veselu rindu, patie-
sību sakot, visus redaktorus, kuri pēc šī likuma iz-
nākšanas, proti, pēc 16. jūlija, kautko rakstījuši par
armiju, saukt pie atbildības. Tāpēc komisija ņēma
vēra,,ka mums_ jau pastāv preses likums. Preses
likuma 17. pantā skaidri un gaiši teikts, ka iekšlietu
ministrim, saziņa ar kara ministri, kara vai draudo-
ša kara gadījumā ir tiesība uz noteiktu laiku aizliegt
publicēt prese ziņas, kas attiecas uz karaspēku.
Tāpat mums pastāv ari sodu likumi, kuros vairākos
punktos paredzēti sodi par valsts nodevību. Par no-
devēju tiek uzskatīts tas, kas palīdzējis kādai ār-
valsts valdībai vai aģentiem ievākt ziņas attiecībā

3



67 Latvijas Republikas II. Saeimas I. sesijas 6. sēde 1925. gada 11. decembri. 08

uz valsts ārējo drošību, viņas bruņotiem spēkiem,
vai valsts apsardzībai nolemtiem ierīkojumiem.
Tādus paredzēts sodīt ar ieslodzījumu pārmācības
namā. 111. panta 1. punktā minētas apcietinātas
vietas, apcietināti rajoni, ziņu publicēšana par kara
kuģiem vai citiem valsts apsardzībai nolemtiem ie-
rīkojumiem u. t. t. Tas pats minēts 111. panta 2.,
3. un 4. punktos; tāpat 112. pants runā par šīm lie-
tām. Šajos pantos faktiski jau uzskaitīti visi pare-
dzamie gadījumi. Te jājautā, ko sevišķu mūsu laik-
raksti gan būtu izpauduši. Jāsaka, ka nekādas no-
ziedzīgas pazīmes līdz šim nav bijušas. Droši vien
tā tas būs ari turpmāk. Bet ja noziedzību pazīmes
rastos, tad miera un kara laikā uz sodu likumu pama-
ta iespējams saukt vainīgos pie atbildības, pie kam
paredzēti sodi pat līdz 8 gadiem spaidu darbos, tā
tad ļoti bargi. Tāpēc komisija liek priekšā šī likum-
projekta atcelšanu pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas bū-
tu pret steidzamību. Tādu nav. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Nav. Steidzamība vien-
balsīga pieņemta. Tiek atklātas vispārējas debates.
Pie vārda neviens nepieteicas. Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Nav. Pāreja
uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu se-
kretāra kungu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Likums par «noteikumu par valsts militāro noslēpumu)

apsargāšanu" atcelšanu."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

virsraksts. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret virs-
raksta pieņemšanu šādā redakcijā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts.
Ludzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Noteikumi par valsts militāro noslēpumu apsargāšanu

izdoti L. R. Satv. 81. panta kārtībā 1925. g. 16. jūlijā — ar š#
atcelti."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
1. pants. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šī pan-
ta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par šī panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: pret pantu nodotas 19 balsis, par nodotas 40
balsis, atturējies nav neviens. 1. pants pieņemts.
Ludzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Šis likums stājas spēkā ar tā izsludināšans dienu."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

2. pants. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šī pan-
ta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Šis pants vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk
likums visa visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
par šī likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šī likuma pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties to*s, kas atturas no balsošanas. Par
likumu nodotas 48 balsis, pret — 22, atturējušies 7.
Likums_ pieņemt s. Redakcijas komisijas ziņo-
jums bus nākošā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par ,,1921. g. 16. jūlija rīkojuma par pār-
tikas produktu un citu preču pieteik-
šanu un spekulācijas apkarošanu" at-
celšanu. Referents A. Rancans. Lūdzu refe-
rentu sniegt ziņojumu.

Referents A. Rancans: Augstais nams! 1921.
gada 14. jūlija rīkojums par pārtikas produktu un
citu preču pieteikšanu un spekulācijas apkarošanu

un tā 1921. gada 17. septembra pārgrozījums izdoti
kara laikā uzplaukušās spekulācijas apkarošanai.
Kara laikā lauku dzīve bija stipri izpostīta un iestā-
joties normāliem saimnieciskiem apstākļiem, pār-
tikas produktu un citu preču ražošana atradās at-
jaunošanas stadijā. Tāpēc ari pārtikas produktu un
citu preču piedāvājumi bija mazi, mazāki nekā pie-
prasījumi, kādēļ ari dabīgi radās spekulācija, kuras
ajjkarošanai valdība bija spiesta ķerties pie ārkārtē-
jiem līdzekļiem. Tagad mūsu zemē saimnieciskie
apstākļi mainījušies; ražošanas spējas vairākkārt ir
vairojušās, caur ko pārtikas produktu un citu vietējo
ražojumu preču trūkums nav sajūtams, bet otrādi,
šīs preces lielākā vairumā mēs izvedam uz ārzemēm.
Ari cenas uz precēm pašlaik ir regulējušās un speku-
lācija pati par sevi izbeigusies. Bez tam šis rīkojums
aizliedz lauksaimniekiem-ražotājiem pārdot savus
produktus pirms pīkst. 11 dienā. Šis noliegums
rada lielas neērtības lauksaimniekiem-ražotājiem,
gaidot stundu, kad varēs pārdot savas preces vai-
rumā. Šis rīkojums, ņemot vērā mūsu ekonomiskos
un saimnieciskos apstākļus, tagad nesasniedz savu
mērķi, bet gan vairākkārt apgrūtina brīvās tirdznie-
cības uzplaukšanu un attīstību. Valdība,ņemot vērā
pievestos motivus, šī gada 10. septembrī šo rīkojumu
par pārtikas produktu un citu preču pieteikšanu un
spekulācijas apkarošanu 81. panta kārtībā ir atcē-
lusi. Tirdzniecības un rūpniecības komisija, ap-
skatot tuvāk pievestos motivus, ari nāca pie slē-
dziena, ka šis rīkojums tagad vairs neattaisno savu
mērķi un tāpēc atceļams. Komisijas uzdevumā es
lieku priekšā augstam namam pieņemt šo likumu
steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk šī
likuma steidzamība. Lūdzu piecelties tos, kas būtu
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklātas vispārē-
jas debates. Pie vārda neviens nepieteicas. No-
balsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pie-
celties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.' Lūdzu nolasīt virs-
rakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Likums par 1921. g. 14. jūlija rīkojuma par pārtikās

produktu un citu preču pieteikšanu un spekulācijas apkarošanu
atcelšanu."

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Nobalsošanā nāk virs-
raksts. Lūdzu piecelties tos, kas būtu pret virs-
raksta pieņemšanu šādā redakcijā. Nav. Kas at-
turas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu
nolasīt likuma tekstu.'

Sekretārs P. Juraševskis:
«1921. g. 14. jūlija rīkojums par pārtikas produktu un citu

preču pieteikšanu un spekulācijas apkarošanu (Lik. kr. 139.)
un tā 1921. g. 17. septembra pārgrozījums (Lik. kr. 211.) ar šo
atcelti."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk li-
kuma teksts. Lūdzu piecelties tos, kas būtu pret šī
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Teksts vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk li-
kums visā visumā. Lūdzu piecelties tos, kas būtu
pret šī likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Likums vienbalsīgi pieņemts. Redakcijas komi-
sijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — lēmums
par valsts kontroles pārskatu apsti-
prināšanu (1921./22. gadam). Referents Jezups
Trasuns. Lūdzu referentu sniegt ziņojumu.

Referents Jezups Trasuns: Godātie deputātu
kungi! Pēc tagad pastāvošā budžeta likuma valsts
kontrolei katru gadu līdz 1. februārim jāsniedz pār-
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skats par pagājušā gada budžeta izpildīšanu. Šodien
mums jāapstiprina budžeta izpildīšana par 1921./22.
gadu. Kā redzat, šis jautājums ir stipri nokavējies
un mums tagad jāatgriežas pie tā saimniecības gada,
kurš stāv tālu mums aiz muguras. Tas noticis aiz
saprotamiem iemesliem. 1921./22. budžeta gads ir
mūsu trešais budžeta gads. Kā pirmie divi budžeta
gadi, tā ari šis trešaisatradās tādā stāvokli, ka mūsu
vispārējais saimnieciskais stāvoklis vēl nebija sta-
bilizējies. Vēl mūsu resoru darbība nebij ievirzīta
normālās sliedēs un caur to, kā budžeta sastādīšana,
tā pārskata iesniegšana vilcinājās.

Lai varētu labāki izprast valstskontroles revizijas
darbības slēdzienus, es pakavēšos mazliet pie vis-
pārējā 1921./22. gada saimnieciskā stāvokļa novērtē-
šanas, lai sniegtu ainu, kādā toreiz bij jādzīvo.
Pirmos gados pēc lielām politiskām cīņām ar saim-
niecību mums neveicās. Mums nebija stabilas .valūtas,
mums trūka līdzekļu, lai savestu galuskopā, mūsu iz-
devumi auga katru dienu, bet ienākumi nevairojās.
Caur to vairojās budžeta iztrūkums ar katru gadu.
Iztrūkums tika segts ar naudas emisijām, kura pakā-
peniski zaudēja savu vērtību. Stāvoklis bija. tik
kritisks, ka mēs jau ar lielu skepsi skatījāmies, vai
spēsim saimnieciski nostiprināties un saimnieciski
sevi attaisnot. 1921./22. gads bij jaunradlšanas gads,
es gribētu teikt, saimnieciskas uzplaukšanas gads.
Pateicoties labai ražai, mūsu zemnieku pirkšanas
spējas stipri pieauga. Līdz ar to vispār! valsts saim-
niecība uzplauka. Mūsu dzelzceļi deva lielākus ienā-
kumus. Tirdzniecība ar katru gadu sāka attīstīties.
Līdz ar tā gada labo ražu paceļas mūsu vispārējais
saimnieciskais stāvoklis. Bet ar to vēl viss nebija
sasniegts. 1921./22. budžeta gadā tika izvestas lielas
reformas mūsu saimnieciskā dzīvē, kas deva iespēju
nostiprināties un deva iespēju stabilizēt mūsu saim-
niecisko dzīvi. 1921.122. budžeta gada beigās tika
panākta pie mums stabila valūta un caur to mēs iz-
kļuvām ārā no svārstīgā stāvokļa, kas turpinājās
visos pirmajos pastāvēšanas gados. Šinī gadā tika
izvestas lielas reformas ari pie mūsu nodokļiem —
licenču sistēma, kas pastāvēja pirms tam, šinī gadā
tika likvidēta. Tika pārstrādāts un pieņemts jauns
muitas tarifs, kas līdz ar to pavairoja stiprā mērā
mūsu valsts ienākumus. Tika pieņemti jauni no-
dokļi : kā zīmognodoklis, dzelzceļu, pasta un telegrāfa
nodokļi, tā ari ostu un bāku nodokļi. Tas viss pa-
vairoja valsts ienākumus un deva līdz ar to stabili-
tāti visam mūsu valsts saimnieciskam stāvoklim.
Pateicoties nodokļu reformām un valsts saimnie-
ciskās dzīves atzelšanai. kārtējie ieņēmumi,salīdzinot
ar pagājušo gadu, bija palielinājušies: tiešie nodokļi
vairāk kā trīskārtīgi, nodevas tāpat vairāk kā trīs-
kārtīgi, netiešie nodokļi gandrīz seškārtīgi, starp
tiem it sevišķi bija auguši muitas nodokļi, kas
1920./21. gadā, rēķinot apaļos skaitļos, sastādīja 134
miljonus, bet 1921./22. gadā bij devuši 1.339.000.000
Latvijas rubļu. Ieņēmumi no valsts zemēm un
mežiem tāpat pieauga vairāk kā septiņkārtīgi, no
dzelzceļiem vairāk kā četrkārtīgi. Caurmērā kār-
tējie ieņēmumi bija palielinājušies šinī gadā pret
iepriekšējo gadu 4,24 kārtīgi; speciālie ieņēmumi no
linu monopola pieauga 2 U kārtīgi; ādu monopola
brutto ieņēmumi pieauguši 5,12 kārtīgi: spirta mono-
pola brutto ieņēmumi 3,71 kārtīgi. Caurmērā spe-
ciālie ieņēmumi palielinājušies pret iepriekšējo bu-
džeta gadu vairāk kā trīskārtīgi. Tas pats jāsaka
par ārkārtējiem ieņēmumiem, kaut gan viņi visā
visumā tika samazināti, jo naudas emisija, ar ko mēs
visu laiku balansējām iepriekšējos budžeta gadus,
šinī gadā tika samazināti par 27%. Visā visumā, ka
mēs redzam, šinī gadā mēs nomanām saimniecisku

uzplaukumu, kas deva iespēju stāties pie saimnie-
ciskās dzīves stabilizēšanas. Tomēr, apvienojot
1921.122. saimniecības gadā resoru uzstādītos valsts
ieņēmumus un izdevumus, pēdējie vēl pārsniedza ie-
ņēmumus apmēram pieckārtīgi. Jūs redziet, ka to-
reiz pieprasījumi no resoriem bija tik augsti, ka ne-
pavisam nesaskanēja ar valsts spējām. Valdība, lai
rastu kaut kādu izeju, sastādīja budžetu vispirmām
kārtām priekš trim mēnešiem, apmēram par
2.020.000.000 kopsumā. Pēc šiem 3 mēnešiem viņa
atļāva resoriem Vs no šīs sumas priekš katra mēneša,
tādā kārtā piespiežot resorus nepārspīlēt ar savām
prasībām. Oktobra beigās ministru kabinets pie-
ņēma budžeta projektu visam 1921./22. gadam apaļā
sumā gandrīz 10 miljardus rubļu. Šo budžetu sa-
balansēja ar 1.256.000.000 rubļu lielu _d_eficitu un
iesniedza Satversmes Sapulcei. Toreizējā Satver-
smes Sapulces budžeta komisija iesāka apspriest šo
budžetu, bet kamēr viņa sprieda, tikmēr gads bija
apkārt un tā šis budžets nenonācā līdz kārtējas li-
kumdošanas iestādes apstiprināšanai. Vēlāk pašās
beigās ministru kabinets, redzēdams, ka tomēr ari
tas budžeta projekts, ko viņš bija iesniedzis Satver-
smes Sapulcei, nevar attaisnoties ar faktiskiem mūsu
apstākļiem, viņš beigās priekš 3 mēnešiem izveda
spaidu budžetu, tādā kārtā samazinot ari to sumu,
ko viņš bija uzstādījis sākumā. Mēs tā tad redzam,
ka visā visumā 1921.122. gada budžets netika kārtīgā
likumdošanas iestādē apstiprināts. Valsts kontrole,
sniegdama tagad mums pārskatu, izgāja no tām su-
mām, no tiem cipariem, ko ministru kabinets bija
pieņēmis, iesniedzot budžetu Satversmes Sapulcei.
Saskaņā ar šiem cipariem valsts kontrole ari izdevusi
visus tālākos paskaidrojumus pie atsevišķiem poste-
ņiem. Es nepakavēšos pie visiem posteņiem. At-
zīmēšu tikai to, ka galvenā kārtā šinī budžeta gadā
mūsu ieņēmumi nāca, kā jau es aprādīju, no muitas,
no linu monopola, no spirta monopola un no mežiem.
Naudas emisija šinī gadā, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, mazinājusēs. Visā visumā šis budžets prakti-
ski tomēr attaisnojās. Tagad no valsts kontroles pār-
skata mēs redzam, ka pēc visiem tiem spaidiem un
pēc tās taupības piekopšanas, ko izveda finansu re-
sora vadītājs, visā visumā šis budžets gada beigās
tika sabalansēts ar pārpalikumu, kas iztaisa
282.803.974,04 rubļu. Te man jāaizrāda tikai uz to
apstākli, ka šinī budžeta gadā notika pārgrozības
kredītu izprasīšanas kārtībā: šinī budžeta gadā at-
vēlēto kreditu izprasīšana tika nobeigta ar 1. aprilī,
kamēr iepriekšējos gados šo kreditu izmaksāšana
turpinājās līdz pirmām jūnijam. Caur to, protams,
palikuši nesamaksāti daži krediti, ar kuriem nāksies
rēķināties turpmākos gados. Tomēr visā visumā šis
budžets, kā to uzrāda valsts kontroles pārskats, tika
sabalansēts ar pārpalikumu.

Valsts kontrole, sniedzot pārskatu par valsts
resoru darbību šinī budžeta gadā, devusi plašu
raksturojumu par katru atsevišķu resoru. Pie tiem
es tik sīki nepakavēšos, jo tas viss ir noticis pagātnē.
Man tikai jāapstājas pie tiem revizijas darbības slē-
dzieniem, ko valsts kontrole taisījusi pašās beigās.
Vispirms, kungi, atļausiet man apstāties pie_ valsts
ieņēmumiem. Pēc valsts kontroles pārskata ieņēmumi,
tie, kas tika padoti valsts kontroles revīzijai — un
viņai bija padoti visi ieņēmumi, izņemot Saeimu —
kopsavilkumā sastāda 7.691.928.563,11 rubļu. No šīs
sumas par pareiziem atzīti 7.514.663.274,59 rubļi. Bez
tam par uzrēķiniem valsts kontrole atzinusi
4.530.599,35 rubļi. Sarakstīšanās turpinājās vēl par
nenoskaidrotām sumām, kas iztaisa 15.164.500,51
rubļu. Par šīm nenoskaidrotām sumām valsts kon-
trole budžeta komisijā sniegusi vēl papildu ziņas, un
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proti, sekošas: no tiem 15.164.500,51 rubļiem, atzīti
par uzrēķiniem, kuri jau norēķināti un atmaksāti
1.690.600,68. Paliek vēl nepiedzīti 554.346,56 rubļi.
Attaisnoti ar dokumentiem un apstiprināti
2.477.904,87. Paliek uz 1. novembri 1925. gadu vēl
nenoskaidrotas sumas kopsumā par 10.423.338,16
rubļiem. No šīs sumas krīt uz finansu ministriju
8.082,40 — par šādu sumu Zilupes muita nelikumīgi
izmaksājusi gratifikāciju. Tālāk nāk linu monopols
38.803. Tās ir procentos un laikā neizpildītas maksas
par pārdotiem liniem un zemkopības ministrija —
107.214,57. Šī suma sanāk no nenomaksātām nomām
par zemēm un soda naudām, tāpat par dažām neliku-
mībām, kas pielaistas no mežziņiem un no ienāku-
miem, kas nav izlietoti izdevumu segšanai. Vislie-
lākās sumas sastāda satiksmes ministrija —
10.269.238,19. Tās sastādās no nepamatotiem no-
rakstiem, no dzelzceļu ieņēmumiem sakarā ar tarifa
nepareizu piemērošanu, no nelikvidētiem,norēķiniem
par ceļu un būvju virsvaldes dzelzceļiem nodotiem
buv- un kurināmiem materiāliem. Par šo sumu vēl
līdz 1. novembrim 1925. gadam vēl nav skaidrības.

Apstājoties pie uzrēķiniem, kas attiecas uz ieņē-
mumu posteni, man jāsaka, ka valsts kontrole savos
pārskatos atzīmējusi prāvus uzrēķinus. Pēc revizi-
jasslēgšanas paliek ieņēmumu daļā neatmaksāti uz-
rēķini par 3.940.045,20. No tiem laba daļa ir atcelti
un atmaksati,_ bet_ paliek nepiedzīta uz 1. novembri
1925. gadu vel šāda suma — 2.777.318,25. No šīs
sumas maza daļa krīt uz ārlietu minitsriju (mazāk
iekasētas konsulārās nodevas), bet galvenā daļa krīt
uz finansu ministriju, sakarā ar uzrēķinu Liepājas
muitai. Šī lieta ir bijusi senātā un senāts 1925. gada
25. februārī uzrēķinu par 97.000 noraidījis, bet pā-
rējo daļu uzdevis kontrolei vēlreiz caurskatīt. Pē-
dēja caurskatīja šo lietu vēlreiz 11. augustā un ap-
stiprināja

^
uzrēķinu par 2.777.318,25 rubļiem. Tas

viss zīmējas uz ieņēmumiem.
Kas zīmējas uz izdevumiem par šo budžeta gadu,

tad, kā jauteicu, revīzijai bjia padoti 8.325.141.270,71
rubļu. No šīs sumas atzīts par pareizu un apstipri-
nāts 7.662.830.258,57. Atzīts par nepareizu un uz-
likti uzrēķini par 5.547.503,90. Papildus jānoskaidro
un turpinās sarakstīšanās par 706.887.363,24 rubļiem.
Par pedejo sumu man tālāk jāziņo, ka uz pirmo no-
vembri 1925. gadu viņa ir noskaidrota tik tālu, ka jau
atmaksāti (par uzrēķiniem atzītie) 1.029.839,52 rubļi.
Vel nepiedzīti un uzlikti uzrēķini par 2.431.018,80:
Attaisnoti ar dokumentiem un apstiprināti
23.209.740,35 un paliek uz 1.novembri nenoskaidrotas
sumas par 463.835.870,61. Šī suma, kā jūs redziet,
ir patiešam kolosāla un budžeta komisijai nācies ap-
stāties pie viņas diezgan sīki. Šī suma sastādās no
sekošam sumām. Vispirms krīt viena daļa uz mini-
stru kabinetu, valsts statistisko pārvaldi un Latvijas
telegrāfa aģentūru ap 3 miljoniem rubļu. Te no
valsts kontroles tikušas konstatētas nepareizības
Sarkanā Krusta pabalsta izsniegšnā Latvijas pilso-
ņiem Krievija.

Tālāk nāk ārlietu ministrija. Te būtu vēl neno-
skaidrota suma 7.610.408,59 — nepareizi izmaksātas
algas, komandējumu algas, uz valsts rēķina privāta
rakstura izdevumi, neatmaksāti kredita izdevumi un
citas sumas.

Uz iekšlietu ministriju krīt 7.350.510,65. Tās ir
nepareizas izmaksas, kā ari trūkst attiecīgu doku-
mentu. Nepareizi izmaksātā suma par 7.315.997,35
rubļiem nodota prokuratūrai un no kontroles paskai-
dro, ka lieta grozās ap bijušo dzelzceļu policijas
priekšnieku Grigoroviču un citiem iekšlietu resora
darbiniekiem.

Tālāk izglītības ministrijai vēl nenoskaidroti ir
9.704.039,43. Šī suma sastādās tādēļ, ka nav iesūtīti
norēķini, nepareizi dokumenti un nepareizi izmaksāta
administratīvam un pedagoģiskam personālam nauda.
Pie šī posteņa es gribētu paskaidrot, ka tas atkārto-
sies, bet vēl plašākos apmēros nākošā budžeta gadā
un par to būs jārunā tuvākā nākotnē, jo ministru
kabinets ļr iesūtījis likumprojektu par zināmu uz-
rēķinu dzēšanu, kas nav notikusi aiz ierēdņu vainas,
bet aiz citiem apstākļiem. Par skolotāju lietu jāsaka,
ka šinīziņa nenoskaidrotā suma, ko valsts kontrole at-
zīmē, cēlusies caur to, ka savā laikā, kad skolotājus
cenzēja, tad izglītības cenzs tika noteikts no izglītības
ministra, neskatoties^ uz diplomu, ko skolotāji bij
stādījuši priekša. Ta vairāki skolotāji ir tikuši pie-
līdzināti līdzīgi augstskolu beigušiem, vai vidusskolu
beigušiem u. t. t, u. t. t. Līdz ar to algu norma tika
paaugstināta; tas formāli ņemot nebija likumīgi un
tagad sastāda .lielas nenoskaidrotas sumas,par kurām,
ka es teicu, mums nāksies runāt tuvākā nākotnē.
Viena mazāka daļano šīsnenoskaidrotās sumas ceļas
ari caur to, ka trūkst attiecīgu dokumentu. Tāpat
dažas sumas krīt uz nepareizi izvestiem remonta
darbiem u. t. t.

Finansu resoram nenoskaidrotas sumas ir
6.149.216,64. Viņas sastādās no valsts līdzekļiem,
samaksātiem dzelzceļu transportiem, tāpat par baga-
rēšanas darbu izvešanu Rīgas un Ventspils ostās.
Finansu ministrijai atsevišķi atzīmēts linu monopols,
kurš iztaisa uz 1. novembri 1925̂ gadu nenoskaidrotu
sumu 238.100.000 rubļus. Adu monopols —
61.891.671,99 rubļus. Tie ir dažādi ādu monopola
izdevumi, kas līdz 1. novembrim 1925. gadam paliek
nenoskaidroti.

Zemkopības resorā nenoskaidrotas sumas ir
31.966.000. Bijušai tirdzniecības-rūpniecības mini-
strijai 818.451,50. Bijušai apgādības ministrijai
11.420.212,55. Satiksmes ministrijai 1.621.000. —
Apsardzības ministrijai 2.656.000. Darba ministri-
jai 56.000. (nav iesūtīti norēķini par izsniegtām
naturālijām) un, beidzot, valsts kasē 1.603.000. —
nenoskaidrotas sumas par sēklas fonda izlietošanu,
par vidusskolu remontiem un citām vietām. Visā vi-
suma nenoskaidroto sumu par 1921.122. gadu ir
463.835.870,61, kas paliek nenoskaidrots uz 1. no-
vembri 1925. gadu.

Uzrēķinu stāvoklis, ko valsts kontrole ir taisī-
jusi, ir sekošais: pie revizijas slēgšanas palika ne-
atmaksāti 2.705.981,39 rbļ. No tiem tika atmaksāti
52.000. Paliek nepiedzīti uz 1. novembri 1925. gadu
2.268.721,99 rbļ. Daļa krīt uz ārlietu ministriju par
nepareizi izmaksātām ģimenes piemaksām un ārst-
niecības izdevumiem dažiem sūtniecības ģimenes
locekļiem. Finartsu resors vairāk izmaksājis algas
un linu monopoliem uzrēķins sastāda 1.697.573,45.
Šī uzrēķinu suma ir uzlikta par nepareizi samaksātu
muitas nodokli, kuru nācies maksāt ne valstij, bet
pašiem linu izvedējiem. Tad nāk zemkopības mini-
strijas speciālie izdevumi, kur uzrēķinu suma iznāk
278.569,42 rubļu. Šo uzrēķinu valsts kontrole taisī-
jusi par malkas izvilkšanas izmaksām, ko resors
saimnieciskā kārtā izveda no Jelgavas upes. Sa-
tiksmes ministrijai uzrēķins_ paliek 80.812,50, kas
taisīts par nepareizi izmaksātām sēžu naudām un
parmaksām tiem pašiem resora darbiniekiem.

Ka jūs redzat, visā visumā uzkrīt divi lieli
posteņi, t. i. nenoskaidrotas sumas, kas paliek neno-
skaidrotas ari uz 1925. gada 1. novembri, kas iztaisa
ka pie ieņēmumiem, tā pie izdevumiem kolosālas
sumas; tad atkal nepiedzīti uzrēķini, kas jau sen bija
uzlikti no valsts kontroles, bet kas vēl līdz šai baltai
dienai nav piedzīti. Man jāpaskaidro, ka sakarā ar
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tādu stāvokli budžeta komisija šo jautājumupamatīgi
pārrunāja un nāca pie tās atziņas, ka vilcināties ar
norēķināšanos nav ne mazākā pamata un tādēļ viņa,
apstiprinot šo valsts kontroles budžeta izpildīšanas
pārskatu, pieņēma līdz ar to ari divas pārējas formu-
las, no kurām pirmā uzdod valsts kontrolei sākot ar
1925./26. budžeta gadu reizē ar formālo pārskatu
par valsts budžetu izpildīšanu sastādīt un iesniegt
Saeimai ari atsevišķus pārskatus par valsts mono-
poliem un citiem lielākiem valsts saimnieciskiem uz-
ņēmumiem. Otrā pārējas formula uzdod valdībai
steidzamības kārtībā nokārtot norēķināšanos un
valsts kontrolei steidzīgi izdarīt reviziju sekošos bi-
jušos valsts uzņēmumos un iestādēs: 1) ādu mono-
polā, 2) mežu eksploatacijas pārvaldē, 3) apgādības
ministrijā un 4) ēku un būvju virsvaldē. Ievērojot
konstatētos trūkumus norēķināšanās formālā pusē,
Saeima nolemj uzdot valsts kontrolei iecelt sevišķu
komisiju no viena padomes un diviem kolēģijas lo-
cekļiem un pilnvarot šokomisiju atzīt par noskaidro-
tiem tos apgrozījumus, kuri nebūtu pietiekoši at-
taisnoti no formālās puses, bet būtu attaisnojami pēc
būtības.

Budžeta komisija šīs abas pārejas formulas liek
priekšā augstām namam pieņemt. Es tās katrā ziņā
gribētu uzturēt, lai mēs varētu nokārtot un panākt
vienreiz skaidrību par tām sumām, kas arvien vel-
kas un paliek nenokārtotas. Šinī ziņā galvenā kārtā
krīit svarā bijušās apgādības ministrijas sumas. Tur
pēc valsts kontroles priekšstāvja paskaidrojuma vēl
ir milzīgi blāķi lietu, kas vēl nav revidētas, kas vēl
līdz šim nav nokārtotas. Ja mēs šīs sumas, kas iz-
taisa veselus 100 miljonus, atstāsim nenoskaidrotas,
tad bez šaubām mēs nekādi šim jautājumam nevarē-
sim tikt pāri. Tādēļ mums katrā zinā jautājums ir
jāizbeidz, uzdodot steidzamības kārtībā šīs lietas iz-
revidēt un pēc tam sniegt mums noteiktu pārskatu,
kādā stāvoklī šīs sumas atrodas. Ls domāju, ka par
pirmo darbības sākumu tad, kad mūsu valsts dzī-
ve vēl nebija nostiprinājušās, dažas sumas varbūt
valsts kontrole būs spiesta atzīt par noskaidrotām,
jaari nebūs pietiekoši attaisnojošu dokumentu, ņemot
lietu ne tikai no formālās puses, bet vairāk pēc bū-
tības. Visā visumā katrā ziņā šinīs jautājumos skai-
drība ir jāpanāk, jo citādi visa šī norēķināšanāslieta
var vilkties bez gala. Otrs jautājums, kas tika pa-
celts budžeta komisijā, ir tas, kādēļ šie lielie uzrē-
ķini, kurus valsts kontrole ir taisījusi un kurus ne-
viena likumīga iestāde, ari Senāts pat nav apstrī-
dējis, kas uzlikti un kurus savā laikā jau vajadzēja
piedzīt, kādēļ viņi līdz šai baltai dienai nav piedzīti.
Bet kā izrādās, šis jautājums ari vēl nav izspriests
galīgi, bet viņš atrodas tādā stadijā, ka ministru ka-
binets ir piei"cinis projektu un tas tagad iesniegts
Saeimas attiecīgām komisijām par dažu uzrēķinu
dzēšanu, kuri būtu attaisnojami varbūt ne no formā-
lās puses, bet pēc būtības un kas būtu notikuši it kā
tādēļ, ka mūsu toreizējais valsts aparāts vēl nebija
iegājis pareizās sliedēs un varbūt ierēdņu likuma ne-
izprašanas dēļ tika pielaista viena vai otra nolaidība.
Tāds ministru kabineta iesniegums ir un sakarā ar
to ne tikai resori, bet ari atsevišķas personas ar uz-
rēķinu atmaksāšanu vilcinājās. Tādēļ mums ari pat
1921.122. gada uzliktie uzrēķini līdz šai baltai dienai
vēl neienāk un viņi paliek kā sumas, kuras tikai tiek
fiksētas valsts kontroles pārskatos. Budžeta komi-
sija, pārrunājusi uzrēķinu jautājumu,atstāja viņa ga-
līgo izšķiršanu līdz minētā likuma pieņemšanai. Bez
šaubām dažas sumas, kuras valsts kontrole uzlikusi
kā uzrēķinus, būs jāstrīpo, kā piemēram sumas, kas
stāv sakarā ar nepareizu skolotāju cenzēšanu, kas
sevišķi uzkrita budžeta komisijai. Attiecīgie skolo-

tāji nebij vainīgi, ka izglītības ministrs viņiem pie-
mēroja _vienu vai otru paaugstināto kategoriju. Iz-
maksātasalgas jau sen bij izlietotas un janu tās tagad
no šiem skolotājiem piedzītu, tad ar to, bez šaubām,
viņus nostādītu neiespējamā stāvoklī. Tur būs jā-
atrod kaut kāda izeja. Bet par ko no citiem, būs ru-
nā vēlāk. Visā visumā budžeta komisija sniegtos
revizijas materiālus atzina par pareiziem un tāpēc
liek priekšā augstam namam apstiprināt valsts kon-
troles pārskatu par 1921.122.gada budžeta izpildīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī ziņojuma vār-
du neviens nevēlas. Budžeta komisijas referents
liek priekšā Saeimai pieņemt sekošu lēmumu:

«Pārskatu par 1921.122. gada budžetu izpildīšanu valsts
kontroles atzītās sumās apstiprināt."

Kas būtu pret šāda lēmuma pieņemšanu? Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. Šis lēmums vienbalsīgi
pieņemts. Pēc tam budžeta komisija liek priekšā
pieņemt 2 pārejas formulas. Pirmā skan:

«Uzdot valsts kontrolei, sākot ar 1925./26. budžeta gadu
reizē ar formālo pārskatu par valsts budžetu izpildīšanu sa-
stādīt un iesniegt Saeimai ari atsevišķus pārskatus par valsts
monopoliem un citiem lielākiem valsts saimnieciskiem uzņēmu-
miem."

Nobalsošanā nāk šī pārejas formula. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret šīs pārejas formulas pie-
ņemšanu? Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šī pār-
ejas formula vienbalsīgi pieņemta. 2. pārejas formula

skan:Uzdotvaldībaisteidzamībaskārtānokārtotnorēķināša-
nos un valsts kontrolei izdarīt reviziju sekošos bijušos valsts
uzņēmumos un iestādēs: 1) ādu monopolā, 2) mežu eksploata-
cijas pārvaldē, 3) apgādības ministrijā un 4) ēku un būvju
virsvaldē.

_ Ievērojot konstatētos trūkumus norēķināšanās formālā
pusē, Saeima nolemj uzdot valsts kontrolei iecelt sevišķu ko-
misiju Ko viena padomes un diviem kolēģijas locekļiem un
pilnvarot šo komisiju atzīt par noskaidrotiem tos apgrozīju-
mus, kuri nebūtu pietiekoši attaisnoti no formālās puses, bet
būtu attaisnojami pēc būtības."

Lieku uz balsošanu šo pārejas formulu. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret šīs pārejas formulas pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ari šī
nārejas formula vienbalsīgi pieņemto. Līdz ar to
šis dienas kārtības punkts izsmelts.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— lēmums par valsts kontroles pār-
skatu apstiprināšanu (1922./23. g.). Refe-
rents Jezups Trasuns. Lūdzu referentu sniegt zi-
ņojumu.

Referents Jezups Trasuns: 1922./23. gada bu-
džets ir pirmais valsts budžets, ir pirmais valsts
saimnieciskās darbības plāns, kas apstiprināts
no likumdevējas iestādes — Satversmes Sapulces
1922. gada 19. jūlijā par kopēju kredīta sumu Ls
149.309.393,06. Šisbudžets pēc tam, kad mūsu valstī
tika panākta stabilitāte un ievesta jauna latu sistēma,
tika sastādīts jau latos un tāpēc visus ciparus, par ku-
riem es minēšu, lūdzu uzskatīt ne par rubļiem, bet
par latiem. Ar šo pirmo sastādīto budžetu nepietika
un drīz nāca I. papildu budžets, kas iztaisīja kopsumā
Ls 30.337.273,26. Tad nāca II. papildu budžets ar
kopēju kredīta sumu Ls 30.889.120.— Bez tam vēl
sakara ar Valsts Prezidenta institūta nodibināšanu
1922. gada decembra mēnesī vēl tika pieņemts
Valsts Prezidenta un viņa sekretariāta budžets par
kopēju kredita sumu Ls 89.777,20. Visā visumā šīs
sumas, par kurām tagad valsts kontrole sniedz mums
pārskatu, tikušas kā pirmās apstiprinātas kārtējā
likumdošanas iestādē. Visā visumā budžets no likum-
došanas iestādes tika sabalansē *s ar Ls 12.060.630,30
lielu atlikumu. Faktiskais budžeta atlikums pēc
valsts kontroles pārskata iztaisa šinī budžeta gadā
Ls 17.538.476,32. Kā redzat, šinī bndžela gadā mūsu
valsts stāvoklis ir tik tālu nostiprinājies, ka mēs spē-



75 Latvijas Republikas ii. saeimas I. sesija 6. sēde 1925. gada 11. decembrī. 76
^

jam ne tikai segt mūsu kārtējos izdevumus, bet ari
pataupīt līdzekļus priekš nākošiem gadiem! Visa vi-
sumā šis gadspēc tam,kad tika ievesta stabila valūta
un kad mēs sabalansējām savu budžetu kaut gan ar
mazu pārpalikumu, mūsu saimnieciska dzīve izradīja
spēju uzplaukšanu. Ari resoru darbība uzrada lie-
lāku kārtību un resori paši pieturas pie normām, kas
liktas priekšā. Kredita ietaupījumu visa visuma
valsts kontrole izskaidro ar to, ka pie budžeta uzstā-
dīšanas visi resori centušies paredzēt lielākus izde-
vumus., nekā faktiski tie izrādījušies par vajadzī-
giem, tad budžetā paredzēto darbinieku skaits ne-
tika pilnīgi komplektēts, ģimenes piemaksas aprēķi-
nātas vairāk nekā vajadzīgs, dažos gadījumos aug-
stāko ierēdņu amati tika aizņemti no zemākiem ie-
rēdņiem, samazināti štati un cēlušies citi ietaupījumi
sakarā ar neizlietotām sumām priekš inventāra ie-
pirkšanas, apkurināšanas u. t. t. Tas bija attiecībā
uz resoriem!. Tālāk jāsaka, ka šinī budžeta gadā
valsts saimniecība uzrādīja jau tādu plusu, ka viņa
spēja jau kaut daļu atmaksāt no tiem aizņēmumiem,
ko taisīja valsts pirmos gados no depozītu sumām
un ar ko viņa sedza iepriekšējos gados savus kārtē-
jos izdevumus. Tas, bez šaubām, sākumā bija nepa-
reizi, bet jau šinī budžeta gadā valdība spējā atmak-
sāt atpakaļ 5.300.000 latu. Visā visumā, kā teicu, šis
budžeta gads uzrāda pavisam citu ainu, salīdzinot
ar iepriekšējiem gadiem un, zīmējoties uz atsevišķām
sumām, uz atsevišķiem resoriem, es gribētu vispirmā
kārtā apstāties pie 1tiem datiem, kas augstam, namam
dotu zināmus procentuālus salīdzinājumus vispirms
par ieņēmumiem, kas.tika taisīti šinī budžeta gadā.
Valsts kārtējo un ārkārtējo ieņēmumu kopsuma šinī
budžeta gadā bija 209.611.409.24 lati. Kā sastādījās
šī suma? Tiešie nodokli devuši faktiski no visas su-
mas 4,03%. Šinī procentā ietilpst nodoklis no nau-
das, nodoklis no kapitāliem, nodoklis no
mantas pie pārejas uz citu īpašnieku,
tirdzniecības un rūpniecības nodoklis, kusta-
mas mantas nodoklis, ienākuma nodoklis un
tas viss kopā iztaisa tikai 4,03%. Tad dažā-
das nodevas iztaisa 2,62%. Netiešie nodokļi devuši
25,23%. Šai nodoklī ieskaitītas iekšā arīdzan visas
akcizes, tāpat akcize uz naftas produktiem, patentos
nodoklis, muitas nodoklis un citi. Pie kam jāatzīmē,
ka muitas nodoklis viens nats devis ienākumu no vi-
sas kopsumas 19.55%. Tālāk valsts zemes un meži
devuši kopšumā 3,72% no visas kopējās ienākuma
sumas. Valsts uzņēmumi, pie kuriem 'pieskaitāmi
dzelzceļi, zemes un ūdensceļi, dažādi tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumi un ari citi valsts īpašumi,
kā ari mākslas, zinātnes un informācijas iestādes ir
devušas 19.23% : valsts refalijas un monopoli 29.3A %.
No šī posteņa, kā galvenais., krīt uz linu monopola,
kas deva brutto ienākumu 31.763.90897, kas sastāda
no visas ieņēmumu kopsumas 15,15% ; valsts kredīt-
operācijas ir devušas 0,15%. Tad valsts izdevumu
atmaksas un dažādi ieņēmumi kona — 5,48%. Ka
redziet, saimniekošana šinī gadā tomēr norisinājās
tā, ka tiešie ieņēmumi, tiešie nodokli spēja segt tikai
niecīgu dalu no visiem izdevumiem. Visi galvenie
ienākumi krīt uz netiešiem nodokļiem un uz mono-
poliem. Tie ir divi galvenie posteņi, kas devuši ie-
snēju šinī budžeta gadā mums savest galus kopā tik
tālu, ka vēl palika pāri atlikums priekšnākošiem ga-
diem.

Pārejot tagad tieši pie valsts kontroles revizijas
darbības slēdzieniem, man atkal jāapstājasnie līdzī-
gām, sumām, kas tiku jau ziņotas pie iepriekšējā gada
budžeta. Ari šeit mēs redzam lielas nenoskaidrotas
sumas un ari diezgan prāvus uzrēķinus. Bet pirms
pāriet pie šīm sumām, es atļaušos vēl paskaidrot, ka
valsts kontrole, sniegdama pārskatu par valsts bu-

džeta izpildīšanu, dažas sumas, kas iztaisa kredita
pārsniegumu, atzinusi pēc būtības par attaisnojamām
un tādēļ ari tādā kārtā ir taisījusi savu pārskatu.
Budžeta komisija apstājās pie šīs sumas, un neska-
toties uz to, ka šī suma ir ļoti niecīga — Ls 1.090,55,
tomēr budžeta komisija liek priekšā apstiprināt
šo budžeta pārskatu ar piezīmi, izņemot šo sumu
1.090,55. Kādēļ viņa to tā ir darījusi? Tādēļ, ka
resori ari šinī budžeta gadā ir centušies pārsniegt
kredita atvēlētās sumas un ļoti plašos apmēros.
Velaka daļa no tiem tika atmaksāta no turpmākiem
kredītiem. Bet viena daļa palikusi neatmaksāta,
kaut gan attaisnojama pēc būtības.

Budžeta komisija šo jautājumu apsprieda kā
principielu jautājumu un nāca pie vienprātīga slē-
dziena, ka _ tādu_ pārsniegumu nevar pielaist. Valsts
kontrolei jāskatās, lai attiecīgie resori rīkotos tikai
ar tam sumām, kas budžetā atvēlētas un ja vaja-
dzīgas jaunas sumas, ar tām nākt no jauna un izpra-
sīt papildu budžeta kārtībā. Ka paši resori rīko un
pārsniedz atvēlētas sumas, tādu kārtību budžeta ko-
misija aitrodpar nevēlamu un tādēļ pie šī gada valsts
kontroles pārskaita viņa taisa attiecīgu atzīmi. Fak-
tiski šis pārtēriņš sastādās no kredita pārsnieguma,
kas ceļas no valūtas kursa svārstīšanās. Mūsu lega-
cijas uzturēšanai^Helsingforsā suma uzrādīta markās,
bet kredīts aprēķināts budžetā pēc noteikta kursa
Latvijas valūtā. Starpība iztaisa 141 latu. Tad nāk
daži_ pārtēriņi izglītības resorā. Kopā neatmaksāti
pārtēriņi iztaisa 1.090,55 lati, kurus budžeta komisija
atzina par nepareizi apstiprinātiem no valsts kon-
troles puses. Man vēl jāziņo par valsts kontroles
revizijas slēdzieniem attiecībā uz 1922.123. gadu visā
visuma.

Vispirmspar ieņēmumiem. Valsts kontroles re-
vīzijai padotās sumas iztaisa 209.603.609,70. Neno-
skaidrotās sumas pēc revizijas slēgšanas sastādī-
jās pie ienākumiem no sekošām sumām: vispirms ār-
lietu_ ministrija — 216,90. Šī suma vēlāk tika apsti-
prināta, tā kā tur nekas nepaliek nenoskaidrots.
Iekšlietu ministrijai nenoskaidrots par 8.458,60. Iz-
glītības ministrijai pie revizijas slēgšanas paliek ne-
noskaidroti 5571,90. Uz 1. novembri 1925. gadu pa-
liek nenoskaidroti 3525.07. No šīs sumas uz finansu
ministriju attiecas vairākas sumas: kārtējos un ār-
kārtējos ienākumos paliek nenoskaidrots uz 1. no-
vembri 1925. gadu 1411.62. Linu monopols —
442.537.—. Tas viss stāv sakarā ar nepareizu rīcību,
kas pielaista no attiecīgiem resoriem.. Zemkopības
ministrijai šī suma iztaisa daudz lielāku posteni —
320.810,41. Tas ir zaudējumi pie mežu apstrādāša-
nas, valsts kasē nenodotie ieņēmumi, pārmaksātās
sumas, nepilnīgi nomaksāts zīmoga nodoklis. Sa-
tiksmes ministrijā nenoskaidrotas sumas iztaisa
2.265,45 Visā visumā par 1922.123. gada ieņēmu-
miem paliek vē! uz 1. novembri 1921. gadu neno-
skaidrotu sumu par 234.388.43. Uz 1. novembri 1925.
gadu par 1923. budžeta gada ieņēmumiem paliek vēl
nepiedzīti uzrēķini, kas uzlikti, par Ls 10.203,91.
Izdevumos šī suma ir lielāka. Visā visumā izdevu-
mos atzīti par pareiziem un apstiprināti 211.014.652,34.
Atzīti par nepareiziem un uzlikti uzrēķini 202.491,48.
Paliek nenoskaidroti un turpinās sarakstīšanās pēc
revizijas slēgšanas par 2.821.410,98, Pēdējā suma
sastādās no atsevišķām sumām, bet es nelasīšu tās
pa atsevišķām ministrijām, lai nekavētu laiku, es ap-
stāšos pie tām sumām, kas paliek nenoskaidrotos uz
1. novembri 1925. gadu un tās visā visumā iztaisa
kolosālu sumu — Ls 1.337.098,34. Ārlietu ministrijai
nenoskaidrots par 64.880,73 — nepareizi izmaksātas
algas pārmaksātas algas, nepareizas pārcelšanas, nav-
attaisnoti komandējumu izdevumi u. t. t. Iekšlietu
resoram nenoskaidrotā suma iztaisa 357.008,53. Te
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atkal tā pati bijušā dzelzceļu policijas priekšnieka
Grigoroviča un Bauskas apriņķa priekšnieka lieta —
dokumenti nosūtīti tiesai, tamdēļ šī lieta atrodas no-
skaidrošanas stāvoklī. Izglītības resoram 246.789,38.
Te ir atkal skolotāju cenzēšanas lieta un ģimenes
piemaksas, kas nepareizi aprēķinātas. Finansu mi-
nistrijai kārtēju un ārkārtēju izdevumu postenī uz
1. novembri 1925. gadu paliek nenoskaidroti Ls
215.406 lati 92 sant. Te ir nama pirkšana Latvijas
legacijai Polijā un vēl citi nenorēķiināti avansi. Zem-
kopības, ministrijai nenoskaidrotā suma iztaisa Ls
275.247,07; dokumenti pair norēķināšanos atrodas
tiesu iestādēs; lietas velkas no bijušās mežu eksplua-
tācijas pārvaldes laikiem. Tad nāk kara ministrija
ar Ls 175.126,47, kur atkal dokumenti pa lielākai da-
ļai atrodas kara tiesā un tādēļ līdz šim nebija iespē-
jams izdevumus noskaidrot. Mazāks postenis ir dar-
ba ministrijaiLs 2.488,18. Kopsumā visas nenoskai-
drotās sumas, kas paliek nenoskaidrotas uz šā gada
1. novembri, iztaisa par šo budžeta gadu Ls
1.337.098,34. Ar uzrēķiniem ir tāds stāvoklis. Pa-
liek nepiedzīti uzrēķini uz 1925. gada 1. novembri par
1922.123. budžeta, gadu par Ls 57.053,94. Te lielāka
suma krīt uz kara ministriju — Ls 42.462.—, tad uz
izglītības ministriju — Ls 5.159,72 un tad uz satik-
smes ministriju, patiesību sakot uz rīcības kapitālu —
4.847,84. Te atkal atkārtojušies tādi pat pārkā-
pumi, kurus es sīkāk raksturot neiešu, bet kurus
valsts kontrole atzinusi par nepielaižamiem un tādēļ
attiecīgiem resoriem uzlikusi uzrēķinu. Ari par šo
gadu, tāpat kā par iepriekšējo gadu, varu teikt tikai
to, ka par nenoskaidrotām sumām un uzrēķiniem
mums nāksies runāt pēc tam, kad valsts kontrole
sniegs tuvākus paskaidrojumus par nenoskaidrotām
sumām un par uzrēķiniem tad, kad nāks apspriešanā
likumprojekts, kas, varbūt, daļu no uzrēķiniem, ku-
rus pēc būtības varēs attaisnot, dizēsīs. Visā visumā
ari šo pārskatu par 1922.123. gada budžetu izpildīša-
nu budžeta komisija atzina par pareizi sastādītu un
par attaisnojamu pēc faktiskiem apstākļiem, kādēļ
liek priekšā apstiprināt no valsts kontroles atzītās
sumas, izņemot Ls 1090,55, kuru kā kredita
pārkāpumu budžeta komisija neapstiprina.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Budžeta komisija
liek priekšā attiecībā uz pārskatu par 1922.123. gada
budžetu izpildīšanu pieņemt sekošu lēmumu:

«Pārskatu par 1922.123. gada budžetu izpildīšanu _valsts
kontroles atzītās sumas apstiprināt, izņemot kredita pārsnie-
gumu Ls 1090,55."

Pie vārda neviens nepieteicas. Lieku šobudžeta
komisijas priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pie-
celties tos, kas būtu pret šāda lēmuma pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav Lēmums "ieh-
balsīgi pieņemts.

Pārejam uz nākošo dienas kartības puiiKtu_ —
likumu par armijas un flotes a p g a d_i
ar gultas piederumiem, speciāla, silta
un kaujas ietērpa priekšmetiem. Refe-
rents Lejiņš. Lūdzu referentu sniegt ziņojumu.

Referents P. Lejiņš: Likums par armijas un flo-
tes apgādfi ar gultas piederumiem, speciāla, silta un
kaujas ietērpa priekšmetiem patiesība ir tabele, kura
uzrādīti paši priekšmeti, viņu skaits, uz kādu laiku
un kam priekšmeti izsniedzami. Līdz šim visus
priekšmetus., kas uzskaitīti tabelē, izsniedza pec va-
jadzības. Bija gan krievu laika tabeles, kuras mušu
apstākļiem nav piemērojamas. Kamēr kara klausī-
bas laiks vēl nebij noteikts, augšminētie priekšmeti
bilj jāizsniedz tikai pēc vajadzības. To noteikt, pro-
tams, bij ļoti apgrūtinoši untas izsauca veltīgu sarak-
stīšanos. Tagad ir izstrādātas mušu apstākļiem pie-
mērotās tabeles. Tas pats, kas jāsaka pie šī pirmā
likuma, pie pirmās tabeles, man jāsaka ari attiecība

uz nākošām tabelēm, kur ari iet runa par apgādī-
bas priekšmetiem: par flotes obligatoriska dienesta
matrožu un instruktoru apgādi ar ietērpiem, par arrm
jasobligatoriska dienesta kareivju un instruktoru ap-
gādi ar ietērpu un ietērpa piederumiem, par kara-
skolas audzēkņu apgādi ar ietērpiem u. 1.1.Šis likum-
projekts ir jauizdots 81. panta kārtība, un ar ļoti ma-
ziem pārgrozījumiem vienbalsīgi to pieņēma kara
lietu komisija. Komisija lūdz Saeimu pieņemt šo li-
kumu steidzamības kārtībā, jo viss apgadibas_ darbs
ir saistīts ar budžetu un budžets patlaban nak ap-
spriešanā.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Referents liek priekša
steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamiba._? Ludzu
pacelties tos, kas būtu pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Steidzamība, vienbalsīgi pie-
ņemto.. Tiek atklātas vispārējas debates. Pie vārda
neviens nepieteicas. Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Lūdzu nolasīt likumprojekta, virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Likums par armijas un flotes apgādi ar gultas piederu-

miem, speciālā, siltā un kaujas ietērpa priekšmetiem."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

virsraksts. Kas būtu pret virsraksta pieņemšanu?
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Virsraksts vien-
balsīgi pieņemts. Vai vēlas teksta nolasīšanu? (Sau-
cieni zālē: „Nav vajadzīgs!") Teksta nolasīšanu
nevēlas. Nobalsošanā nāk likuma teksts.

(Armijas un flotes karaspēka dalās apgādājamas ar gultas
piederumiem, speciālā, siltā un kaujas ietērpa priekšmetiem
pēc sekošas tabeles:

n?n
" ' Priekšmetu cr,„. Uz kādu Kam priekšmeti

kārtas nosaukums ,aiku izsniedzami

A. Gultas piederumi.
1. Gultas sega . . 1 36 mēn.Karaspēka dalām uz ka-

reivju un instruktoru
skaita pēc saraksta.

'a'. Gultas maiss (flo-
tes matracis) . . 1 36 „ Tāpat.

3. Galvas maisiņi . . 1 36 „ Tāpat.
4. Galvas mailsiņu

pārvalki .... 3 12 „ Tāpat.
5. Palagi 3 12 „ Tāpat.

B Siltais ietērps.
6. Kažoks 1 24 „ Karaspēka dalām uz katra

štata vezumnieka, šofera
un viņa palīga.

7. Puskažoks .... 1 24 „ Karaspēka dalām uz katra
štata kareivja un instruk-
tora, kuriem jābūt jāšus,
un kuģa deķa komandai.

8. Sargu kažoks . . 2 72 „ Karaspēka daļām uz katra
ārējā sardžu posteņa.

9 Sargu zābaki . . 2 p. 72 „ Tāpat.
10>. Vestes, ?ādas . . 1 54 „ -Kuģu komandām uz katra

štata matroža un instruk-
tora.

11. Galvas sildītāji . . 1 36 „ Karaspēka dalām pēc
štata kareivju un instruk-
toru skaita

C. Speciālā ietēr-
pa priekšmeti.

a) darba drēbes.

12. Darba virskrekls 1) jātnieku, artilērijas,
techniskam un flotes ka-
raspēka daļām un inten-
danturas un sanitāro pār-
valžu iestādēm uz katra
štata kareivja, matroža
un instruktora, izņemot
rakstvežus;
2) pārējām karaspēka
dalām uz katra štata
braucēja un amatnieka.

13. Darba virsbikses 1 12 „ Tāpat.
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j^sj" Priekšmetu ci,jts Uz kādu Kam priekšmeti

kārtas nosaukums laiku izsniedzami.

14. Darba cimdi . . . 1 p. 12 m. Tāpat.
15. Lietus mētelis . . 1 72 „ a) karaspēka dalām uz

katra štata braucēja,
b) karaspēka dalām uz
katra ārējo sardžu poste-
ņa.

16. Pavāru un maiz-
nieku pārvalki . . 3 12 „ Karaspēka _daļām uz katra

štata pavāra un maizes
17. Pavāru un maiznie- cepēja,

ku cepures ... 3 12 „ Tāpat.
18. Priekšauti, ādas .1 36 „ Karaspēka daļām uz katra

štata kalēja.
19. Koku tupeles . . 1 p. 12 „ Karaspēka daļām uz katra

štata kalēja un matroža.
20. Eļļas apģērbi . . 1 k. 24 „ Flotes karaspēka daļām

uz katra štata matroža
un instruktora.

21. Svārki, ādas . . 1 g. 36 „ Karaspēka daļām uz katra
štata lidotāja, motorista,
novērotajā, šofera, pēdē-
ja palīga, motociklista
un mašīnista.

22. Virsbikses, ādas .1 36 „ Tāpat.
b) Lidotāju un šo-

feru ietērps.
23. Lidotāju ziemas uz-

valks 2 k. 36 „ Karaspēka daļām uz katru
štata lidmašīnu.

24. Lidotāju vasaras
uzvalks . .... 2 k. 36 „ Tāpat.

25. Lidotāju svīters . . 2 g. 36 „ Karaspēka daļām uz katru
štata lidmašīnu.

26. Lidotāju aizsargu
cepures 2 g. 36 „ Tāpat.

27. Lidotāju galvas sil-
dītāji 2 g. 36 „ Tāpat.

28. Lidotāju siltie zā-
baki 2 p. 36 „ Tāpat.

29. Lidotāju actenes . 2 g. 36 „ Tāpat.
30. Lidotāju cimdi . . 2 p. 36 „ Tāpat.
31. Šoferu actenes . . 2 g. 36 „ Karaspēka daļām uz katra

štata automobiļa.
„ „ . . 1 g. 36 „ Karaspēka daļām uz katra

štata motocikleta.
32. Šoferu cimdi ... 2 p. 36 „ Karaspēka daļām uz katra

štata automobiļa.
„ „ . . 1 p. 36 „ Karaspēka daļām uz katrj,

štata motocikleta.
c) Kaujas tērps.

33. Uzkabe 1 k. 60 „ Karaspēka daļām uz katra
kareivja un instruktora,
pēc saraksta.

34. Nometņu teltiņa . . 1 k. 60 „ Ierindu karaspēka daļām
uz katra kareivja un in-
struktora, pēc saraksta.

35. Pieši 1 p. 36 „ Karaspēka daļām uzkatra
kareivja __ un instruktora,
kuriem jābūt jāšus.

36. Piešu siksniņas . . 1 p. 18 „ Tāpat.
37. Bruņu cepures . . 1 g.bez term.Ierindu karaspēka daļām

uz katra kareivja un in-
struktora, pēc saraksta.)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret teksta pie-
ņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Teksts vien-
balsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk 1. piezīme.

(Piezīme 1. Kara ministrimir tiesība šinīs noteikumos pa-
redzēto priekšmetu lietošanas laiku pagarināt.)

Kas būtu pret 1. piezīmes pieņemšanu, lūdzu pie-
celties. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1. piezīme
pieņemta. 2. piezīme.

(Piezīme 2. Tabelē ievesto mantu tuvākus izlietošanas
noteikumus izdod kara ministrs.)

Kas būtu pret 2. piezīmes pieņemšanu, lūdzu pie-
celties. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2. piezīme
pieņemta. Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Lū-

dzu piecelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu
visa visuma. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Li-
kums vienbalsīgi p ieņemt s. Redakcijas komisijas
ziņojums bus nākošā sēdē.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu --
likums par flotes obligatoriska die-
nesta matrožu un instruktoru apgādi
ar ietērpu un ietērpa piederumiem.
Referents P. Lejiņš. Lūdzu referentu sniegt referātu.

Referents P. Lejiņš: Likumprojektam par flo-
tes obligatoriska dienesta matrožu un instruktoru
apgādi ar ietērpu un ietērpa piederumiem ir tāds pat
raksturs .ka nupat no Saeimas pieņemtam likumpro-
jektam, ta ka mian būtu jāatkārto viss tas pats, ko jau
sacīju pie pirmā likuma. Ari šo likumprojektu komi-
sija pieņēmusi vienbalsīgi un lūdz Saeimu pieņemt1to
steidzamības kārtībā.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Referents liek priekšā
steidzamību. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret stei-
dzamības pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Tiek at-
klātas vispārējas debates. Pie vārda neviens nepie-
sakās. Balsošanā nāk pāreja, uz pantu lasīšanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu la-
sīšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Ari nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lū-
dzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Likums par flotes obligatoriska dienesta matrožu un

instruktoru apgādi ar ietērpu un ietērpa piederumiem."
Priekšsēdētojs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

virsraksts. Ludzu piecelties, kas būtu pret virs-
raksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. Virsraksts pieņemts vienbalsīgi. Vai augstais
nams veļas, lai nolasītu tekstu visā visumā? Tas
netiek prasīts. Nobalsošanā nāk teksts līdz 1. pie-
zīmei.

(Katrs armijas oblicatoriskā dienesta kareivis un instruk-
tors dienesta laikā apgādājams ar ietērpu un ietērpa piederu-
miem pec sekošas tabeles:

Kad izdodams

NPriekšmetu Pirmā Otrādie- Lietošanas laiks
pec nnsi,ik!im<; irarln nesta ga" katram pneks-

kārtas nosaukums gada da pu_ g metam
skaits

1 ! 3 4 5
A. Apģērbs.

1. Mētelis ....... 1 gab. — 18 mēneši
2. Svārki, ziemas .... 1 „ — 18 „
3. Svārki, vasaras .... 1 „ 1 gab 1 vasara
4. Virsbikses . . . . 2 ., 1 „ >6 mēneši
5. Cepure, parādes . . . 1 — 36 „
6. Cepure, ikdien. (darba) 1 „ — 18
7. Cimdi . _ _ 1 p. i p. 1 ziema
8. Bikšu turētājs .... 1 gab. — 18 mēneši

B. Veļa un apavi.
9. Apakškrekli 3 gab. 2 gab. 4 mēneši

10. Apakšbikses 3 „ 2 „ 4
11. Kabatas lakatiņi . . . 3 „ 3 „ 3
12. Dvieli 2 „ 1 „ 6
13. Auti, nātni 4 p. 2 p. 3 „
14. Auti, siltie, vai zeķes . 2 „ 1 „ pus ziemas
15. Zābaki, garie 2 „ — 6 mēneši

vai šņorzābaki . . . 2 „ 1 „ 6
16. Galvas gariem zābakiem — 1 ,, 6
17. Stilbu tinamie pie šņor-

zābakiem 2 „ 1 „ 6 „
18. Pazoles pāros .... 6 „ — 2
19. Papēžu virskārtas (fleķi) 6 „ — 2
20. Zābaku pakavi ... 6 „ — 2 „

C. Karaspēka daļu nozīmes.
21. Uzpleču nozīmes . . 3kompl.— 18 ;.
22. Cepuru nozīmes (ko-

kardes) 2 gab. — 18 „ ).

Lūdzu piecelties, kas būtu pret šī teksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Teksts
pieņemts vienbalsīgi. 1. piezīme. Vai vēlas aug-



81 Latvijas Republikas II. Saeimas I. sesijas 6. sēde 1925. gada 11. decembrī. 82

st_ais nams, lai nolasītu? (Saucieni: „Nēl") Ne-
veļas.

(Piezīme _ 1. Kara ministrim. ir tiesība šinīs notei-
kumos paredzēto priekšmetu lietošanas laiku pagarināt.)
Lūdzu piecelties tos, kas būtu mret 1. piezīmes

pieņemšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Ari
nav. Šī piezīme pieņemta vienbalsīgi. 2. piezīme.

(Piezīme 2. Tabelē ievesto mantu tuvākus izlieto-
šanas noteikumus izdod kara ministrs.)
Kas būtu pret 2. piezīmes pieņemšanu? Tādu

nav. Kas atturas? Nav. 2. piezīme pieņemto vien-
balsīgi. Es lieku likumu visā visumā uz balsošanu
un lūdzu piecelties, kas ir pret likuma pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visā visumā
pieņemts vienbalsīgi. Redakcijas komisijas ziņo-
jums nākoša sēde.

Nākošais dienas kārtības punkts -- likums
Par armijas obligatoriska dienesta
kareivju un instruktoru apgādi ar i e-
tērpu un i e_t e rp a piederumiem. Refe-
rents Lejiņš. Ludzu referentu sniegt ziņojumu.

Referents P. Lejiņš: Likumprojekts par armi-
jasobligatoriska dienesta kareivju un instruktoru ap-
gādi ar ietērpu un ietērpa piederumiem ir atkal tāda
paša rakstura, kā pirmie divi pieņemtie. Tikai te ir
jāpastrīpo,ka šis ir tāds likums, kurš prasa vislielāko
sumu no budžeta. Patiesībā visi 4 likumprojekti, ku-
ri uzņemti šīs sēdes dienas kārtībā, ir pra-
sījujuši sekošas budžeta sumas. 1924./25. ga-
dā 6.600.000 latus, 1925./26. gadā 6.400.000
latus un 1926./27. gadā_ ir paredzēti atkal
6.600.000 latu. Ta ka pēdējais budžets ir sastā-
dīts saskaņa ar priekšā stāvošām tabelēm, tad lie-
las pārgrozības ar agrāko nav. Tikai senāk iz-
sniedza pec vajadzības, tagad tiks ievesta noteikta
kartība. Kara lietu komisija pieņēma ari šo likumu
vienbalsīgi un liek priekšā Saeimai to pieņemt stei-
dzamības kartībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā
steidzamību. Kas būtu pret steidzamību? Nav
tādu. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. Tiek atklātas vispārējas debates. Pie
vārda neviens nepieteicas. Nobalsošanā nāk pār-
eja uz pantu lasīšanu. Lūdzu piecelties tos, kas būtu
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Vai vēlas likuma nolasīšanu? Tas netiek
prasīts. Nobalsošanā nāk likuma virsraksts.

(Likums par flotes obligatoriska dienesta matrožu un in-
struktoru apgādi ar ietērpu un ietērpa piederumiem.)

Kas būtu pret virsraksta pieņemšanu, lūdzu pie-
celties. Nav tādu. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā nāk likuma teksts
līdz 1. piezīmei.

(Katrs obligatoriska dienesta matrozis un instruktors die-
nesta laikā apgādājams ar ietērpu un ietērpa piederumiem pēc
sekošas tabeles:

Kad izdodams

NlPN
r
r- Priekšmetu Pirmā ^ifjt'

Litr tošanas '^ks
,-ptc nosaukums gadā ",esta _*" katram pneks-
kartas * da pusr. metam

skaits
1 2 3 4 5

A. Apģērbs.
1. Mētelis 1 18 mēneši
2. Virskrekls, ziemas . . 2 — 9 „
3. Virskrekls, vasaras, pa-

rādes 1 — -2 vasaras
4. Virskrekls, vasaras, ik-

dienišķais 2 1 vasara
5. Virsbikses, ziemas . . 2 9 mēneši
6. Virsbikses, vasaras, pa-

rādes , 1 2 vasaras
7. Virsbikses, vasaras, ik-

dienišķas . . . . , 2 1 vasara

Kad izdodams

NPriekšmetu Pirmā ()tr
f

die" Lietošanas laiks
JfL nosaukums gadā n, esta sa" katram pneks-
kartas *> da pusg. metam

skaits
1 . 2 3 4 5

8. Cepure _..... 2 9 mēneši
9. Cepuru pārvalki ... 2 1 6 „

10. Cimdi 1 p. — 1 ziema
11. Galvas vai ausu sil-

dītāji ....... 1 „ — 18 mēneši
12. Bikšu turētājs .... 1 gab. — 18 „ .

B. Apavi un veļa.
13. Krekli, strīpaini ... 3 1 4'/a mēneši
14. Apakškrekli .... 3 1 4lh „
15. Apakšbikses .... 3 '2 4 „
16. Kabatas lakatiņi ... 3 3 3
17. Dvieli 2 1 6
18. Šņorzābaki 2 p. 1 p. 6 „
19. Zeķes, nātnas.... 4 „ 2 „ 3

20. Zeķes, siltas .... 2 „ 1 „ pus ziemas
21. Pazoles, pāros . . . 6 „ 2 mēneši
22. Papēžu virskārtas (fleķi) 6 „ 2
23. Zābaku pakavi . . . 6 „ 2

C. Karaspēka daļu
nozīmes.

24. Roku nozīmes .... 3 gab. — 18 mēneši
25. Cepuru nozīmes (kokar-

des) 2 „ — 18 „ )

Lūdzu piecelties tos, kas būtu pret šī teksta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Teksts
līdz 1. piezīmei vienbalsīgi pieņemts. Nobalsošanā
nāk 1. piezīme.

(Piezīme I. Kara ministrim ir tiesība šinīs notei-
kumos paredzēto priekšmetu lietošanas laiku pagarināt.)

Kas būtu pret šīs 1. piezīmes pieņemšanu? Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 1. piezīme vienbalsīgi pie-
ņemta. 2. piezīme.

(Piezīme 2. Tabelē ievesto mantu tuvākus izlieto-
šanas noteikumus izdod kara ministrs.)

Kas būtu pret 2. piezīmes pieņemšanu? Nav.
Kas atturas? Nav. Ari 2. piezīme vienbalsīgi pie-
ņemta. Lieku uz balsošanu likumu visā visumā un
lūdzu piecelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Likums visā visumā vien-
balsīgi pieņemts. Redakcijas komisijas ziņojums
būs nākošā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par karaskolas audzēkņu apgādi ar
ietērpiem, i e t ērpu piederumiem un
gultas drēbēm. Referents Lejiņš. Lūdzu re-
ferentu sniegt referātu.

Referents P. Lejiņš: Likumprojekts par kara-
skolas audzēkņu apgādāšanu ar ietērpiem, ietērpu
piederumiem un gultas drēbēm ir atkal tāda pat rak-
stura, kā pirmie trīs nupat pieņemtie. Izstrādātā
tabelē ir piemērota karaskolas īpatnībām un kadetu
speciālam dienesta veidam. Lūdzu pieņemt steidza-
mības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā
steidzamību. Kas būtu pret steidzamību? Tādu nav. .
Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pie-
ņemta. Tiek atklātas vispārējas debates. Vārdu ne-
viens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Kas būto pret pāreju uz pantu lasīšanu?
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu la-
sīšanu vienbalsīgi pieņemta. Teksta nolasīšana ne-
tiek prasīta? Nobalsošanā nāk likuma virsraksts.

(Likums par karaskolas audzēkņu apgādi ar ietērpiem,
ietērpu piederumiem un gultas drēbēm.)

Kas būtu pret likuma virsraksta pieņemšanu?
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. Teksts līdz 1. piezīmei. *
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Katrs karaskolas audzēknis apgādājams ar ietērpiem,
ietērpa piederumiem un gultas drebem pec sekošas tabeles:

NrNr
Kacl izdodams Tjetošansslaiks

dcc ' Priekšmetu pirm_ otrā Treži katram pnekš-
kartas nosaukums metam.Kārtas gada skaits

1 2 3 4 5 6

A. Apģērbs.

1. Mēteļi .... 2 18 mēneši
2. Svārki, ziemas .2 — 1 12
3. „ vasaras .2 11 vasara
4 Virsbikses, vilnas 2 2 1 7 mēneši
5. „ vasaras 2 LV» vasaras
6. Cepure, parādes 1 1 18 mēneši
7. „ ikdienišķa

(darba) ... 1 1 18 „
8. Cimdi .... 1 p. 1 p. 1 p. 1 ziema
9. Bikšu turētāji .11 18 mēneši

B. Veļa un apavi.
10. Apakškrekli . . 5 4 3 3 mēneši
11. Apakšbikses . . 5 4 3 3 „
12. Kabatas lakatiņi 8 6 4 2
13. Dvieļi .... 5 2 1 4/= „
14. Zeķes vai auti,

nātna .... 8 p. 6 p. 4 p. 2
15. Zeķes vai auti,

siltie 1 „ 1 „ 1 „ 1 ziema
16. Garie zābaki . _. 2 „ 2 „ 1 „ 7 mēneši
17. Pozoles un papē-

žu virskārtas (fleķi) 4 „ 4 „ 4 „ 3 mēneši

C. Karaspēka daļu nozīmes.
18. Uzpleču nozīmes 6kmpl.— 12 mēneši
19. Cepuru nozīmes 2 gab. — 1 gab. 12 .<

D. Sporta ietērps.
20. Sporta bikses .21 12 mēneši
21. „ krekls .21 12
22. Vingrošanas kur-

pes 1 1 18
E., Gultas piederumi.

23. Gultas sega . . 1 36 mēneši
24. Matracis ... 1 36
25. Galvas maisiņi .1 36 „
26. Galvas maisiņu

pārvalki ... 4 3 2 4 „
27. Palagi .... 6 4 2 1 pr. 6 men.)

Kas būtu pret teksta pieņemšanu? Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Teksts vienbalsīgi pieņemts.
1. piezīmē.

(Piezīme 1. Kara ministrim ir tiesība šinīs notei-
kumos paredzēto priekšmetu lietošanas laiku pagarināt.)

Kas būtu pret 1. piezīmes pieņemšanu? Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 1. piezīme vienbalsīgi pie-
ņemta. 2. piezīme.

(Piezīme 2. Tabelē ievesto mantu tuvākus izlieto-
šanas noteikumus izdod kara ministrs.)

Kas būtu pret 2. piezīmes pieņemšanu? Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Ari 2. piezīme pieņemta.
Nobalsošanā nāk likums visa visuma. Ludzu pa-
celties tos,kas būtu pret šī likumapieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likums p i e ņ e m t svien-
balsīgi. Redakcijas komisijas ziņojums bus nākoša
sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — lēmums
par valsts kontroles padomes lo-
cekļa apstiprināšanu. Referents Petrevics.
Vārds referentam Petrevicam.

Referents A. Petrevics: Augstais nams! Valsts
kontroles likuma 10. pants nosaka, ka valsts kontro-
les padomes locekļi, kuri ir 4, pirmos 3 gadus, skai-
tot no likuma spēkā stāšanās dienas, uz lozes pa-
mata izstājas katru gadu viens. Ari šogad viens no
valsts kontroles padomes locekļiem, kurš no augsta
nama šinī amatā bija apstiprināts — Kaminskis, ar
lozi izstājies no valsts kontroles padomes sastāva.
Tagad valsts kontroliers licis priekšā ministru kabi-
netam to pašu valsts kontroles padomes bijušo lo-
cekli, Kaminski, atkal iecelt par valsts kontroles pa-
domes locekli. Ministru kabinets liek priekša Saei-
mai apstiprināt par jaunu Jāni Kaminski par valsts
kontroles padomes locekli. Publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas komisija skatīja šo jautājumucauri
un nolēma vienbalsīgi Jāni Kaminski likt priekša ap-
stiprināt Saeimai par valsts kontroles padomes lo-
cekli; bet publisko tiesību un valsts pārvaldes iekār-
tas komisija skatīja šo jautājumu cauri slēgtā sēdē
un lūdz ari šodien augsto namu skatīt šo jautājumu
cauri resp. izdarīt balsošanu slēgtā sēdē. Komisijas
vārdā es lūdzu apstiprināt Kaminski par valsts kon-
troles padomes locekli.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā
šo jautājumu skatīt cauri slēgtā sēdē. Nobalsošanā
nāk publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas ko-
misijas referenta priekšlikums par slēgtu sēdi. Lu-
dzu piecelties tos, kas būtu pret slēgtu sēdi. Nav.
Es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Nav. Jautājums tiks skatīts cauri slēgtā sēdē. Lūdzu
publiku un žurnālistus atstāt sēdes telpas.

(Turpinājās slēgta sēde.)
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Saturs.
1. Likumprojektu nodošana komisijām ' S5
2. Ministru prezidenta lūgums ieturēt soda naudu no

Saeimas deputāta . . 85
3 J. Ērgļa u. c. . ierosinājums par grozījumiem 1925./26. saim-

niecības gada budžetā:
.1. Ērglis (zemnieku savienība) 86
Vladislavs Rubulis (Latgales zemnieku partija) 90
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 92
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) . 97
Francis Trasuns (Latgales demokrātu partija) . 98
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Ringolds Kalnings (nacionālā apvienība) . . 102
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Jānis Rubulis (Latgales zemnieku partija) . . . 107
St. Jubulis (katoļu un kristīgo zemnieku partija) 108

4. Ministru prezidenta raksts totalizatora lietā:
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G. Mīlbergs, referents 113, 114, 115
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V. Salnājs, tautas labklājības ministrs . . . 115
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H. Enzeliņš (zemnieku savienība) 124
A. Valters (zemnieku savienība) 125
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E. Morics (sociāldemokrāts) . 137

7 Nākošā sēde 140

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, redakcijas
komisijas ziņojumi, valdības atbilde uz J. Višņas u.
c. iesniegto jautājumu par bezdarbu, likums par ki-
nemotografiem, likums par ārvalstu ordeņiem un
citām goda zīmēm, valsts kuģu oārvaldes statūti,
papildinājumi pie agrārās reformas likuma IV. da-
lās. Iebildumu pie dienas kārtības nav? Dienas
kārtība pieņemta.

Mēs pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu.
Šeit iesniegti no ministru kabineta finansu ministri-
jas sastādītie norēķini par iepriekšējā gada budžeta
izpildīšanu, kurus prezidijs liek priekšā nodot bu-
džeta komisijai. Iebildumu nav? Nodots budžeta
komisijai. Ministru kabineta iesniegto papildinājumu
projektu noteikumos par nekustamu īpašumu atsa-
vināšanu un apgrūtināšanu prezidijs liek priekšā
nodot juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Nodots
juridiskai komisijai. Ministru kabineta iesniegto
pārgrozījumu projektu nodevu likumā prezidijs liek
priekšā nodot juridiskai komisijai. Iebildumu nav?
Nodots juridiskai komisijai.

Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu Rīgas
apgabaltiesas uzliktās soda naudas ieturēšanai no
Saeimas deputāta Kristapa Eliasa algas. Prezidijs
liek priekšā nodot to deputātu lietu izmeklēšanas ko-
misijai. Iebildumu nav? Nodots šai komisijai.

Tad sociālās likumdošanas komisija iesniegusi
priekšlikumu, kurš skan:

„Saeima nolemj pagarināt likuma par valsts darbinieku
atalgojumu caurskatīšanai noteikto termiņu par 2 nedēļām,
skaitot šo laiku no Saeimas nākošās sesijas sākuma."

Vai komisijas referents vēlētos vārdu? Komi-
sijas referents vārdu nevēlas. Lieku šo sociālās li-
kumdošanas komisijas priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbal-
sīgi pieņemts.

Tālāk ienācis likuma ierosinājums, parakstīts no
deputātiem Ērgļa, Celmiņa, Grantskalna, Pauļuka
u. c, kuru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekošu likuma ierosi-
nājumu :

1) Valsts budžets 1925./26. saimniecības gadam. A. Kār-
tēji ieņēmumi. IX. daļa. Tek. Nr. 87. VI. posms § 40,
p. 1. atlikumu no linu monopola Ls 4.500.000.—

minēto sumu strīpot un tā vietā likt Ls 1.500.000.—.
Tanī pat daļā tek. Nr. 79 III. posms § 11 p. 4. Ak-
cīze uz alu un medus dzērieniem Ls 3.000.000.—
strīpot un tā vietā likt Ls 5.000.000.— un tek.
Nr. 80 III. posms § 12 p. 1. akcize uz tabaku Ls
10.000.000.— strīpot un tā vietā likt Ls 11.000.000.—

2) Budžeta pārpalikumu no linu monopola izmaksāt atpa-
kaļ linu nodevējiem pēc budžeta gada noslēgšanas.

Piezīme. Balsot dalītā veidā."

A. Ērglis, M. Celmiņš, Ed. Grantskalns,
K. Pauļuks, A. Alberings, A. Klīve, A.
Briedis, J. Balodis, A. Valters, H. Enze-
liņš, A. Bļodnieks, V. Rubulis, St. Jubuls,
.1. Rancans, B. Kublinskis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz deputāts ?
Lrglis. Vārds deputātam Ērglim.

J. Ērglis (zemnieku savienība): Godājamie Sa-
cunas deputāti! Linu cenu jautājums ir sāpīgs jau-
tājums lauksaimnieku dzīvē un domā. Viņš ir pār-
domāts, izrunāts, izbēdāts zemnieku istabā un nu
nonācis augstā namā. Tāpēc apskatīsim tagad, kā-
du vietu šis jautājums ieņem lauksaimnieka budžetā.
Linus ražo lauksaimnieki Latvijas dažādos apgaba-
los un šeit man jāaizrāda, ka lielākā vairumā linus
ražo Vidzemē un Latgalē, bet Vidzemes un Latgales
lauksaimnieki, sevišķi jaunsaimnieki, savus saim-
niecības izdevumus sedz no liniem 75% apmērā.
No tā mēs varam redzēt, kādu lielu lomu spēlē lauk-
saimnieka budžetā lini. Ja ari mēs atzīstam, ka lini
lauksaimniekam nav izdevīgi, ka nav izdevīgi tos
ražot, ka viņam -\o citiem lauksaimniecības ražoju-
miem būtu lielāki ieņēmumi, tad ar to nevar rēķi-
nāties. Mums jāzin, ka mūsu tagadējā atjaunotā
Latvijā saimnieciskā dzīve ir pamatota lielā mērā uz
liniem, tāpēc ka lopkopība vēl nav attīstījušās, tā-
pēc «ka nav vēl mums ražīgu piena lopu un lauk-
saimnieki nevar savus ieņēmumus ņemt no citiem
lauksaimniecības veidiem, bet jāpieturas pie tiem
pašiem neizdevīgiem liniem. Līdz šim linu ražo-
šana bijusi izdevīga un par linu ražošanu nav ienā-
kušas nekādas žēlošanās jeb sūdzības. Ja mēs ska-
tāmies uz viņu cenām, tad pagājušā gadā lauksaim-
nieki nežēlojās, bet šogad sakarā ar sliktiem apstā-
kļiem cenas zemniekos izsauca nemieru. Ja šo
pavasari linu sējumi strauji pieauga, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, tad tagad, iejaucoties sliktiem da-
bas apstākļiem, sējums sabojāts. Linu sējas platība
šogad pārsniegusi pirmskara sējumu. Pavasarī lini
auga labi, bet iznāca vilšanās. Vilšanas iznāca ra-
žas un cenas ziņā. Ražas ziņā jāsaka, ka lini, kaut
gan viņi no sākuma labi auga, tomēr no lietus sa-
bojājās un viņu kvalitāte un ražas daudzums stipri
nosists. Šogad, pēc ienākušām ziņām, var iznākt
tikai III. šķiras lini. Šeit spēlē lomu šie nelabvēlīgie
apstākļi. Lauksaimnieks sēdams cerēja uz I. šķiru,
bet lietainā laika dēļ iznāca III. šķira. Pēc tam zi-
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ņām, kādas ienākušas finansu ministrijas linu no-
daļai un pēc tām ziņām, kādas iegūst linu apstrādā-
šanas fabrikas, var konstatēt, ka caurmērā lauk-
saimnieki šogad var dabūt tikai III. šķiras linus. Li-
nu raža šogad, kaut ari nav tik zema kā 1920. gadā,
tomēr stipri zemāka kā pagājušā gadā. Pēc visām
tam ziņām, kādas ienākušas par linu sēju, linu raža
šogarJ caurmērā iztaisa 8 pudi šķiedras no pūrvietas.
Ja mesapskatam linu cenas, tad jākonstatē, ka acu-
mirklīgas linu monopola izmaksātās cenas ir augstā-
kas neka pirms kara. Pirms kara maksāja 45 rubļi
zelta, ka pec statistiskiem datiem to redzam, turpre-
tim tagad linu nodaļa maksā par II. šorti 11.139,5
rubļu, t. i. 1,86 reiz dārgāki. Apskatot linu cenu
jautājumu iznāk, ka lauksaimniekiem linu ražošana
atmaksājas, atmaksājas daudz labāki kā pirms kara.
Tomēr ja mes šo lietu apskatām tuvāk, ja apskatām,
cik viņam izmaksa linu ražošana, tad jānāk pie pre-
tējiem slēdzieniem, t. i. ka linu ražošana izmaksā
dārgāki un šis cenu paaugstinājums galvenā kārtā
krīt uz cilvēku darba spēku, sevišķi uz akorda dar-
biem,_ ar kuriem linu darbs tiek veikts.
Ja mes paskatāmies, cik agrāk izmaksāja atsevišķos
rajonos linu plūkšana, tad redzam, ka, piemēram,
Kokneses rajonā par simts pēdu noplēsuma pirms
kara maksāja 20—25 kapeikas. Tas būtu pēc taga-
dējas valūtas 25—30 rubļu. Turpretim visus šos ga-
dus linu darbu maksa pakāpeniski ir cēlusēs. Tā
šogad par simts pēdu linu noplūkšanu maksāja 200
rubļu un pat vēl vairāk. Šis .linu noplūkšanas darba
atalgojums saskan ar pārējiem rajoniem. Lubanes
un Saikavas rajonos par vienas pūrvietas noplūkšanu
maksāja 2000 rubļu un pie tam cilvēki bija vēl pie
saimnieka maizes. Tā tad šie darbi ir vairāk kā
pieckartīgi cēlušies. Tas pats ir jāatzīmē par linu
kulstīšanu. Linu kulstīšanas darbs pirms kara
maksāja 4 zelta rubļi par birkavu, šogad par to pra-
sīja 2\l—3000 rubļu par birkavu. Tā tad šis darbs
ir celies seškārtīgi. Pārējie darbi, kas nāktu pie
linu ražošanas, kā zemes izstrādāšana, sukāšana,
mērkšana, savākšana u. t. t, tie nav tik daudzkār-
tīgi cēlušies. Tam ir par iemeslu tas, ka zirgu spēks
nav proporcionāli tik daudz cēlies kā cilvēka darba
spēks. Un pēc šiem aprēķiniem iznāk, ka linu pūr-
vietas apstrādāšana prasa šogad kopā bez tiem
akorda darbiem 16 vīru dienas ā Ls 3, 13 sievu die-
nas ā Ls 2 un 10 zirgu dienas ā Ls 2, kopā 94 lati.
Malka un linu žāvēšana prasa 8 lati un linu plūkša-
na 40 lati; zemes rente, nodokļi, mašinas un viss
pārējais iztaisa 20 latus. Viss kopā 162 lati, jeb uz
vienu pudu linu šķiedru ražošana iznāk 20 latu. Par
kūlumu jāmaksā 6 lati par pudu, tā tad viena puda
linu ražošana lauksaimniekam pašam izmaksājusi
26 lati, jeb birkavs izmaksā apaļos skaitļos 13:000
rubļu. Tātad mēs redzam, ka linu birkava ražoša-
na izmaksā lauksaimniekam, salīdzinot ar pirmskara
cenām, 2,8—3 reizes dārgāki. Ja mēs rēķinām, ka
linu cenas ir 1,86 reiz augstākas, tad mēs nākam pie
slēdziena, kur slēpjas tā nelaime, kas pašlaik lauk-
saimniekam ir uzbrukusi. Pēc šī aprēķina, kad lauk-
saimniekam linu birkava ražošana izmaksā 13.000
rubļu, mēs varam aprēķināt, cik viņš zaudē vai pelna
pie tagadējām linu cenām. Ja konstatē to, ka caur-
mēra sortiments ir trešā sorte pie 8 pudu šķiedras
no pūrvietas, tad lauksaimnieks no vienas pūrvie-
tas jeb no viena, birkava linu kopā ar sēklām ieņem
sekosi: viens birkavs trešās šķiras linu maksā ta-
gad 9336,50 rubļu. Linsēklu raža šogad, ari jāatzī-
mē, ir sevišķi vāja, sevišķi kvalitativā ziņā; tā tad
augstākā raža, ko var šogad rēķināt, ir 120 kilo-
gramu no pūrvietas, atņemot 37 kilogramu sēklai
paliek 83 kilogramu priekš pārdošanas, ā 32 santī-

mi, kāda ir acumirklīgā linsēklu cena. Tā tad lauk-
saimnieks kopā ieņem par vienu birkavu linu līdz
ar linsēklām 10.991 rubļi, jeb apaļos skaitļos 11.000
rubļu. Ta ka_ viņam pašam birkavs izmaksā 13.000
rubļu, tad mes redzam, ka uz III. šķiras linu ra-
žošanas lauksaimniekam iztrūkst pašam 2000 rubļu
uz birkava. Saprotams, uz augstākām šķirām šis
iztrūkums būs mazāks un varbūt uz ristiem viņš
bus pavisam mazs, jo jāatzīmē tas, ka pie ristu ra-
žošanas ari šķiedras iznākums no pūrvietas būs
augstāks. Tomēr, kā jau atzīmēju, vairumā lauk-
saimnieks šogarJ iegūs tikai III. šķiras linus un jā-
pieņem, ka vidējais iztrūkums lauksaimniekam no
birkava linu ir 2000 rubļu. Lai apskatītu, ko lini
līdz šim ir devuši, tikpat laucinieka, kā ari valsts
budžeta, tad mums jāatzīmē, ka lini Latvijas valsts
tapšanas un izveidošanas laikā ir bijuši ļoti ievēro-
jams_ faktors. Tikpat labi kā armija Latviju iekaro-
ja, ta lini ir palīdzējuši Latviju iekarot un nostipri-
nāt. Linu monopols ir devis netto peļņas Latvijai
līdzšim laikam pavisam Ls 42.468.795. Šie skaitļi
nebūs absolūti pareizi, tādēļ ka 1920. gada ienākumi
ir atzīmēti citādā valūtā; toreiz cirkulēja vēl Latvi-
jas rubļi un Krievijas, rubļi. Ja mēs tagad pēc kursa
tos pārrēķināsim, tad patiesībā iznāks augstāki
skaitļi, kaut gan pēc oficiālā kursa pārvedot paš-
reiz tie skaitļi tādi ir. Ja skatāmies pa atsevišķiem
gadiem, tad redzam, ka no linu monopola peļņas
valsts budžetam ir taisīti stipri lieli un augsti no-
vilkumi. Tā 1923.124. gadā ir doti 10,5 miljoni latu,
1924./25. —vairāk kā 10 miljoni. Vispārīgi linu mo-
nopols pēdējos gados — es nerēķināšu pirmos ga-
dus, kad no lauksaimnieka ņēma sevišķi daudz —
ir_ atvilcis no lauksaimnieka peļņas 15,5%. Tas ir
pedejā 1924./25. gadā. Izdevumi iztaisa 4,5%, tā
tad brutto novilkums no liniem ir 20%. Šis novil-
kums lauksaimniekiem nebij tik sevišķi jūtams tā-
pēc, ka linu cenas bij augstas. Tagad turpretim,
kad linu cenas ir nokritušas zem linu ražošanas paš-
izmaksas, tas ļoti sāpīgi atsaucas uz lauksaimnieka
budžetu. Nevaru paiet garām, neminējis to, kādu
lomu lini ir spēlējuši mūsu ārējās tirdzniecības bi-
lancē, t. i. mūsu eksportā. Še varam teikt, ka no
visas eksporta kopsumas, lini ir devuši 30—56 mil-
joni latu. jeb 30—33% caurmērā par visiem gadiem,
rēķinot linu šķiedras, linsēklu un linu dziju izvedu-
mus. Ja nu esam atzinuši, ka lauksaimniekam linu
ražošana acumirklī maksā vairāk, nekā viņš par
tiem ieņem, bet valsts tomēr ir noteikusi zemākas
cenas, nekā lini izmaksā lauciniekam pašam, tad
mums jāskatās uz to, vai tiešām valsts nevarētu
maksāt lauksaimniekiem lielākas cenas, nekā tās
pašreiz ir. Ja gribam izpildīt budžetu pilnos apmē-
ros, ja gribam pelnīt no linu monopola 4,5 miljoni la-
tu, tad varbūt tagadējās cenas tiešām būtu attaisno-
jamas, bet tā kā lauksaimniekiem pie linu ražoša-
nas ir iztrūkums un acumirklī valsts vēl pelna uz
I. šķiras liniem 1650 rubļu, uz II. šķiras liniem 1800
rubļu, uz III. šķiras liniem 2000 rubļu, uz IV. šķi-
ras liniem 1700 rubļu, uz V. šķiras liniem 1430
rubļu u. t. t. — uz zemākām šķirām mazāk —
tad ir skaidrs, ka valdībai no šīs peļņas jāatsakās
par labu viņu ražotājiem. Linu ražotājs, kas līdz
šim mūsu valsts budžetu ir tik lielā mērā palīdzējis
segt, ir tiešām pelnījis to, ka viņam tagad, pienā-
kot tādiem apstākļiem, ka viņš savas saimniecības
budžetu nav vairs spējīgs pats ar saviem spēkiem
segt, linu cenas paaugstina, jo linu ražošana viņam
neatmaksājas tā, kā vajadzīgs. Linu cenas jāpa-
augstina tādā veidā, ka valsts atsakās no linu mo-
nopola peļņas. Ar to lauksaimnieki nebūt negrib
teikt, lai valsts nestu zaudējumus, bet acumirklī šī
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netto peļņa, t. i. 4,5 miljoni latu, katrā ziņā ir jā-
noraksta lauksaimniekiem par labu. Saprotams,
diezgan grūti varbūt būs tagad, budžeta gada vidū,
sameklēt -citus- ienākumus, lai tos 4,5 miljoni latu,
kas paredzēti valsts budžetā priekš izdevumiem, va-
rētu segt, lai atrastu tos citā vietā. Tomēr tas
mutnsir jādara,_ jo ja jau mēs nesen atpakaļ vēl
nolēmām un gribējām atrast valsts ierēdņu algu pa-
augstināšanai sumas, kaš iztaisīja ap 12—13 miljoni
latu, tad man šķiet, ka vēl lielāka tiesība ir lauk-
saimniekam prasīt, lai samaksā par viņa ražojumiem
to cenu, kādu valsts par viņiem iegūst, un proti, lai
valsts atsakās no šīs virspeļņas. Ceļi, kur varētu
rast vajadzīgas_ sumas, ir atzīmēti iesniegumā. Es
esmu pārliecināts, ka valdība atradīs ceļus, kā it-
laist šo netaisno .linu nodokli, peļņu no liniem un
lauksaimniekiem maksās to sumu, kādu patiesībā
viņiem pienākas saņemt. Ja linu peļņa līdz šim
valstij bija nepieciešama, tad to nebūt negribu no-
liegt un jāsaka, ka. linu cenas līdz šim lauksaimnie
kiem bij vēl ciešamas. Viņi līdz šim vienmēr do-
dami valstij šo lielo virspeļņu, tomēr guva samaksu
par savu ražojumu un pat zināmu peļņu. Tagad,
turpretim, cenas ir palikušas neciešamas, viņas ir
par daudz zemas, bet valstij šī linu peļņa nav tik
nepieciešama, jo 4,5 miljoni lati ari citādā veidā ir
sedzami vispārējā budžetā, tā tad no šīs virspeļņas
valstij ir katrā ziņā jāatsakās par labu mūsu linu
ražotājiem, un jāatsakās ne tikai tieši lauksaimnie-
ka deļ, bet jāatsakās ari valsts interešu dēļ, jo mēs
labi zinām, ja lauksaimniekam linu ražošana neat-
maksāsies, ka tad ne ar kādu varu nepiespiedīs, vi-
ņus linus sēt. Jau pie tagadējiem apstākļiem, ja linu
cenas paaugstinās, ari tad sējumu platība pamazinā-
sies

^
bet tagadējos apstākļos tā būs vēl mazāka, ja

atstās līdzšinējās cenas, un varam būt pārliecinā-
ti, ka par 70% linu sējumi samazināsies, ja atstāsim
tagadējās linu cenas. Linu sējumi samazināsies
Kurzemē, Zemgalē un pa daļai Vidzemē, bet pa-
liksies Latgalē un vienā otrā vietā Vidzemē. Pa-
liksies linu platība tā pati šinīs vietās tāpēc, ka latga-
liešiem un it sevišķi jaunsaimniekiem nav citu ie-
ņēmumu avotu, kāpēc ari viņiem nepieciešams sēt
linus, bet tomēr linu sējumu platība ies aizvien ma-
zumā un līdz ar to mūsu ārējā tirdzniecības bilancē
eksporta suma ar katru gadu kritīsies, jo mums
eksportējamo linu vietā nav cita priekšmeta ko likt.
Cik tas var atsaukties uz mūsu vispārējo Latvijas
valsts saimniecisko stāvokli, to laikam nevajadzēs
pastrīpot, tas būs visiem gaišs. Ja mēs esam no-
nākuši pie atziņas, ka no tās peļņas jāatsakās, var-
būt radīsies iebildumi un daži teiks, ka tādā gadī-
jumā, reiz valstij lini nedod peļņas, nav nekāda ie-
mesla linu monopolu paturēt. Šinī ziņā lauksaim-
nieku lūgums būtu, ka linu monopolu valsts patur
savās rokās nevis peļņas nolūkā, bet aizsardzības
nolūkā, jo visiem skaidri zināms, ka mūsu pašu lauk-
saimnieku organizācijas un latviešu firmas nav pa-
spējušas vēl nostiprināties un visa linu tirdzniecī-
ba ir ārzemnieku rokās. Mēs tāpat zinām, ka visi
linu pārdevumi līdz šim ir gājuši tikai caur ārzem-
nieku rokām. Ja linu monopolu atceltu, linu tirdz-
niecība pārietu ārzemnieku rokās un caur to ciestu
lauksaimnieks. Tā kā lauksaimnieki līdz šimar sa-
viem liniem ir devuši tik daudz valstij, tad viņiem
ir pilna tiesība prasīt, lai valsts viņus aizsargā tik
ilgi, kamēr viņi paši būs nostiprinnājušies un būs
spējīgi savu lietu tālāk vadīt. Saņemot kopā visu
sacīto, ceru, ka augstais nams atzīs lielos materiā-
los upurus, kurus nesuši linu ražotāji valsts tapša-
nas un dibināšanas laikā, un atcels šo netaisno no-
dokU linu ražotājiem un ņems viņus savā aizsar-
dzībā, kamēr viņi paši nebūs nostiprinājušies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vladislavam Rubulim.

Vladislavs Rubulis (Latgales zemnieku partija):
Augsta sapulce! Mūsu zeme šogad_ pārdzīvo neno-
liedzamu lauksaimniecības krizi. Ārkārtīgi nelab-
vēlīgais rudenis izpostīja zemniekiem ražu. Pava-
sari zemnieki visus savus saimnieciskos aprēķinus
taisīja uz augtām linu cenām, sakarā ar ko ari tika
pavairota linu sejas platība un palielinājās sēklu aiz-
ņēmumi kā no valdības, tā privātpersonām un ie-
stādēm uz rudens nomaksām. Aizņēmās ari skaidrā
nauda, lai tādā kārtā paplašinātu saimniecību, ce-
rēdami, ka rudenī varēs pie pastāvošām linu ce-
nām parādus nolīdzināt. Zemnieku cerības stipri-
nāja ari visi tieSaeimas vēlēšanu aģitatori, kas brau-
kaja_ pa sapulcēm un pastrīpoja, ka patiesi izgājušā
gada saņemta liela peļņa no zemniekiem, veseli
600 miljoni rubļu ienākuši valsts kasē. Tālāk tika
aizrādīts, ka uz priekšu tas vairs nedrīkst atkārto-
ties, tāpēc zemniekiem radās iespaids, ka vismaz,
ja linu cenas netiks paaugstinātas, tad tās nekādā
ziņa netiks_pazeminātas, jo nākošā Saeima atteiksies
no šīs lielās pelņas, kāda bija pagājušā gadā. Cik
liels sarūgtinājums un pārsteigums bij zemniekiem,
kad iikko Saeima sanāca, negaidīti saņēma ziņu, ka
linu cenas ne tikai netiks paaugstinātas, bet pat pa-
zeminātas. Nāca 3 nedēļu pārtraukums, kad valdī-
ba nezināja, kā izkļūt no stāvokļa. Notika zināma
vilcināšanās, kura turpinājās 3 nedēļas. Šis3 nedē-
ļu pārtraukums deva zemniekiem gandrīz tikpat
smagu sitienu, kā linu cenu pazemināšana, jo visi
tie termiņi,_kas bija nolikti rudenī kā vekseļiem, tā
cļtiem aizņēmumiem, sakarā ar šo tika palaisti ga-
ram. Daudz vekseļu pie krāj-aizdevu sabiedrību
kasēm un privātpersonām tika protestēti. Linu ce-
nu pazemināšana iznāca netaisna. Tika pazeminā-
tas cenas galvenā kārtā uz zemākām šķirnēm. Ta-
nī laikā, kad augstākās šķirnes tika pazeminātas par
12 un 15% %, zemāko šķirņu pazeminājums sniedzās
līdz 200%. Ievērojot to, ka linu raža ir pēc šķiedras
labuma slikta, tad galu galā cenu pazemināšana iz-
nāca ne tikai par šo sumu, kāda bij norādīta naudā,
bet iznāca linu pazemināšana ari uz šķirnes rēķi-
na. Tagad bieži gadās, ka zemnieki atveduši linus
uz pilsētu un saņēmuši ziņu, cik viņiem maksās par
atvestiem liniem, ved tos atpakaļ. Tas bieži no-
tiek un notiek tāpēc, ka linu cena iznāk faktiski ne
par 2 un 3000 rubļiem zemāka, bet uz pusi, dažreiz
vel vairāk. Apmēram Vs linu palika uz lau-
kiem nenovākta, un caur to, protams, ari sakarā ar
labības neražu, lauksaimnieki nonāca ārkārtīgi kri-
tiska stāvokli. No visām pusēm tā Saeimai, kā vi-
ņas komisijām un atsevišķiem deputātiem ienāk no
zemniekiem, _sevišķi no Latgales zemniekiem, ku-
riem linu ienākumi ir vienīgais un galvenākais nau-
das ieņēmuma avots, pagastu padomju lēmumi, ie-
nāk atsevišķi protesti, kuros aizrāda uz šiem ap-
stākļiem un lūdz tādā vai citādā kārtā grozīt linu
cenas, nostādīt lietu vismaz tā, ka valdība necenstos
pēc tās lielās peļņas, kāda ir paredzēta ari tekošā
gada budžetā. Šis jautājums ir apspriests budžeta
komisijā, ir pārrunāts finansu ministrijā. Finansu
ministrija netiek laukā no stāvokļa caur to, ka bu-
džeta ir paredzēti 4,5 miljoni latu peļņas no linu
starpniecības organizācijām, citādi sakot, no linu
monopola. Valdība ir spiesta katrā ziņā izpildīt
valsts budžetu, jo tas ir likums, viņai jācenšas šo
sumu ieņemt. Budžeta komisijā bija daži locekļi,
kas ari izsacījās par linu cenu paaugstināšanu, se-
višķi uz zemākām šķirnēm; bet tanī pat laikā viņi
neuzrādīja nekādu ienākumu avotu, no kurienes va-
rētu segt šo iztrūkumu tanī gadījumā, ja valsts bu-
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džetā tiktu nostrīpoti 4,5 miljoni latu peļņas no li-
niem. Budžeta likums stingri nosaka, ka katrā
priekšlikumā, kuru iesniedz Saeimā attiecībā uz
budžeta pārgrozījumiem, vai attiecībā uz tādiem jau-
tājumiem, kuri prasa jaunus izdevumus, jāaizrāda
ari avots, no kurienes šos līdzekļus ņemt un ar ko
segt to iztrūkumu budžetā. Un tāpēc pilnīgi nere-
āli bija priekšlikumi, kuri izgāja uz linu cenu pa-
augstināšanu un tanīpat laikā neaizrādīja, no kurie-
nes līdzekļus ņemt. Šis jautājums jau tika ierosi-
nāts tūlīt pēc linu cenu pasludināšanas, bet Saeimā
nevarēja viņu ienest tāpēc, ka Saeimas plenārsēdes
nenotika. Mēs pārrunājām šo jautājumu un sarunās
ar finansu ministriju un ar linu nodaļu noskaidrojas,
ka vienīgaiskur vēl varētu atrast līdzekļus, ar ku-
riem budžeta varētu segt šo iztrūkumu, ir ienākumi
no alus un ienākumi no tabakas akcizes. Ievācot
tuvākas ziņas, izrādījās, ka sakarā ar to, ka pastāv
žūpības apkarošanas likums un alus ierindots stipro
dzerienu_ kategorijā, t. i. noliegta viņa pārdošana
svētdienas, sestdienās un ari kurā katrā veikalā,
ka sakara ar to ienākumi no alus ir kritusies vairāk
ka uz pusi. Līdz žūpības likuma izdošanai ieņēmu-
mi no alus sastādīja apmēram 4 miljoni latu, bet
šogad, neskatoties uz to, ka budžetā paredzēts ie-
ņēmums 3 miljoni latu, faktiski, kā man paskaidroja
finansu ministrijā, ieņems nepilnus 2 miljonus. Tā
tad veseli 2 miljoni latu krīt uz tā aizlieguma, kurš
izdarīts_ attiecībā uz alus. Šeit ari zemnieks ir ie-
interesēts tanī ziņā, ka faktiski zemnieks nav dārgā
alus patērētājs un bez tam ari pie alus patēriņa tiek
izlietots viņa darba produkts — mieži. Tā tad mums
no zemnieku viedokļa nebūtu ne mazāko iebildumu,
ja tie 2 miljoni latu, kuri varētu ienākt sakarā ar alus
aizlieguma atcelšanu, ienāktu valsts kasē un uz šī
ienākuma rēķina aizpildītu to robu. kurš celtos sa-
kara ar linu cenu pazemināšanu. Tāpat noskaidro-
jas, ka no tabakas akcizes šogad paredzēts ieņemt
10 miljoni latu. Ja izdarītu paaugstināšanu, kaut par
10—15%, tad iztrūkstošā suma valsts kasē ienāktu.
Ar to būtu segts tas robs, kas rastos budžetā sakarā
ar peļņas strīpošanu no linu monopola. Kā jau
iepriekšējais runātājs paskaidroja, no linu monopo-
la līdz šļm laikam faktiski ir ienācis tikai 1.000.000
latu. Vel paredzams, ka uz noslēgto darījumu rē-
ķina, kas izdarīti attiecībā uz tālākām linu pārdo-
šanas operācijām, ienāks apmēram 500.000 latu.
Šī suma nu būtu tā, ar kuru varētu rēķināties, ka
viņa faktiski ienāks no linu monopola. Visa pārējā
iztrūkstošā suma, t. i. 3.000.000 latu līdz gada bei-
gām jāieņem no citiem avotiem. Šie avoti būtu, kā
redzams, vienīgi akcize no alus vai alus pārdošanas
aizlieguma atcelšana un akcize uz tabakas ražoju-
miem. Ja budžeta komisija varētu atrast kādus ci-
tus avotus, nevienam nebūtu nekas pretim, lai tikai
varētu nolīdzināt to robu, kas rastos sakarā ar linu
pelņas strīpošanu, un lai varētu izmaksāt zemnie-
kiem to peļņu, ko valsts bij paredzējuši ņemt sev par
labu. Ka jau aizrādīju, šogad zemnieku stāvoklis
ir ārkārtīgi kritisks. Par to vienā balsī runā ne ti-
kai paši zemnieki, ne tikai pagastu padomes un viņu
delegācijas, bet ari katram, kas daudzmaz interesē-
jas par zemnieku stāvokli, ir skaidrs, ka neejot zem-
niekiem nekādi palīgā, cietīs ari valsts tādā ziņā, ka
nevarēs dabūt pat tos nodokļus, kuri viņai šogad no
zemniekiem jāpiedzen. Katrā pagasta padomes lē-
mumā ir aizrādīts, ka ja zemniekiem linu jautājumā
tādā vai citādā veidā nepalīdzēs, tad valsts zaudēs
ari tās sumas, kuras paredzēts ieņemt no nodokļiem.
Bez tam ari vispārējais valsts stāvoklis pašreiz nav
tāds, ka mēs varētu ignorēt tik svarīgu eksporta
jautājumu, kāds ir linu jautājums. Jau pašlaik mūsu

valūtas ieņēmumi no meža ir galīgi sašaurinājušies.
Redzamu vietu ieņem mūsu eksportā, mūsu valūtas
ieplūšanā, linu monopols. Un ja nākošā gadā zem-
nieki sašaurinās savus linu sējumus vēl uz pusi, vai
pat mazāk — tas droši vien noliksies, ja linu jautā-
jums paliks tādā pat stāvokli, kādā pašlaik ir —, tad
valūtas ieplūdums no linu monopola valsts kasē sa-
mazināsies uz pusi un pat vēl vairāk. Tā tad skaidri
redzams, ka nav pašreiz citas izejas un ka Saeimai
jāpilda savu sapulču runātāju solījumi un jānāk zem-
niekiem palīgā, jānodrošina viņu peļņa, nostrīpojot
to peļņu, kas paredzēta no linu monopola par labu
valstij. Iepriekšējais runātājs sakarā ar šo jautā-
jumu aizskāra vēl vienu svarīgu jautājumu, un proti,
vai tad pie tiem apstākļiem, ja tiktu nostrīpota valsts
peļņa no linu monopola, vai tad maz būtu lietderīgi -
paturēt linu monopolu. Jāaizrāda, ka šāds jautā-
jums tika pacelts ari no minoritatu puses budžeta
komisijā. Šeit noskaidrojās, ka zemnieki vienā balsī
prasa, ka linu monopols ari bez peļņas ir paturams
un paturams tieši kā linu ražošanas aizsardzības
līdzeklis. Tiek aizrādīts, ka valdībai taču jāpelna
vismaz uz to kapitālu, kas ir laists apgrozībā, viņai
»r kādas procentes jāsaņem. Ja nu pienāktu tāds
stāvoklis, ka valdība tomēr turētos pie tās peļņas,
negribētu iet palīgā zemniekiem un ari nevarētu to
darīt, sakāt, vai tad kāds privattirgotājs varēs iet
zemniekiem palīgā tanī laikā, kad ārzemēs linu ce-
nas būs nokritušās? Vai tad privattirgotājs maksās
klāt un ies palīgā zemniekiem? Nē, privattirgotājs
to nekad nedarīs. Pašlaik ārzemēs linu cenas krī-
tas. Kā mums ziņo linu nodaļas priekšstāvis, vienā
pašā pēdējā nedēļā linu cenas kritušās par 11 uz
tonnu. Mums nav skaidrs, ka ja mēs nostrīposim
peļņu no linu monopola, vai tādā gadījumā ienāks
cenu paaugstinājumam vajadzīgā suma. Var gadī-
ties, ka tanī gadījumā, javaldība un Saeimaatteiksies
no linu monopola, ka ari tanī gadījumā neienāks va-
jadzīgā suma un tāpēc, lai nevajadzētu vēl reiz pa-
zeminājumu atcelt un pēc dažām dienām izdarīt jau-
nu pazeminājumu, priekšlikumā paredzēts, ka tas
atlikums, kas rastos budžetā sakarā ar linu peļņas
strīpošanu, izmaksājams linu nodevējiem budžeta
gada beigās. Tāds ir stāvoklis linu lietā un vie-
nīgā izeja ir peļņu strīpot. Še visai Saeimai jānāk
zemniekam palīgā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie tautas
vietnieki! No saimnieciskiem jautājumiem, kuri uz
sevi vērsuši otrās Saeimas uzmanību, sevišķi mi-
nami divi, t. i. jautājums par valsts ierēdņu algām
un jautājums par linu monopolu. Pirmais jautājums
šeit izdebatēts, nodots attiecīgām komisijām un tās
jau veselu mēnesi ap to lauza galvas, vēl nav atrisi-
nājušas un šodien plenārsēdē lūdza papildu laiku šī
likuma apspriešanai. Tagad dienas kārtībā ir otrais
jautājums, kurš laikam ap sevi saista laucinieku uz-
manību. Kā vienu, tā otru jautājumu mūsu līdzšinējā
valdība nav pratusi pareizi atrisināt un aiz tā iemesla
tie abi nodarbina otro Saeimu viņas darbības sā-
kumā.

Mūsu ierēdņu jautājumā pirmā Saeima bija pie-
ņēmusi lielāku sumu, kādus 5,5 miljoni latu, un no-
devusi to valdībai priekš kategoriju izlīdzināšanas
un vispāri priekš šī jautājuma nokārtošanas. Val-
dība pie šī jautājuma nokārtošanas bij piegājusi pa-
visam no otra gala un bija nevis pārgrupējusi kate-
gorijas, bet pacēlusi algas augstākām kategorijām.
Šī rīcība bija izsaukusi vislielāko nemieru visos
valsts ierēdņos, izņemot, varbūt, tikai augstākās
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ierēdņu kategorijas. Ja valdība pie šī jautājuma no-
kārtošanas būtu citādi piegājusi, tā ka mes pirmā
Saeimā bijām domājuši, tad par to jautājumu mes
tagad tik daudz nerunātu, nemocītos, galvas nelau-
zītu un nebūtu mums jādzird tas dibinātais sašutums
no zemākiem ierēdņiem.

Ari linu jautājumā stāvoklis ir līdzīgs. Vispirms
man jāsaka, ka mēs visus šos gadus esam dzirdējuši
no tās frakcijas, kura šodien iesniedza priekšlikumu,
vienu un to pašu ieskatu atkārtojamies, ka linu
monopols nav vajadzīgs, ka viņš nes val-
stij zaudējumus un tāpēc nost ar viņu! Šodien, tur-
pretim, jūs dzirdiet no tās pašas frakcijas priekš-
stāvja pavisam pretējas domas, t. i. k a linu mo-
nopols ir vajadzīgs un tāpēc viņš ir jāpatur.
Es šo faktu gribu konstatēt un teikt, ka tas ieskats,
ko sociāldemokrāti ieturēja pašā sākumā, ir izrādī-
jies par dziļi dibinātu un novedis pie tā, ka pat zem
nieku savienība, kura šo ieskatu sistemātiski apka-
roja, ir spiesta nākt pie pretēja slēdziena un teikt,
ka pareiza ir bijusi sociāldemokrātu pozicija vi«u
laiku un ari šodien.

Šis jautājums tādā veidā, kādā tas iesniegts no
zemnieku savienības frakcijas, vispirms jau no for-
mālās puses ir pilnīgi nepieņemams. Es skatījos,
kas šo jautājumu ir parakstījuši un atradu, ka fi-
nansu ministrs Blumberga kungs nav atradis par
iespējamu šo jautājumu parakstīt, bet gan ministru
prezidents Celmiņa kungs to ir parakstījis, lai gan no
formālā viedokļa un tāpat ari pēc būtībastas ir pil-
nīgi nepielaižams. Ko šis likuma ierosinājums liek
priekšā? Te ir teikts, ka valsts budžetā 1925./26
gadam vajaga strīpot tādus un tādus paragrāfus, t. i.
atlikumu no linu monopola 4,5 miljoni latu un tanī
vietā ierakstīt 1,5 miljonu latu, un vēl vesela rinda
citu grozījumu. Ar šo pirmo grozījumu valsts bu-
džetā rodas deficits par 3 miljoni latu.

Sakāt kungi, un sevišķi es gribētu jautāt mini-
stru prezdentam: vai pēc mūsu konstitūcijas, pec
mūsu likumiem un budžeta iekārtas tāds priekšli-
kums ir iespējams? Mums nav tādas kārtības, kā
dažās citās zemēs, kur ar budžetu nosaka muitas,
akcizes u. t. t. Mums ir cita kārtība. Mums ir tāda
kārtība, ka ierakstīšana budžetā nedod pārliecību, ka
tas tiks realizēts. Ko tas nozīmē, ierakstīt kādā bu-
džeta paragrāfā, piem. 1 miljonu latu ienākuma no
tabakas akcizes, kad attiecīgais likums nav grozīts?
Likumu par šiem jautājumiem var grozīt tikai Saeima
un pat ne valdība 81. panta kārtībā. Kā var nākt ar
priekšlikumu ierakstīt budžetā sumas, kad nav ienā-
cis priekšlikums no valdības grozīt šos likumus. Tas
nozīmē, pie jautājuma pieiet no otra gala, lietu no-
kārtot ačgārni. Ko tas var dot, deputātu kungi, tas
jums visiem ir zināms. Varētu nākt, ja mēs gribētu
sekot šim ierosinājumam, viena cita frakcija, ņemsim
sociāldemokrātu frakciju, un teikt: mēs liekam
priekšā ierakstīt budžetā sumu no kādiem 10 vai 20
miljoniem latu sabiedrisko darbu sarīkošanai. Lieta
būtu laba un nebūtu ko runāt. Mēs norādītu, ka mēs
liekam priekšā tos 20 miljonus ierakstīt budžeta ienā-
kumos no nekustama īpašuma nodokļa pilsētās un uz
laukiem. Es domāju, ka jūs nāktu un teiktu, ka tas
ir nepielaižams stāvoklis. Likums par šiem no-
dokļiem nav grozīts un tāpēc tādas sumas nevar rak-
stīt budžetā. Kamēr jūs neesat grozījuši likumu un
neesat devuši izredzes uz tādiem ienākumiem, kas
te uzrādīti, tikmēr nevar stāties pie formālas budžeta
grozīšanas.

Otrkārt, nepielaižams un neiespējams šis priekš-
likums ari citā ziņā. Mēs tagad pieejam pie tekošā
gada budžeta un sākam labot budžeta ciparus, kurus
pieņēmusi pagājusē Saeima. Pār augsto namu nav

neviena cita tiesneša un, protams, viņš šo jautājumu
var izlemt, kā viņš viņu atrod par labu. Bet atkal,
ja mēs to būsim darījuši, tad var nākt daudzi dibināti
priekšlikumi, kur patiešām mēs pierādīsim, ka viens
vai otrs cipars nav pareizs, ka tur vajaga izdarīt zi-
nāmus koriģējumus un tādējādi mēs stāsimies pie
visa budžeta pārstrādāšanas, pie otrreizējas budžeta
caurskatīšanas. Un tā mums būs katrreiz, kad
mums radīsies 5 deputāti, kas vēlētos nākt ar kā-
diem grozījumiem. Mēs tos priekšlikumus nodosim
komisijai, šinī gadījumā budžeta komisijai, un uzdo-
sim tai lielu darbu ar budžeta pārstrādāšanu. Man
liekas, ka šis viedoklis ir nepielaižams. Budžeta
grozīšana gada vidū nav pielaižama. Mēs esam pat
pieņēmuši likumu, kur ir sacīts, ka ja Saeima grib
pisņemt kādu jaunu likumu, kurš prasa jaunus izde-
vumus, tad jāuzrāda jauni avoti, no kuriem viņus
segs. Šinī gadījumā nav jaunu avotu, bet budžeta
sumu pārvietošana. Tāpēc no šī viedokļa nevarētu
pieiet un nevarētu pielietot praksi, ka to budžetu, ko
mēs esam pieņēmuši, budžeta gadā mēģinātu kori-
ģēt un sākt pārstrādāt. To mēs līdz šim neesam
darījuši un es domāju, to mums nevajadzētu ari turp-
māk darīt. Ja mēs pieņemsim papildu budžetu, tad
mēs meklēsim jaunus ieņēmumus, bet negrozīsim bu-
džeta ciparus. Kungi, visiem taču ir skaidrs, ka bu-
džeta sumas, ko mēs aprēķinām gada sākumā, ne-
var uz mata tikt ieņemtas. Viņas arvienu svārstās
uz vienu vai otru pusi, bet nevienam nav nācis prātā
tās grozīt. Tāpēc man liekas, ka šis priekšlikums
ir no formālā viedokļa jānoraida.

Tagad es apstāšos pie šī jautājuma pēc būtības.
1924. gadā, kad sastādījās valdības, un kad jautā-
jums par linu cenu paaugstināšanu bija dienas kār-
tībā, tad mēs aizrādījām, ka iepriekšējā valdība, tā
sauktais Zamueļa kabinets, ir cenas paaugstinājis,
sakarā ar pasaules tirgus cenu celšanos, par 25%
un ka tālāka paaugstināšana nav vajadzīga. Zem-
nieku savienība, kas šodien iesniedza šo priekšli-
kumu un norāda uz grūtiem apstākļiem lauku ražo-
tājiem, toreiz teica, ka tas ir nepielaižams stāvoklis.
Par maz maksājot klāt, cenas esot tik augstas.,
valsts daudz pelnot un tāpēc esot vajadzīgs linu ce-
nārn pielikt vēl klāt. Uz to mēs atbildējām: kungi,
nepārsteidzaties, neievediet jūs linu ražotājus-zem-
niekus maldīgā situācijā, nestāstiet viņiem par linu
cenas pacelšanu gada vidū, jo tad viņi iesēs milzīgas
linu platības un ja cenas kritīs, tiem būs jācieš. Šis
mušu kreisā spārna aizrādījums netika ievērots.
Zemnieku savienības frakcija gribēja izvest savu so-
lījumu, kad viņa nāca pie valdības, ka linu cenas
var paaugstināt, ka stāvokli var uzlabot un ka var
dot to, ko nav gribējusi dot Zamueļa valdība. Linu
cenas tika paaugstinātas. Paaugstinājums notika
l._februārī, pieliekot uz 1 kilogramu pie 1,92 latiem
vel klāt 60 santīmus. Cenas uz tonnu tika stipri pa-
celtas. Tas bija tanī momentā, kad mazie linu ra-
žotaji-latgalieši, par kuriem tagad iet runa, bija jau
savus linus nodevuši. Šie sīkie linu ražotāji sajūt
to visasāko krizi jau ziemas sākumā, jo viņu finan-
sielais stāvoklis nav tik labs, ka viņi varētu turēt li-
nus krājumā. Viņi ir spiesti tos pārdot. Un pagā-
jušā gadā tie mazie linu ražotāji bija jau savus linus
nodevuši pirms tā momenta, kad cenas tika paaug-
stinātas. Kam par labu nāca šīs augstās cenas?
Kas saņēma šo prēmiju? To saņēma turīgākie lauku
ražotāji, lielo saimnieku šķira, vecie saimnieki, kuri
linus uz reiz nepārdod. Viņi nav spiesti to darīt, jo
var pagaidīt līdz linu cenu jautājuma noskaidroša-
nai. Tāpēc šī peļņa, kuru valsts izmaksāja no linu
cenām, nonāca nevis tiem, kas cieš postu un trū-
kumu, bet nonāca tiem, kuru stāvoklis bija labāks
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par pārējiem. Tas bija viens moments linu cenu pa-
augstināšanas lieta.

Otrs moments bija psiholoģiskais. Pēc linu
cenas otrreizējas paaugstināšanas radās iespaids,
ka linus tagad var set, cenas būs augstas, sējumus
var paplašināt, jo bus izdevīgs stāvoklis pie linu ra-
žas realizēšanas. Bet tad nāca lūzums. Tā pati
valdība, kura cenas vieglprātīgi paaugstināja, bij
spiesta tas steidzīgi pazemināt. 23. martā, 1. jūnijā
un beidzot 17. novembrī, valdība, lai attaisnotu bu-
džeta sumas, bija spiesta šīs cenas reducēt. Patie-
sība šodien stāvoklis ir tāds, ka tie, kas ražo slik-
tākas sortes un kuriem linu ir maz, ir nonākuši ār-

. kārtīgi spaidīgos apstākļos. Man liekas, ka tas nav
apšaubīts ne no vienās frakcijas. Bet vai tas ceļš,
ko vadība mums liek priekšā, šo stāvokli var glābt?
Es gribu teikt, ka nē. Un kāpēc nē? Vispirms mutm
jāaizrāda uz valsts finaiisielo stāvokli. Dažas die-
nas atpakaļ budžeta komisija ierēdņu jautājumā bij
spiesta iecelt sevišķu apakškomisiju no 3 pe-sonām
— Ringolda Kalnirtga, Bļodnieka un manis — jautā-
juma noskaidrošanai par to, vai valsts finansielals
stāvoklis ir tāds, ka algas var paaugstināt, vai ir
paredzams

^
ka uz 1. aprili budžetā būs kāds atlikums

vai ne. Vel šodien šī komisija cēla priekšā budžeta
komisijai ziņojumu ar slēdzienu, ka nekāda atlikuma
nebūs, ka valsts budžetā būs iztrūkums. Tāpēc ari
viss labais spārns, Cik tālu tās reprezentēts budžeta
komisijā, vienbalsīgi_ balsoja pret ierēdņu algu pa-
augstināšanu, motivēdams ar to, ka budžetā nav lī-
dzekļu. Man personīgi jāpaskaidro, ka es ne pilnīgi
piekrītu minētas komisijas slēdzienam un domāju, ka
mušu budžets varbūt realizēsies ar nulli; varbūt būs
mazāk ienākumu nekā paredzēts, bet no otras puses
bus. ari mazāk izdevumu nekā budžetā paredzēts
un tapec noslēgums' var būt puslīdz labvēlīgs. Ab-
solūti noteikt to nevar neviens, jo tas atkarājas no
daudziem momentiem, no tā, kā ienāks nodokļi u.
t. t. Absolūti neviens to nevar pateikt, bet apmēram
to tā var sacīt. Tomēr labais spārns bij skaidrībā
par to, ka paredzams iztrūkums un tāpēc nav ieve-
dami nekādi jauni izdevumi, kaut gan tanī pašā bu-
džetā paredzami ietaupījumi uz ierēdņu algām 2,5
miljoni latu apmērā, kas tagad budžetā paredzēti,
bet kurus neizmaksās. Labais spārns noraidīja jeb-
kādu algu paaugstinājumu. Šodien turpretim, kad
runa iet par liniem, tie paši. kas balsoja pret jebkādu
jaunu izdevumu ievešanu, tomēr ir ar mieru'izņemt
zināmu sumu no budžeta laukā. Tā tad pie linu jau-
tājuma attiecīgais moments par iztrūkumu budžetā
atkrīt, bet pie ierēdņu jautājuma ir spēkā. Tāpēc es,
kungi, gribu aizrādīt, ka šāds stāvoklis nav objek-
tīvs un to nevar nosaukt ari par valsts stāvokli.

Otrkārt, jāprasa vai mēs ko panāksim, ja pie-
ņemsim to, ko mums tagad liek priekšā, t. i. ja attie-
cīgas budžeta sumas izvilks no budžeta laukā. Man
jāsaka, ka nē. Paaugstinot cenas visā visumā, t. i.
uz visiem sortimentiem, nebūsim apmierinājuši vi-
sus ražotājus. Mēs būsim uzlabojuši to lauksaim-
nieku stāvokli, kuru galvenais ražošanas priekšmets
ir lini, bet nebūsim devuši nekādus uzlabojumus tiem,
kuriem galvenais ražošanas priekšmets ir labība,
graudi. Tā tad dabīgi mēs nonāksim pie tā, ka ja
tomēr šis jautājums tiks izlemts tādā veidā, ka linu
cenas tiks paceltas uz visiem sortimentiem, ka tad
ari otra ražotāju dala — graudkonji nāks ar tādu pat
prasību. Ar to mēs nevis uzlabosim savu saimnie-
cisko stāvokli, bet pasliktināsim. Otra daļa lauk-
saimnieku tad nāks un teiks: „Jā, lini ir devuši ar-
vienu vairāk peļņas, it sevišķi kur ir laba linu zeme,
un ja tagad linkopjiem vēl nāk pretim, tad ari mums,
kuriem klājas sliktāki, jānāk pretim." Viņi nāks ar

labības muitas prasībām un uzliks nodokļu maksā-
tājiem jaunas nastas. Ja nu mēs pa šiem ceļiem
iesim, tad nonāksim pie tiem rezultātiem, par ku-
riem šodien runāja budžeta komisija, un proti, pie
mūsu saimnieciskā stāvokļa satricināšanas ar lielām
un tālām sekām. Tādēļ man liekas, ka šāda jautā-
juma atrisināšana nav apmierinoša un ar to nekas
nebūs līdzēts.

Budžeta komisija pie šī jautājuma atrisināšanas
piegāja citādi. Viņa piegāja pie tā no tā viedokļa,
ka lai tiešām varētu uzlabot ražotāju stāvokli, kurš
acumirklī ir slikts, tad linu cenu paaugstināšana būtu
jāizdara ne uzvisiem sortimentiem, bet gan tikai uz
jemako. Tāda kārtā budžeta komisija atrada par
iespējamu runāt par linu cenu paaugstināšanu tikai
uz zemāko un vidējo sortimentu. .Tas darāms aiz
ta iemesla, ka pēc oficiāliem datiem" kas tika sniegti
no finansu ministrijas puses, noskaidrojās, ka valsts
peļņa uz visiem sortimentiem nav vienāda, bet gan
stipri dažāda. Tā, piemēram, valsts peļņa uz pir-
mās šķiras liniem — ristiņiem ir 169 lati no tonnas,
uz II. šķiras — 193 lati, uz III. šķiras — 210, uz IV.
šķiras — 219 un uz V. šķiras liniem ap 200 latu uz
tonnu. Ja jūs šos skaitļus salīdziniet, tad atradīsiet,
ka peļņa grozās no 10—30%%. Mēs domājam, ja
uz pirmām sortēm ir ievesta zemāka peļņa un vai-
rāk dots ražotājiem, tad tas aiz tā labā motiva, lai
labo linu vairāk nodotu valstij, lai linus labāki sa-
gatavotu. Pie tagadējiem apstākļiem no šī viedokļa
būtu jāatsakās, lai varētu izdarīt pašlaik linu cenu
paaugtsinašanu uz tiem sortimentiem, kuri dod vai-
rāk peļņas, un tāpēc varētu pielaist pašlaik puslīdz
vienādu peļņas procentu no visiem sortimentiem.
Protams, ka tā varētu būt zināma variācija, absolūti
tas nav nosakāms, bet tamlīdzīgs lēmums ari pie-
ņemts budžeta komisijā un vakar, 14. decembrī, no-
sūtīts finansu ministrim. Šis lēmums skan: „Bu-
džeta komisija atzīst, ka linu cenas paaugstināmas,
sevišķi uz zemākām linu šķirnēm un nostādot pašu
linu monopolu uz racionālākiem pamatiem, samazi-
not ekspluatācijas izdevumus, lai valsts peļņas pro-
cents uz visām sortēm būtu apmēram vienlīdzīgs.
Sakara ar linu cenu paaugtsinašanu pavairojami
valsts ienākumi no tabakas, alus un augļu vīnu rūp-
niecības." Tā tad šinī jautājumā no tās komisijas,
kura ar budžetu, ar valsts līdzekļiem nodarbojas, no
tās sperti soļi un finansu ministrim šis aizrādījums,
domājams, bus zināms un domājams, ka viņš ari rē-
ķināsies ar šī_ lēmuma pēdējo daļu par cenu paaug-
stināšanu vidējām un zemākām šķirām. Tāpēc ari
priekšlikumi, kas iziet uz citādu jautājuma nostādī-
šanu, nebūtu pielaižami, tie varētu mūsu saimnie-
ciskam stāvoklim iegriezt vienu otru robu. Tas ie-
ņēmuma avots, ko budžeta komisija domājas atra-
dusi, nav visai dibināts avots. Mēs noskaidrojām ar
attiecīgam iestādēm finansu ministrijā, ka ienākumi
no akcizem uz alu un uz tabaku ir stipri apšaubāmi.
Netiešo nodokļu departaments paredz, ka no alus
akcizēm var ienākt pēdējos 2 mēnešos ap -300.000
latu, bet no tabakas akcizes gandrīz nekādu lielāku
ieņēmumu neparedz, jo tabakas patēriņš var sama-
zināties. Ta tad šis ieņēmuma avots šinī zinā stipri
apšaubāms. Man liekas, ka pie šiem diviem jautā-
jumiem, kas no vienas puses aizskar 30.000—40.000
ierēdņu un valsts strādnieku armiju un no otras pu-
ses linu ražotāju šķiru, linu ražotāju armiju ne ma-
zākos apmēros, liekas, ka pie tiem abiem jautāju-
miem jāpieiet puslīdz vienādi klāt. Nevar savas
simpātijas dot tikai vienai pusei un nedot tās otrai
pusei. Un šis objektīvais stāvoklis būtu tas, ka
mēs, mēģinādami valsts ierēdņu stāvokli nokārtot,
paceļot algas zemākām kategorijām un nogriežot
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augstākām, tāpat pieietu pie linu monopola jautā-
juma. Mums ir jānoraida ierosinājums, ir jāiet pa
to ceļu, pa kuru gāja budžeta komisija, lai nepa-
celtu linu cenas augstākām šķirnēm, bet lai ietu
pretim tikai tiem, kam stāvoklis ir grūts. Nevar
pacelt linu cenas uz visas līnijas, jo tad vienā otrā
gadījumā sekas var būt nelabvēlīgas. Šinī priekš-
likumā ir pavisam nepieņemams punkts. Tur ir
teikts, ka budžeta pārpalikumu no linu monopola
jāatmaksāatpakaļ linu nodevējiem pēc budžeta gada
noslēgšanas. Kungi, mēs esam savā laikā budžeta
komisijā par to runājuši, ka būtu vēlams, lai tiktu
noteiktas linu cenas vienreiz pa visu gadu, un katrs
zinātu, ka vai nu viņš tos linus nodos novembrī,
decembrī, vai viņš tos nodos februārī vai martā,
ka viņš dabūs no valsts vie..u un to pašu cenu. Tas
viss veicinātu ātrāku linu nodošanu un novērstu
gaidīšanu un spekulāciju uz linu cenu grozīšanu. Bet
ko tad šeit liek priekšā? Vispirms 4,5 miljoni latu
strīpot un atstāt 1,5 miljona un beidzot liek priekšā
atmaksāt linu ražotājiem bez kāda tālāka plāna.
Man liekas, tas nav pieņemams, uz to mēs nevaram
iziet. Linu monopolā valsts ieguldījusi 19 miljon
latu. Rēķinot vidējo procentu, mēs dabūtu ap 2
miljoni latu procentu vien. To saņemtu spekulanti,
ja linu monopolu atceltu. Tāpēc šis viedoklis nav
pieņemams un pēdējais punkts būtu Saeimā uz vis-
kategoriskāko jānoraida. Tāpēc, beidzot savu runu,
es no sociāldemokrātu frakcijas puses izsakos pret
šī priekšlikuma nodošanu komisijai. Mēs liekam
priekšā iet pa otru ceļu, pa budžeta komisijas ceļu,
paaugstinot cenas uz zemākām un vidējām sortēm
un tādējādi nākot pretim tiem linu ražotājiem, kuri
ražo linus vismazāk un sliktākas sortes, un tāpēc
nonākuši visgrūtākā stāvoklī.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Bez šaubām, ienākumi no linu mo-
nopola jāsamazina. Nav tā, ka cieš tikai mazie linu
ražotāji. Ari lielākie linu ražotāji cieš, jo piem. ari
tanīs apvidos Kurzemē, kur šogad piemēram sēja
daudz linu, neviens no tiem vai rets nākošo gadu
sēs. Linu apstrādāšana ir tik dārga, ka neatmak-
sājas. Daudz vairāk iznāk samaksāt par izstrādā-
šanu, nekā lini ir vērts. Tas ir skaidrs. Es nevaru
piekrist Bastjāņa kungam, kad viņš saka, ka tikai
mazie ciešot. Es nevaru piekrist Bastjāņa kungam
ari tanī ziņā, ka viņš ved šo jautājumu sakarā ar
ierēdņu algu jautājumu. Tam nav patiesībā nekāda
sakara, jo ierēdņu algu jautājums varbūt nevar tikt
nokārtots naudas trūkuma dēļ, bet nevar teikt, ka
linu jautājums ari tāpēc nevar tikt nokārtots. Tad
vajadzētu stādīt visus grūti atrisināmos jautājumus
vienu atkarībā no otra. Tā nevar pie lietas pieiet.
Tādēļ ka ierēdņu jautājumu nevar nokārtot, tādēļ
ari šo jautājumu nevarot nokārtot? Bet vienā citā
ziņā es piekristu priekšrunātājam, ka iztrūkumu,
kurš rastos mūsu budžetā, nevajadzētu segt ar ieņē-
mumiem no alus akcizes. Es neteikšu, ka vispār
tāds solis, t. i. budžeta grozīšana ir ieteicams. Pēc
manām domām tas ir ļoti apšaubāms solis — tā ķer-
ties pie budžeta grozīšanas. Bet es varu piekrist
Bastjāņa kungam, ka šo iztrūkumu nevar segt ar
akcizes paaugstinājumu. Tas nav pielaižams un
' nav sagaidāms, ka to varēs izdarīt. Tas būtu iespē-
jams tikai tad, ja varētu runāt, ka akcizes ieņēmumi
nākamībā augtu. Līdz šim akcizes ieņēmumi pama-
zinājušies vismaz par 1,5 miljonu latu. Nav pare-
dzams līdz gada beigām, ka viņi augtu. Tikai tanī
gadījumā viņi varētu augt, ja mēs grozītu žūpības
apkarošanas likumu un pieņemtu šo pārlabojumu jau
tagad steidzamības kārtībā, ko ienesa Šīmaņa kungs,

Krājumā Saeimas Stenograliskā
birojā Rīgā, Saeimas laultumā.

t. i. atļaut Latvijā brīvi tirgoties katrā vietā
un katrā laikā ar dzērieniem, kas nesatur
vairāk alkohola kā 4%, tagadējo xk% vie-
tā. Zemnieka savienība arvienu ir bijusi
pretim žūpības apkarošanas likumam tādā
forma, kāds viņš tagad ir. Domājams, ka tie, ka's
šo ierosinājumu ir likuši priekšā, ir domājuši, ka to
varēs tā darīt, ka šo žūpības apkarošanas likumu
grozītu un tad nāktu vairāk alus pārdošanā. Jūs
zināt, ka alus patēriņš ir samazinājies par 50%, kā
mums ziņo oficiālās iestādes. Ja alus patēriņš pa-
lielināsim, tad būs tie ieņēmumi — citādi to izskai-
drot nevar, tastaču irskaidrs. Kas nu notiks? No-
tiks tas, ka mēs gribēsim to iztrūkumu, kas tagad
valsts linu monopolā ir, ieņemt no tiem pašiem pil-
soņiem, ari pa daļai no tiem pašiem zemniekiem, vi-
ņus apdzirdot, lai tad vēlāk varētu lielākas cenas
par liniem maksāt! Bet tā lielākā cena, ko par li-
niem izmaksās, tā aizies alū! Tā tad vienīgais pel-
nītājs bus tas, kas to alu brūvēs. Te gan Rubuļa
kungs teica, ka zemnieki to dārgo alu nedzerot, un
varot apdzirdīt pilsētniekus, tas nekas, ja tos ap-
dzirdītu. Es nezinu, kā Rubuļa kungs domā. Ru-
buļa kungs laikam nezin, ka starp tiem, kas alu lieto,
dzer ari vel ko citu, ka starp tiem rodas visādi zirgu
zagļi, krāpnieki un razbainieki. Un ja nu pilsētnieki
visus šos laidīs vaļā, kur tad jūs tos zirgus pasar-
gasat no šiem zirgu zagļiem

^
Rubuļa kungs? (Jau-

trība.) Jus, latgalieši, nebūsiet tāpat aizsargāti,
ka visi vidzemnieki, kurzemnieki u. t. t. Tāpēc
teikt, ka mēs varam vienu daļu no pilsoņiem apdzir-
dīt, par to nekas, kad tik mums labums nāk, tā ir7sredzīga politika. Dots devējam atdodas! Ne-
laime nāks atkal_atpakaļ. Tāpēc es domāju, ka ne-
kāda ziņa nevarētu šos ieņēmumus likt uz tautas
apdzirdīšanas konta. Man labā bloka vārdā jāpa-
skaidro, ka mes gan balsosim par šī likumprojekta
nodošanu komisijām, bet mēs jau tagad norobežo-
jamiesno šī teikuma,kur ir teikts, ka iztrūkums esot
jaņemot no akcizes uz alu. Tas nekādā ziņā nav
pielaižamsun tas ienestu lielu sajukumu. Viņš ari
nav realizējams šogad vairs, jo šis žūpības apkaro-
šanas likuma grozījums tik ātri nemaz nav izda-
rāms. Jus redzēsiet, kad tā lieta nāks te augstā
nama priekša, ka šo žūpības apkarošanas likumu
grozīt nav tik viegli, ka Šīmaņa kungs to iedomā-
jies. Es atļaušos augstam namam tad pierādīt, ka
mums_ ari daudz soda likumu un citu likumu jāatceļ.
Ja mes tikaišo vienu pantu gribam grozīt, tad ari
ta nav vienkārša lieta, jo tā prasīs laiku un apdomu.
Par laimi mušu žūpības apkarošanas likums ir tik
droši bruņots, ka viņu tik viegli nevarēs grozīt. Tā-
pēc nevar cerēt, ka uz šī panta grozīšanu varēs uz-
būvēt tādu kombināciju, kādu šī likuma ierosinātāji
ir iedomājušies. Mums visādā ziņā te bija jāieņem
stāvoklis un jānorobežojas no teikuma, kas paredz
dabūt ienākumus it kā no žūpības apkarošanas li-
kuma grozīšanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Francim Trasunam.

Francis Trasuns (Latgales demokrātu partija):
Mani kungi! Jautājums par linu cenām nav tikai
šīs dienas jautājums, nav gadījuma jautājums — tas
ir principiels jautājums. Linu cenas, kā visiem ir
zināms, ir dzīvības un nāves jautājums priekš zem-
niekiem. Ja Kurzemes zemniekiem, kuri var iegūt
zināmu peļņu no lopiem, no labības vai no kādiem
citiem avotiem, tas nav tik ass un smags jautājums,
tad Latgales zemniekiem, vārda pilnā nozīmē, tas
ir dzīvības un nāves jautājums. Ja nu šis jautājums
šodien ir ierosināts, tad nevaram paiet viņam garām
tikai izrunājoties par šīs dienas cenām. Par šo jau-
tājumu vajadzētu spriest dziļāk no principielā vie-

't
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dokļa. Kas zīmējas uz linu monopolu, mēs esam
lasījuši avizēs jau agrāk un ari vēl tagad, ka linu
monopols nederot, ka linu iepirkšanu vajagot atdot
privātās rokās, ka tad lini dotu zemniekiem vairāk
peļņas. Jā, varbūt, tas būtu vēlams priekš privātām
personām, kuras jau ir nodibinājušas dažus kantorus
tanī cerībā, ka varēs saņemt linus un peļņu no liniem
savās rokās. Varbūt tiem šāda jautājuma nokārto-
šana, būtu ļoti vēlama. Bet ko mums, rāda dzīve?
Igaunijā linu monopola nav, Lietuvā linu monopola
ari nav un tomēr cenas uz liniem ir zemākas nekā
pie mums. (Balsis pa kreisi: „Pareizi!") Katram
taču šī lieta ir skaidra. Agrāk, krievu laikos, kad
bij pilna brīvība tirgoties ar liniem, še Rīgā, ja ne-
maldos, bij trīs linu firmas. Neņemos kategoriski
apgalvot šo lietu, bet cik tas man ir palicis atmiņā
un cik tas man ir zināms, liekas viena no tām bij
angļu un pārējās divas franču vai kādas citas. Linu
tirgotāji, kas toreiz bija Latgalē un citur, saņēma
avansus no šīmfirmām un tirgojāsar šo firmu naudu
dažreiz ar labu peļņu, dažreiz taisīdami bankrotus,
tā kā es pats reiz dzirdēju no kādas firmas, ka vairs
neesot vērts tirgoties ar liniem, jo .tie, kas linus ie-
pērkot, neesot droši. Bet, kungi, lai nu būtu šā vai
tā, bet katram ir skaidra, lieta, pirmkārt, ka linu ce-
nām vajadzēs koordinēties ar tām linu cenām, kādas
būs ārzemēs. Tā tad, ja privātas firmas varēs mak-
sāt lielākas cenas par liniem, tad ari valsts mono-
pols varēs maksāt lielāku cenu. Es nevaru iedomā-
ties to, ka privātas firmas piemaksās klāt pie liniem.
Bez tam, kungi, katram ir ļoti viegli saprotams, ka
kādas 3—4, varbūt, pat 5 firmas varēs ļoti viegli
saprasties savā starpā un cenas uz liniem galīgi no-
sist. Es domāju, ka grūti būs kam iestāstīt to, ka
privattirdzniecība ar liniem būs zemniekiem izdevī-
gāka un labāka nekā valsts monopols uz liniem. Bet,
kungi, ja mēs paturam linu monopolu, tad tas tā
nedrīkst palikt, kā līdz šim. Ja mēs runājam par
monopolu, tad tam tā ari vajaga būt un nevis mono-
polam no otra gala, vai monopola parodijai. Kungi,
pie mums nav linu monopols, bet gan linu monopola.
parodija. Kāds tad nu ir pie mums linu monopols?
Valsts skaitās par šī monopola īpašnieku. Bet,
kungi, kas. tad nu ir tie linu iepircēji? Vai valsts,
vai valdība? Nē, privātas personas, kuras dabū no
valdības avansus, tās rīkojas ar valdības sumām
un nevis pašas iepērk linus, bet tūliņ, tikko saņē-
mušas linu punktus, nodod tos par dažiem simtiem
tūkstošiem rubļu privātiem tirgotājiem atpakaļ. Pie
mums tā nostādīts linu monopols, ka ja šodien viens
linu īpašnieks saņem linu punktu, tas tūlīt tanī pat
dienā, ja nē, tad tanī pat nedēļā par 100, 200, vai pat
300.000 rubļiem izrentē to punktu tālāk. Lūdzu,
kungi, sacīt, uz kā rēķina tiek saņemti tie 200.000
vai 300.000 rubļi. Vai tos saņem valsts savā ķešā,
vai no tā pelna zemnieks? Nē, zemniekam vajaga
samaksāt tos 100.000 vai 300.000 priekš privātas
peļņas un saprotama lieta, ka cenas krīt uz liniem,
ja nekrīt oficiāli, tad krīt slepeni. Tie, kuri linus no-
pērk, ir spiesti nomaksāt sumu tam, no kā viņi linu
punktu izrentējuši, un tāpēc ir spiesti nosist zemāku
linu sortimentu, lai samaksātu zemāku vērtību, ne-
kā varētu maksāt, lai varētu samaksāt pilnu vērtī-
bu, un bez tam lai ne tikai priekš sevīm uzturu no-
pelnītu, bet dažreiz ari priekš uzdzīves. Tā pie
mums ir nostādīts linu monopols. Ja mēs runājam
ar finansu ministriju un lūdzam speciālu apspriedi
nolikt par linu monopolu, ja runājam par to ar linu
nodaļas priekšnieku, vadītāju, viņšmums atbild, ka
mums priekš tam nav cilvēku. Tā tad valdība ne-
var atrast cilvēkus, nevar atrast brāķerus, nevar
atrast priekš šī ražīgā darba ne uzpircējus, ne aģen-

tus, bet ienāk kaut kāda privāta persona, kura mū-
žam nav nodarbojusies ar liniem, tā dabū linu punktu,
pārdod to citam, un tā persona var dabūt i brāķe-
rus, i aģentus, i visus citus. Jā, kungi, kas tas ir
par monopolu? Tas, kungi, ir valsts naudas, valsts
īpašumu iztērēšana. Un es brīnos, ka mūsu finansu
ministrija līdz šim nav piegriezusi šādai lietai vē-
rību. Tāpat mūsu finansu ministrija, neskatoties uz
visiem aizrādījumiem, nav piegriezusi vērības tai
lietai, ka dažreiz linu brāķeri pēc sirdsapziņas pie-
ņem linus. Bet ir linu brāķeri, kuri linus novērtē kā
grib, vai pieņem par otro sortimentu tādus pašus li-
nus un tādus pašus linus par ceturto. Viens pieņem
par otro un otrs pieņem par ceturto. Vai ari tiem
pašiem linu iepircējiem vienu partiju un tādu pašu
sortimentu pieņem reizi par otro un otru reizi par
ceturto. Aizbildināties, kungi, ar to, ka līdz šim linu
todaļas vadītājs to ir darījis un ka finansu ministri-
ja to 'r darījusi, ka lietas ir grūti novērst, es domā-
ju, sa tādām lietām nevar un nedrīkst aizbildināties.
Ja_ ir linu monopols, tad linu monopolam vajaga pa-
stāvēt un ja valsts pelna no zemnieku liniem, tad
vajaga pelnīt tā, ka ari faktiski tā peļņa būtu un lai
peļņa nenonāktu citur, ne valstij, ne zemniekiem par
labu. Tad, kungi, kas zīmējas uz linu monopolu,
paskatīsimies, kā bij agrāk ar tām cenām, pagāju-
šosgados, un kā ir ar katru privātu tirgotāju. Kungi,
neviens privāts tirgotājs, saprotama lieta, negribēs
tirgoties bez peļņas, bet privātam tirgotājam ir zi-
nāmas robežas, noteiktu procentu viņam vajaga
pelnīt. Bet kā ar mūsu linu monopolu ir bijis?
Kungi, atcerēsimies pagājušo gadu, valsts pelnīja ne
tikai mērenu-procentu, bet valsts pelnīja uz 25% un
ja mēs ņemsim zemākus sortimentus, tad pelnīja
40% uz sortimenta pazemināšanu. Un ja nebija.
kungi, tāda oficiāla rīkojuma, ka vajaga būt ļoti
stingriem ar sortimenta pieņemšanu, tad tas bija
slepens rīkojums. Cena tika paaugstināta par 5%
pēdējo reiz, bet tūlīt tika dots rīkojums būt stingriem
ar sortimentiem. Tie tika nosisti par 2 šķirām uz
leju. Bez tam bija laiks, kad tika vairāk protežētas
augstākās šķiras un domāja caur to zemniekus pie-
spiest ražot augstākas šķiras, ja viņiem samaksās
augstāku cenu. Bet tas nav ceļš, kā panākt augstā-
ku sortimentu. Tur ir citi līdzekļi un citi ceļi. Sor-
timenta raža nav atkarīga vienīgi no paša zemnieka,
kā to redzam ari šogad, kur sortiments bij atkarīgs
nevis no paša zemnieka, bet bij atkarīgs no dabas.
Bet lai nu būtu šā vai tā, katrā ziņā valsts ne-
drīkst pārāk pelnīt uz zemnieku rēķina, kur zemnie-
ki jau tā aplikti ar nodokļiem, ka viņi nespēj visus
nest, kādus valsts viņiem uzliek. Bez peļņas valsts
nevar palikt, bet ja valsts pelna, tad vajaga tikai
godīgu procentu ņemt. Ja pie privātiem tirgotājiem
cenas uz kādu preci aug, tad ari privātais tirgotājs
maksā par šo preci dārgāk. To pašu vajadzētu da-
rīt valstij, bet nevis gaidīt, kā tas bij pagājušā un
aizpagājušā gadā, kamēr nāk Saeimas deputāti ar
interpelacijām un ierosinājumiem. Tikai tad finansu
ministrija, kad viņa bij saņēmusi jau divreiz lielāku
peļņu nekā budžetā paredzēts, nāca pie domām, ka
nu vajadzētu paaugstināt cenas uz liniem. _ Tās ir
visas tās nekārtības, kādas līdz šim ir pastāvējušas
mūsu finansu ministrijā un sevišķi mūsu linu nodaļa
un par tām lietām tika ari privāti runāts, ari ar ta-
gadējo finansu ministra kungu u. t. t, bet ari viņš
neatrada citas izejas, kā pateikt: ja, tā lietair grūta,
tas nav novēršams, bet daudz kas ir darāms; bet
viss palika tikai pie vārdiem vien. Tā tas kungi, bija
pagājušos gados. Kā ir šinī gadā? Budžeta mums
bija paredzēta zināma peļņa no linu monopola, bet
tie bija mūsu aprēķini; dzīve deva pavisam ko citu.
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Dzīve deva mums to, ka lai gan linu bija daudz vai-
rāk iesēts nekā pagājušos gados, viena daļa no vi-
ņiem sakrita veldrē, sapuva, labo šķiru vietā deva
gandrīz puspakulas. Tad vēl cenas uz liniem krita.
Kādā nu stāvoklī nonāca zemnieks? Daži zemnieki,
kuri bija iebraukuši Rīgā, bija griezušies ari pie val-
dības un griezās ari pie mūsu frakcijas. Man stā-
stīja, ka daži no tiem, kuri cerēja saņemt 10.000 par
birkavu, dabūja 1500—5000 rubļu. Kas viņiem at-
lika? — Sagrūst tos linus meslos, jo par 1500 vai
5000 rubļu birkavu linu neatmaksājas kulstīt; ko tur
runāt par taisīšanu, par zemes apstrādāšanu un par
visu ko citu? Kungi, vajaga teikt, ka tas stāvoklis,
kādā mēs atrodamies, ir katastrofisks stāvoklis, tāds
pat stāvoklis, ka ja pie mums iestātos liels bezdarbs,
kad pie mums tūkstošiem un tūkstošiem strādnieki*
būtu bez algas un bez peļņas. Tur, kungi, es do-
māju, neatrastos neviens, kas teiktu, ka nevajaga
nākt palīgā, tad visi sacītu — vajaga tiem bezdarba
strādniekiem atrast darbu. Tāds pat stāvoklis, kun-
gi, ir tagad ar zemniekiem. Es nezinu, kā tur Kur-
zemē un Vidzemē tiek cauri zemnieki, kas nodar-
bojušies ar linu ražošanu. Es domāju, viņiem tāpat
ir grūti; bet Latgalē, kur ir visa cerība bijusi tikai
uz liniem, Latgalē, kur daži ir iegādājušies mašinas
cerībā, ka nu nāks rudens, nu izaugs lini, tos pārdos
un viņi samaksās tās mašinas, tagad spiež no vie-
nas puses viņus termiņa vekseļi, kuri viņiem jāsa-
maksā, no otras puses viņus spiež nodokļi. Mēs jau
dzirdējām no dažiem pagastiem tādu atsaukšanos:
lai dara, ko grib, mēs nodokļus nespējam samaksāt.
Un ko, kungi, mēs darīsim? Kas mums atlicis? Iz-
ūtrupēt zemniekus, pārdodot beidzamo govi, ir
zirgu, lai viņi samaksātu vekseļus, lai zemnieki sa-
maksātu nodokļus? Un kas tad būs nākošā gadā?
Vai mēs būsim tālāk tikuši uz priekšu? Es domāju,
ka nākošais gads tad būs vēl sliktāks. Saprotama
lieta, kungi, citas izejas nav, kā tikai paaugstināt ce-
nas uz liniem. Tur nevar būt nekādas runas. Bet,
kungi, ir vēl otra lieta, kura mums te jāapsver. No
vienas puses ir cenas uz liniem — linu jautājums, no
otras puses ir ierēdņu algu paaugstināšanas jautā-
jums. Man jau, kungi, bija gadījums privāti izteik-
ties par šo algu paaugstināšanu. Es negribu spriest
par šo lietu pēc būtības, vai tā algas paaugstināšana
ir vajadzīga, vai nav vajadzīga. Bet es jau privāti
izteicos, ka šogad mēs nedrīkstam ne ar vārdu iemi-
nēties par algu paaugstināšanu. Mēs nevaram iesākt
paaugstināt algas ierēdņiem, kuru mums, paldies
Dievam, vispirms ir divreiz vairāk, kā tas mums bija
izdevība konstatēt nekā Lietuvā, kura ir lielāka
valsts. Mums ir 2 reiz vairāk ierēdņu nekā Lietuvā
un tie ierēdņi nemaz, kungi, nav tik slikti nostādīti.
Varbūt viņus varētu labāk nostādīt, tas ir cits jau-
tājums. Bet, kad paskatāmies vasaras laikā, kur
ierēdņiem ir pat iespēja izdzīvoties pa jūrmalu, pa
Majoriem, kur viņiem te Rīgā — es nesacīšu to par
visiem, to nedara visi, bet ir starp viņiem grupas, —
ir iespēja izdzīvoties par restorāniem un samaksāt
dārgu naudu par vakariņām (P. Ulpe no vietas: „XX.
kategorijas ierēdņi?"), tad, kungi, mēs nedrīkstam ie-
minēties par ierēdņu algas paaugstināšanu, kur zem-
niekiem, sevišķi šajā gadā, nav pat par ko zābakus
nopirkt saviem bērniem. Par ierēdņu algas paaug-
stināšanu mēs runāsim tad, kad būs runa par šīm
algām. Negribu jau tagad sīkāki apstāties pie šī
jautājuma. Varbūt būtu viena otra no zemākām ka-
tegorijām, kurām nav eksistences minimuma, par
ko varētu padomāt, bet runāt vispārīgi paralgu pa-
augstināšanu nedrīkst šogad. Es brīdinu jūs, kungi,
no šī augšā katedra. Es saku, šis nav tāds gads,
kad mēs varētu runāt par ierēdņu algu paaugstinā-

šanu. Tomēr par cenu paaugstināšanu uz liniem
mums jaruna. Tas_ mums būs jādara, vai mēs gri-
bēsim vai ne. Ievērojot to, mēs, lai gan nepiekrī-
tam šim formulējumam, kāds tagad ir šim ierosinā-
jumam, tomēr bajsosim par tā nodošanu komisijai, lai
komisija visdrīzākā laikā izstrādā cenu paaugstinā-
šanas projektu. Ja_ mēs šo lietu nenokārtosim, tad
sagaidīsim šinī gadā ne tikai lielus sarežģījumus, bet
sagaidīsim ari to, ka iebrauks zemnieki no pagastiem
veselām grupām, pie tam nevis ar lūgumiem, bet ar
prasībām, lai Saeima kaut kādi novērš viņu grūto
stāvokli.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kallistratovam.

M. Kallistratovs (vecticībnieku partija, runā
krieviski) *): Kas pazīst, kaut ari pavirši, Latgales
zemniecības stāvokli, tas skatīsies ļoti nopietni uz
linu jautājumu. Atkarībā no balsošanas rezultātiem,
šīs dienas sēde izsauks zemniecības aprindās vai nu
apmierinājumu vai rūgtumu.

Visas zemnieka domas tagad koncentrējas ap
liniem. Uz linu peļņas viņš dibinājis visu savu saim-
niecības plānu. No tiem viņš domāja samaksāt no-
dokļus, pacelt saimniecību un nomaksāt aizdevumu
procentus. Sākumā lietus un pēc tam spējā linu ce-
nu pazemināšana izjauca šo plānu. Tagad zemnie-
kam jādomā tikai par to, kā glābties no bankrota.
Zemnieku vēstulēs izjūtamas bailes no bankrota.
„Mēs gaidām pristavu, kas sāks aprakstīt mūsu vie-
nīgo zirdziņu"', tā brēc zemnieki. Lai glābtu Latga-
les zemnieku, vajaga steidzoši paaugstināt linu ce-
nas. Es bīstos no šī jautājuma atlikšanas, it sevišķi
brīvlaika tuvuma dēļ. Tāpēc budžeta komisijai jā-
iznes savs lēmums jau piektdien, lai ari Saeima šo
jautājumu varētu piektdien izskatīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ringoldam Kalhingam.

Ringolds Kalnings (nacionālā apvienība): Li-
kumdevēji! Ja es ņemu vardu šinī jautājuma, tad es
viņu negribu apgaismot no politiskās puses, ka tas
no dažiem runātājiem ticis darīts, ne ari vadoties
no jūtām, bet gribu būt pilnīgi objektīvs un teikt, ka
pēc maniem ieskatiem formāli ņemot viņš nebūtu
nododams budžeta komisijai, tādēļ ka ja mēs sāktu
tādus ceļus staigāt, kā tas ierosinājumā mums ir re-
komandēts, tad mēs drīz vien varam nonākt uz ne-
ceļiem. Tad var notikt tas, ka debates, kādas šo-
dien mēs dzirdam šinī augstā namā, varētu atkārto-
ties gandrīz katrā Saeimas plenārsēdē. Atļaujat,
kungi, man, kā vienam no budžeta komisijas apakš-
komisijas locekļiem, kurai bija uzdots noskaidrot
valsts līdzekļus sakarā ar ierēdņu algu jautājumu,
ziņot tos skaitļus, pie kādiem apakškomisija nākusi,
pieaicinājot savās sēdēs klāt finansu ministrijas pār-
stāvjus, kredita departamenta direktoru, budžeta
nodaļas vadītāju, netiešo nodokļu departamenta di-
rektoru, muitas departamenta direktoru un linu no-
daļas vadītāju. Neapšaubāmi ir ticis konstatēts, cik
tālu to cilvēka prāts var paredzēt — protams, ap-
stākļi var mainīties, var mainīties uz labo pusi, bet
var mainīties ari uz ļauno pusi, — mes apakškomi-
sijā esam mēģinājuši būt pilnīgi objektīvi un esam
nodarbojušies tikai ar to uzdevumu, kāds _ tika mums
uzdots, proti, noskaidrot tās izredzes mušu šī gada
budžeta pildīšanai. Mēs esam nākuši pie tāda slē-
dziena, pie tam esam nākuši vienbalsīgi pie_ tāda
slēdziena, ari tas runātājs, kas šodien uzstājas un
teica, ka varbūt apstākļi, skaitļi būšot labvēlīgāki
kaut gan es esmu tanī pārliecībā, ka tas ta nebūs.

*) Runātāja atreferējums.
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Sos skaitļus, kurus es jums celšu priekšā, es uzskatu
ka brīdinājumu augstam namam, neaizrauties aizsimpātijām pret_ vienu vai otru, kas vienam vaiotram ir tuvs, ka piemēram priekš ierēdņiem, tā aripriekš linu ražotajiem, kas abi ir sastāvdaļa no mūsutautas, bet, kungi, ari mes esam sastāvdaļa no viņas
un intereses mums ir kopējas. Tie skaitļi, kurus gri-
bētu celt. jums priekša, tie iztrūkumi, kādi pare-
dzami mušu budžeta pildīšanā, ir sekosi. No mežiem
paredzams mazāks ieņēmums par 5 miljoniem latu
no muitām, no izved- un ievedmuitām kopā apmē-
ram iztrūkums par 4 miljoniemlatu,no spirta monopola
paredzams, ka iztrūks viens miljons latu, no alus
monopola — 1.200.000 latu, no linu monopola pare-
dzams, ka iztrūks viens miljons latu. Teiksim jau
tapec skaidri, ka ne par kādām izmaksām atoakaļ
tur nevar but ne mazākās runas.

Tad bija paredzēts budžetā, ka šogad mēs reali-
zēsim par 2 miljoniem dzelzceļa obligācijas aizņē-
mumu. Tādas iespējamības pašlaik nav un mums
noteikti ziņots, ka līdz budžeta gada beigām no šīm
dzelzceļa obligācijām par divi miljoniem latu nekā
nevarēsim realizēt. _ Ta_ tad ir skaidrs, ka ari šī
suma, uz ko esam rēķinājušies, neienāks. Tad tika
apspriests jautājums, kā būs ar dzelzceļu eksploata-
ciju, jo pec iepriekšējam ienākušām ziņām mums ra-
dās bažas par to, ka dzelzceļa eksploatacijā varētu '
but iztrūkums par_2.500.000 latu. Pēc tam, kad mēs
šodien vel konferejam ar valsts kontroles priekš-
stovjiem, mes esam nolēmuši šo iztrūkumu uzskatīt
ka neesošu, ievērojot to, ka kamanu ceļš iestājies unja uz Krievijas tranzītu nevar cerēt, tad gan var ce-
rēt, ka tranzīts no Polijas un Lietuvas ienāks, ka
tagad pavairosies pārvadājamo preču skaits un
dzelzceļa stāvoklis ar tolabd kamanu ceļu uzlabo-
sies, ka dzelzceļam tomēr ir izredzes savus izde-
vumus nokārtot.

Šie skaitļi, kādus pašlaik nolasīju, tie iztaisa
14.200.000 latu. Tas ir viens paredzamais iztrūkums
pret tiem skaitļiem, kādus mēs esam pieņēmuši bu-
džetu sastādot, pret tiem skaitļiem, kādus mūsu
pieņemta budžeta esam minējuši.

Mes neesam aprobežojušies ar jautājumu ap-
gaismošanu tikai no tas puses, kur redzams iztrū-
kums. Mes esam centušies konstatēt, cik varētu
but vairāk ienākumu un cik varētu būt ietaupījumu
uz citiem budžeta posteņiem. Esam varējuši nākt
pie slēdziena, ka vairāk ienākumu varētu būt tikai
no ārlietu ministrijas sakarā ar dažām pasu un citām
nodevām 300.000 latu apmērā. Tad paceļas jautā-
jums, vai nebūtu paredzams, ka mūsu algās varētu
but ietaupījums, t. i. ne_ pavairotie ienākumi, bet pa-
zemināti izdevumi. Mūsu budžeta vēsture rāda, ka
divos iepriekšējos budžeta gados resori ir pieprasī-
juši algām vienmēr ar uzviju. Finansu ministrs ne-
kad nav iedrošinājies algu pieprasījumiem noteikti
pretoties tamdēļ, ka vienmēr ir ticis teikts un tagad
tiek teikts, ka valsts darbs ir jādara, priekš tā
ierēdņi ir vajadzīgi un ja nebūto pietiekošas algas
sumas ieslēgtas pamata budžetā, tad acīm redzot
lai varētu darbu veikt, vajadzētu nākt ar papildu bu-
džetu. Finansu ministra uzdevums ir karot pret pa-
pildu budžetu. Un taisni tamdēļ tādos jautājumos
ka algu jautājumos, finansu ministrija ir piekāpīga
un devusi sumas, ko resori pieprasījuši. Bet sekas
no šīs piekāpības ir bijušas tās, ka 2 beidzamos bu-
džeta gados mums ir _ palikušas pāri neizmaksātas
algas katru gadu apmēram 2,5 miljoni latu. Un ta-
gad viens vai otrs taisa to slēdzienu, ka tas būs ari
šinī budžeta gada. Bet tomēr mēs komisijā esam
vienojušies šos 2Va miljonus latu pieņemt kā varbū-
tējos paredzamos ietaupījumus.

Pašreiz es runāju par dzelzceļu eksploatacijas
izdevumiem, ka tie varbūt nesegtos. Bet mēs esam
nākuši apakškomisijā pie slēdziena, ka varbūt būtu
paredzams pārpalikums no 500.000 latiem. Tad ir
tikusi izpētīta kara resora iespējamība, un tur ari va-
rētu būtietaupījums par 500.000 latiem. Tā tad pa-
visam

^
ārlietu ministrijas, algu ietaupījums, dzelz-

ceļu pārpalikums un kara resora ietaupījums, pavi-
sam kopa būtu 3.800.000 latu.. Bet ja mēs atskaitām
šos 3.800.000 latu no 14.200.000 latiem, tad mums
paliek iztrukums_ pāri par 10 miljoniem latu. Bet
tagad viens apstāklis nāk klāt. Un šis apstāklis ir
papildu budžets. Finansu ministrijai iesniegti no
resoriem papildu budžeti, tagad, kur vecais gads nav
beidzies, kur ir vel 3 mēneši palikuši, t. i. lU no bu-
džeta gada stāv priekša, resori ir iesnieguši finansu
ministrijaipieprasījumus deļ 8.333.000 latiem. Starp
.iem figurē dzelzceļu pieprasījums pāri par 5.300.000
latu un cits attiecas uz pārējiem resoriem. Saraksts
man pašlaik nav pie rokas. Citi resori prasa mazāk.Cik no galvas atceros, _tad pasta-telegrafa resors
prasa 450.000 latu. Mes ļzpetījam šo pieprasījumu
par 8.300.000 latu un nācām pie slēdziena, ka piepašreizējiem apstākļiem nav iespējams visu uz reizi
apmierināt. Varētu apmierināt mazākais 2.700.000
latu. James saskaitīsim kopā ar paredzamo, pēc
manas pārliecības droši paredzamo deficītu, tad iz-
iaKS pāri par 13.000.000 latu. Iztrūkums ir 13.100.000
iatu. Katram no mums jākonstatē, ka Latvija attī-
stījusies beidzamos gados visās savās nozarēs. Mēs
esam bijuši spējīgi dot kredītus pateicoties tam, ka
beidzamos 3 budžeta gados esam ieguvuši prāvus
atlikumus. 1923./24. gads devis 19.000.000 un divi
iepriekšējie 53.000.000, kopā 72.000.000 latu. Tasbija mušu budžetu atlikums. Ja Saeima savā laikā
būtu teikusi valdībai: „Jums nav tiesība uz budžetaatlikumu!" vai mes būtu sasnieguši to stabilo stā-vokli, kurš ir mušu saimnieciskā dzīvē, to iespēja-
mību uzņēmumiem, lauksaimniekiem, rūpniekiem un
tirgotajiem strādāt netraucēti? Vai Latvijas bankai
būtu bijis iespējams izdot ap 115.000.000 kredita?
Vai tas būtu iespējams bez budžeta ietaupījumiem?
Ja tagad augstais nams pieņems tādu lēmumu, pie-
ņems tamlīdzīgus ierosinājumus vai pieņems sumupriekš izdošanas ārpus budžeta, kas taču mums irlikums un pie ta mums jāturas, tad, kungi, man argrūtu sirdi jāsaka, ka tas no valsts redzes stāvokļa
un no vispārēja redzes_ stāvokļa būtu — pavisamabstrahejot no kaut kādam citām simpātijām, nostrādnieku, no ierēdņu vai citas kategorijas mūsu
līdzpilsoņu simpātijām — nepareizs un nepamatots
stāvoklis un es lūgtu tos kungus, kas, varbūt, manam
uzskatam nepiekrīt, nedomāt, ka man būtu kas pre-tim, ka ražotāji par saviem ražojumiem dabūtu vai-
rāk, neka tas irparedzets; bet es gribētu uzsvērt,
ka pasaules_ tirgu parasti neprasa, cik ražotājam tāprece maksa, bet viņš tik apsver, cik viņš pats par
to preci var maksāt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Hanam.

j. Hans (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Vispārēja saimnieciska krīze un naudas trūkums
Eiropa noveduši pie tam, ka linu cenas stipri kritu-
šas. Tapec ari mūsu finansu ministrija bij spiesta
pazemināt linu cenas, aizķerot smagi mūsu zemnie-
cības to daļu, kura nodarbojas ar linu audzēšanu.
Valdības un Saeimas pienākums ir rūpēties par vi-
sam mušu saimnieciskas dzīves nozarēm, kā par
lauksaimniecību, ta par rūpniecību. Valsts rīcībā
pašlaik nav brīvu līdzekļu. No šīs tribinas šodien

*) Runātāja atreferējums.
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jau atkārtoti norādīts, ka mūsu valsts kases stāvo-
klis nav spīdošs.bet gan ļoti grūts. Pretēji budžetā
paredzētiem ienākumiem pirmos septiņos mēnešos
ienācis apmēram 15 miljoni latu mazāk nekā bija
domāts. Priekšlikuma iniciators liek priekšā strīpot
no linu ienākumiem 3 miljonus latu, kas pietrūktu:, ja
finansu ministrija paaugstinātu linu cenas, un segt
šo sumu ar paaugstinātu alus un tabakas akcizi.
Priekšlikumā tomēr nav teikts, kādā veidā to izda-
rīt. Nevar taču pieņemt, ka priekšlikuma iesniedzēji
domā, ka tajos trīs mēnešos, kas vēl palikuši līdz
budžeta gada beigām, alus un tabakas akcize varētu
dot 3 miljonus latu vairāk. Reinharda kungs izteicās.
ka lielākus ieņēmumus no alus akcizes var gaidīt
tikai tad, ja atļautu brīvu alus pārdošanu. Ja priekš-
likuma iesniedzēji tā domā, tad es to varu tikai ap-
sveikt. Mēs sevi padarām tikai smieklīgu, ja pielī-
dzinām alu degvīnam un sakām, ka alus ir tik pat
kaitīgs kā degvīns. Katrā ziņā vācu frakcija domā,
ka iesniedzējam jādod iespēja celt savus priekšli-
kumus priekšā. To nevar darīt plenārsēdē, jo šfe
priekšlikumi pamatīgi jāpārbauda un jāapvērtē viņu
derīgums. Šāda tuvāka pārbaudīšana iespējama
tikai komisijā un tāpēc mēs balsosim par priekšli-
kuma nodošanu komisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Godātie de-
putatu kungi! Linu jautājums ir viens no tiem jau-
tājumiem, ķas pēdējā laikā, pēdējās dienās aizņem
visu mūsu uzmanību un vērību un šis linu jautājums
paliek vēl jo svarīgāks, ja ievēro tos specifiskos ap-
stākļus, kādos atrodas linu ražotāji, it sevišķi Lat-
gales apvidos; bet ja ari šī daļa no linu ražotājiem
atrodas pārāk grūtos apstākļos tagadējā momentā,
pateicoties tai politikai, ar kuru šī gada pavasarī viņi
tika maldināti, ar it kā sagaidāmām lielām cenām
rudenī, tad, man liekas, ka tagad, kur mēs esam no-
nākuši pie otrā izejas punkta, kad linu cenas krīt, tad
taisni tai frakcijai, uz kuras iniciatīvi linu ražotāji
tika maldināti, nevajadzētu šos linu ražotājus no
jauna maldināt un lolot ar lielām cerībām, lai linu
ražotāju stāvokli patiesībā nepadarītu vēl grūtāku.
Kungi, kas tad šodien notiek? Šodien patiesībā tiek
atkārtotas tās pašas debates, kas notika gadu atpa-
kaļ, kad te no labās puses uzstājās par linu cenu pa"
mērlgu paaugstināšanu. Toreiz mēs uzstājāmies
pretim un norādījām, ka ievērojot pasaules tirgus
stāvokli, nevajaga linu ražotājus maldināt ar pārāh.
rožainām cerībām, ka dzīvei vajaga skatīties reāli
acīs. Bet ko mēs redzam tagad no labās r'ises?
Atkal nāk ar ierosinājumu un dod linu ražotājiem
cerības, ka pēc budžeta gada noslēgšanas izmaksās
tiem to starpību, kāda tika atrauta pie pazeminātām
linu cenām, kādas bija līdz šim. Ja to vēl var sa-
prast, izejot no Baltijas linu ražotāju stāvokļa, kuri
var gaidīt uz varbūtējām augstākām cenām, tad iz-
ejot no Latgales linu ražotāju stāvokļa, tāds stāvo-
klis patiesībā ir nepieņemams. Kungi, kas ar šo li-
kumprojektu te būs panākts? Panākts tiks tikai tas,
ka mēs 2 mēnešu laikā netiksim pie jautājuma no-
kārtošanas. Otrkārt, ja likumprojekts tiks pieņemts,
varbūt steidzamības kārtībā, tad ar to būs teikts,
ka tā starpība,kas linu ražotājiem pašreiz varbūt va-
jadzīga, lai ar šo starpību nomaksātu nodokļus, ka
tā tiks izsniegta tikai pēc budžeta gada noslēgšanas,
t. i. pēc 1. aprija resp. 1. oktobra, jo, kā jūs ziniet,
budžeta gada noslēgšanai paredzēti vēl 6 mēneši.
Tā tad, kungi, ja mēs gribam iet taisni pretim sīkiem
linu ražotājiem un sevišķi tiem, kas atrodas Latgales
grūtos apstākļos, tad to vajadzīgs ātri strādāt un
realizēt to lēmumu, ko pieņēma budžeta komisija,

t._ i. ka linu cenas paaugstināmas uz zemākām sor-
tēm. Šo lēmumu var izvest finansu ministrs neka-
vējoši un tā lēmuma vairs nevajadzēs. Budžeta ko
misijas lēmums paredz noteikt linu cenas tā, lai pro-
centos uz visām sortēm būtu vienlīdzīgas, izlīdzinot
cenas uz zemām sortēm. Finansu ministrs to var
ātri un labi izvest dzīvē; Ja tagad šodien pieņem-
sim šeit augstā namā šo likumprojekta ierosinājumu.
tad es esmu pārliecināts, ka finansu ministrs vairs
necentīsies izpildīt budžeta komisijas lēmumu, jo.
vi"š rēķināsies ar šo likumprojektu un gribēs redzēt,
kādā veidā šis likumprojekts tiks pieņemts pašā
Saeimā. Tā tad man liekas, ja ne labā spārna, no
lieliem Baltijas fermeriem, kuri var gaidīt uz linu
cenu paaugstināšanu, tādēļ ka linkopība ir viņiem
blakus nodarbošanās, ka viņu galvenais ienākumu
avots lauksaimniecībā ir lopkopība, — ja tie var gai-
dīt, tad tomēr nevar gaidīt Latgales zemnieki un ne-
var pieņemt šo likumprojektu Latgales priekšstāvji,
jo tas attālina finansu ministra rīkojumu par linu
cenu pacelšanu uz tā lēmuma pamata, ko tikko pie-
ņēma budžeta komisija. Tāds ir patreizējais stā-
voklis. Jāskatās dzīvē ar reālām acīm un nevajaga
apmānīt sevi, it kā kad mēs gribētu linu ražotājiem
iet pretim, bet patiesībā ar šādu linu lietas nokārto-
šanu sīkiem linu ražotājiem nodarām lielu pārestību.
Tālāk es gribu aizrādīt uz to, ka ja mēs sakām, ka
mūsu valstī ir divas grupas, kuras patreizējos apstā-
kļos ir nonākušas ļoti grūtā stāvoklī '— un tie ir
linu ražotāji, sevišķi sīkie, un bez tam mazie ierēdņi
— tad tam ir zināms loģisks sakars savā starpā.
Aizrādījumi, kas nāca no Trasuna kunga puses, ka
ierēdņu stāvoklis esot tik labs, ka tie varot dzīvot
pa tējnīcām, kafejnīcām, klubiem u. t. t., nepārlie-
cina, jo viņa vārdi ne uz ko nav pamatoti. Ja viens
otrs ierēdnis no augstākām kategorijām varbūt var
to sev atļauties, tad 25—30 tūkstoši ierēdņu, kas
ietilpst līdz 9. vai 10. kategorijai, kuriem Celmiņa
valdība algu nepielika, atrodas gandrīz vai sliktākā
stāvoklī nekā tie sīkie linu ražotāji, kuriem maize
pašiem uzaug. Tomēr jāiet pretī abām grupām
bet jāiet pretī ne tādā veidā, kādu ieteic Rubuļa un
Kallistratova kungi, kuru konsekvences iziet uz to, ka
;a iet grūti* plašu līdzekļu nav, tad jādala bagātība
kas mums ir, vai uz galviņām. Ar to mēs varbūt
uzlabotu tikai šo grupu šīs dienas stāvokli. Bet
valstiska politika neiziet uz to, lai uzlabotu mūsu
edzīvotāju stāvokli tikai uz vienu dienu. Valstiska
poliska iziet uz to, lai ieinteresēto grupu stāvokli
uzlabotu uz ilgāku laiku. Tāpēc jānostiprina mūsu
valsts saimniecība, jāved tāda politika, kas mūsu
saimniecību neruinē, bet reizē ari jāpanāk abu grupu
stāvokļa izlabošana. Mums jāpanāk tikai tas, lai
vienas kategorijas, jeb grupas stāvoklis netiktu no-
stādīts labāki nekā zemāko grupu stāvoklis. Jeb
varbūt jūs, kungi, domājiet, ka augstākiem ierēdņiem
algas jāpieliek, ko jau izdarīja Celmiņa kunga ka-
binets, bet zemākiem nē? Saeimai gan vajadzētu
teikt, ka tāda kārtība nav pielaižama, jo citādi mēs
atzītu, ka viena iedzīvotāju daļa ir nostādāma la-
bākā stāvoklī, bet otra, zemākā, tā var ciest, var
pagaidīt, kamēr mūsu valsts stāvoklis uzlabojas.
Tāpat ir ar linu cenām. Ari linu ražotāji nevar gai-
dīt, viņi nevar cerēt uz lielākām piemaksām, kas
nāktu varbūt pēc gada tikai. Latgales sīkzemnie-
kam nodokļu nasta ir jānes tagad. Kallistratova
kungs pat teica, ka pristavs jau stāvot pie zemnieka
durvīm. Tas pareizi. Tāpēc, kungi, ja jūs nopietni
gribiet ķerties pie šī jautājuma atrisināšanas, tad
nevajaga gaidīt, bet darbs jādara šodien, bet ne rīt-
dien. Vajaga paaugstināt linu cenas iespējamos
reālos samēros jau šodien un nevis fantastiskos ap-
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mēros gaidīt uz rītdienu. Tas likumprojekts, kas
iesniegts un parakstīts no Baltijas zemniekiem, tas
priekš Latgales sīkrentniekiem nav pavisam 1pieņe-
mams, tas būtu noraidāms. Lai finansu ministrija
izved dzīvē jau šodien to budžeta komisijas lēmumu,
kas_ paredz cenu paaugstinājumu uz zemākām un
vidējam šķirām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
J. Rubulim.

Jānis Rubulis (Latgales zemnieku partija): Aug-
sta sapulce! Man ir tas gods šodien attēlot zem-
niecības stāvokli, kas radies sakarā ar linu cenu pa-
zemināšanu beidzamos divos mēnešos. Lietas ap-
stākļi patiesībā ir tādi, ka viņi nemaz nesaskan ar
tiem apstākļiem, kādus attēloja Latgales deputāts
Būmeistera kungs. Viņš uzskata, ka tas ierosinā-
jums, kas iesniegts Saeimai, neapmierina latgaliešu
prasības. Es domāju, ka viņš varbūt pilnā mērā
nesasniedz savu mērķi, bet viņš vairāk apmierina
zemnieku prasības un intereses nekā tas. ko Bū-
meistera kungs liek priekšā, t. i. linu cenu paaugsti-
nāšanu tikai uz zemākām šķirām. Pilnīgi pareizi
ir jāpievienojas vienam apstāklim, ka zemāko šķiru
cenas ir noteiktas tik lētas no linu nodaļas, ka linus
neatmaksājas izstrādāt, ne tikai ražot, vienkārši
kulstīšanas darbs neatmaksājas, jo par beidzamo
linu šķirni, kas apzīmēta ar burtu „S", pēc valdības
norādījuma maksā 1600rubļu par birkavu, turpretim
tādu linu kulstīšana izmaksā 2000—2500 rubļus bir-
kava. Jāaizrāda uz vienu apstākli, ka patiesībā pie
Latgales zemniekiem, neskatoties uz to, vai viņš ir
liels, varbūt pēc sociāldemokrātu domām, buržujs,
vai sīkzemnieks, divi līdz 3 desetīnu īpašnieks, visi
tdņi ražo ne jau zemākās šķirnes linus vien, bet tie
ražo vienādos apstākļos vienādu daudzumu i vidējo,
i augstāko linu šķirnes. Tāpēc šķirot zemnieku in-
tereses pēc linu šķirnēm nav pareizi un pamatoti.
Ja mēs paaugstināsim linu cenas tikai uz zemākām
šķirnēm, tad neviens no zemniekiem nevedīs uz
punktiem augstākās šķirnes linu. Es domāju, ja mēs
gribam nākt zemniekiem pretim, jānāk ar linu cenu
paaugstināšanu uz zemākām un galvenam kārtām uz
vidējām: šķirnēm, jo Latgales zemnieki un, domāju,
tāpat baltiešu zemnieki ar viņiem vienādos apstā-
kļos, galvenā kārtā, ražo vidējās šķirnes linu un
tikai izņēmumi ir tie zemnieki, kas ražo augstākās
un tie, kas ražo zemākās šķirnes. Tāpēc nepavi-
sam nav pareizi šķirot turīgos no mazturīgiem zem-
niekiem pēc linu labuma. Man rādās, ka būtu pa-
reizi, ja mēs šogad, pie tik kritiska zemniecības stā-
vokļa, tomēr nāktu zemniecībai pretim, un proti, ka
mēs viņas stāvokli uzlabotu, paaugstinot linu cenas,
vai mazākais, atstājot viņas tādā pašā apmērā, kādā
viņas bijušas līdz pēdējai pazemināšanai. Ii cits
jautājums, vai to darīt uz reizi, vai budžeta gada
beigās. Es domāju, ka Būmeistera kunga norādī-
jumi nav pareizi tanī ziņā, ka viņš domā, ka Latga-
les zemnieki negaidīs līdz budžeta gada beigām,
jo viņiem nauda tūliņ vajadzīga. Es piekrītu jau
tūlītējai paaugstināšanai, ja to varētu panākt. Bet
janem vērā aizrādījumi, kas nākuši no finansu mi-
nistrijas, it sevišķi no linu nodaļas, ka linu cenas iet
uz leiti un šogad par linu cenu paaugstināšanu ne-
var būt runa, jo nav izslēcta varbūtība, ka linu ce-
nas būs vēl jāpazemina. Es domāju, ka ir pareizi,
ka mums ir jānogaida budžeta gada beigas. Tikai
tad mēs varēsim runāt par to rezultātu sadalīšanu
starp linu nodevējiem. Kas un cik linu ir nodevis,
mēs varētu konstatēt, jo katrs linu nodevej_s dabū
čeku un ja viņš zinās, kauz šo čeku dabūs pie-
maksu, tad viņš to uzglabās un 1. aprīli ieradīsies
lai piemaksu dabūtu. Kas zīmējas uz zemnieku pie-

mānīšanu no valdības pus_es, tad man jāaizrāda uz
to apstākli, ka fakts ir tomēr tas, ka nokreisa spārna
redzes stāvokļa tā sauktais labais spārns tomēr ir
linu cenas paaugstinājis1 Un ir mazākais, pusgada
laikā zemniekiem maksājis augstākas cenas par li-
niem. Turpretim, ja mēs turētos pie kreisa spārna
uzskatiem, tad zemnieki pazeminājumu būtu dabū-
juši jau pusgadu atpakaļ. (Starpsauciens, pa kreisi.)
Es tūliņ uz to varu atbildēt. Pazemināja tādēļ, lai
nāktu pie Saeimas ar attiecīgu priekšlikumu, strīpot
to sumu budžetā. Es domāju, ka Saeimā kā labais,
tā kreisais spārns prasa no valdības budžeta izpil-
dīšanu. Ja budžets netiktu pildīts, tad bez šaubām
valdībai nākt.os grūti atspēkot savu stāvokli. Es
pielaižu, ka kreisais spārns tā domā, kā no starp-
saucieniem dzird. Tad viņš nobalsos par to priekš-
likumu, kas tagad iesniegts Saeimā, līdz ar to viņš
balsos par linu cenu paaugstināšanu. Man rādās,
ka valdība ir nepareizi rīkojusies, pazeminot linu
cenas, bet no formālās puses citādi nevar rīkoties,
jo budžets ir jāpilda. Viņa varēja pirms prasīt at-
ļauju no Saeimas strīpot budžetā ienākumu no li-
niem, ka linu cenas ir paaugstinātas.

Kas zīmējas uz ierēdņiem, tad man jānorāda, ka
pēc mūsu zemniecības redzes stāvokļa ierēdņi ir
nostādīti daudz labāki nekā zemnieki. Es piekrītu
tam. ka nav pareizi, ka augstākie ierēdņi vien dabu
algas paaugstinājumu,, bet tam ir savi motivi un par
to es šodien negribu runāt. Man rādās, ka tomēr
ark zemāko kategoriju ierēdņi ir labāki nostādīti
nekā mūsu zemnieki, sevišķi Latgales vienkāršie
zemniek1', kuriem ir 8—10 desetīnu zemes. Es daudz
par to negribu runāt, bet man rādās, ka no zemnie-
cības redzes stāvokļa un ari no valsts interešu stā-
vokļa būtu pareizi, ka mēs tās nastas, ko pašlaik
valsts grib ņemt no zemniekiem uz linu cenām, ka
mēs šīs nastas uzliktu tiem, kas patērē alu un ta-
baku, Tāpēc es pilnīgi atbalstu to ierosinājumu, lai
piemaksa uz liniem gada beigās būtu izsniegta uz
alus un tabakas akcizes rēķina.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Staņislavam Jubulim.

St. Jubuls (katoļu un kristīgo zemnieku partija):
Viens no kreisiem sociāldemokrātu runātājiem aiz-
rādīja, ka ja paaugstinās cenas uz liniem, tad tomēr
nebūs visi zemnieki .apmierināti. Man liekas, ka ru-
nātājs labi zin, ka tā zemniecības šķira, kura linus
ražo, galvenā kārtā ir latgalieši. Latgale dod lie-
lāko daļu linu no visas Latvijas. Latgalē nav tādas
saimniecības kā Baltijā. Ir liela starpība starp Bal-
tijas zemrekiem un Latgales zemniekiem. Mēs zi-
nām, ka Baltijā zemes koroborētas viensētās un aiz-
devumus ''ar dabūt ļoti viegli. Latgales zemniekam,
pateicoties šņoru zemēm, zemīte maza, nav koro-
borēta un pie valsts aizdevumiem nevar tikt. Tā-
pēc Latgales zemniekam kā bijis, tā būs vienīgais
ienākums lini. Mēs dzirdējām, ka Latgale ražo lie-
lāko daļu no Latvijas liniem. Ar ienākumiem no li-
niem Latgales zemnieks maksā lielāko daļu nodokļu.
Būtu ļoti nepareizi, ka tā zemniecības daļa, kura vis-
vairāk ražo linus, maksātu valstij tik lielu nodokli.
Tāpēc mēs iesniedzam priekšlikumu, lai uz liniem
4.500.000 strīpotu un uzliktu uz stipriem dzērieniem
un tabaku, lai tādā veidā saņemtu linu ražotājs to
peļņu, kuru saņem valsts. Tagad Saeima pārtrauks
veselu mēnesi darboties un kamēr priekšlikums izies
cauri budžeta komisijai, novilcināsies par 2 mēne-
šiem. .Latgalieši būs spiesti linus atdot par lētu cenu,
kas būtu ļoti nevēlami. Tāpēc es savas frakcijas uz-
devumā ienesu sekoša satura priekšlikumu: „Lie-
kam priekšā uzdot budžeta komisijai likuma ierosi-
nājumu par liniem skatīt cauri līdz nākošai Saeimas
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plenārsēdei." Tas būtu vajadzīgs, lai linu cenas pa-
augstinātu tiem maziem saimniekiem, kuri - nav tos
vēl pārdevuši.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ērgļa, Celmiņa u. c.
iesniegtais ierosinājums skan:

„Lūdzam celt Saeimai priekšā sekošo likuma ierosinājumu:
1) valsts budžets 1925.126. saimniecības gadam A. Kārtēji

ieņēmumi IX. daļa tek. Nr. 87 VI. posms § 40 p. 1. At-
likumu no linu monopola Ls 4.500.000.—

minēto sumu strīpot un tā vietā likt Ls 1.500.000.—.
Tanī pat daļā tek. Nr. 79 III. posms § 11 p. 4. Akcize
uz alu un medus dzērieniem Ls 3.000.000.— strīpot un
tā vietā likt Ls 5.000.000.— un tek. Nr. 80 III. posms
§ 12 p. 1. akcize uz tabaku Ls 10.000.000.— strīpot
un tā vietā likt 11.000.000.—

2) Budžeta pārpalikumu no linu monopola izmaksāt atpakaļ
linu nodevējiem pēc budžeta gada noslēgšanas.

Piezīme. Balsot dalītā veidā."

Es likšu vispirms uz balsošanu šī ierosinājuma
1. daļu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par 1. daļas
nodošanu budžeta komisijai. Tagad es lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret 1. daļas nodošanu minētai ko-
misijai. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Par 1. daļas nodošanu budžeta ko-
misijai nodotas 53 balsis, pret — 36, atturējušos nav.
Tā tad 1. daļa nodota budžeta komisijai. Nobalso-
šanā nāk 2. daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par
ierosinājuma 2. daļas nodošanu budžeta komisijai.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. daļas nodošanu
minētai komisijai. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Tādu nav. Par ierosinājuma
2. daļas nodošanu budžeta komisijai nodotas 48 bal-
sis, pret — 43. Tā tad ari 2. daļa nodota budžeta
komisijai. Otrs priekšlikums iesniegts no deputāta
Jubuļa:

„Liekam priekšā uzdot budžeta komisijai likuma ierosi-
nājumu par liniem skatīt cauri līdz nākošai Saeimas plenār-
sēdei."

Nobalsošanā nāk deputāta Jubuļa priekšlikums.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Jubuļa
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Par Staņislava Jubuļa priekš-
likumu nodotas 43 balsis, pret — 33, atturas 12.
Staņislava Jubuļa priekšlikums noraidīts.

No ministru kabineta iesniegts raksts uz Sael
inas priekšsēdētāja vārdu, kuru lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
,.Ministru Prezidents.

9. oktobrī 1925. g.
Nr. 2914.

1<Iga- Saeimas priekšsēdētāja kungaui.
Sakarā ar Saeimas š. g. 29. maija lēmumu par totalizatora

darbības izbeigšanu pie Rīgas hipodroma, pagodinos Jum.,
augsti godāts priekšsēdētāja kungs, ziņot sekošo:

Totalizators pie akciju sabiedrības „Rīgas hipodroms"
atvērts uz ministru kabineta 1924. g. 15. aprija lēmuma
pamata noteikumi par totalizatora darbību apstiprināti
no iekšlietu ministra 7. maijā 1924. g. Totalizatori Latvijā
ar likumu nav aizliegti. Ja .atļauja izdota uz nenoteikt1 !
laiku, tad bez dibināta iemesla nevar reiz izdotu atļauju
anulēt. Izdotas atļaujas, kurām publiski tiesisks raksturs,
var anulēt, ja atļautā iestāde sava darbība pārkāpj no-
teikumus un ir kaitīga vispārīgām interesēm. Valdības
rīcībā vajaga būt zināmai kontinuitātei, uz kuru pilsoņi
var paļauties. Ko viens kabinets jeb ministrs atļāvis,
to otrs nevar bez pietiekošiem iemesliem anulēt. Saņemot
no valdības zināmu atļauju uz nenoteiktu laiku, katram
ir tā pārliecība, ka tāda atļauja paliks speķa, kamēr pats
atļaujas saņēmējs nepārkāps noteikumu jeb netiks izdots
jauns likums. Ja Saeima atrod, ka totalizatori Latvijā ir
kaitīgi, tad izdodams jauns likums, ar kuru totalizatori
būtu aizliedzami.

Pie tagadējiem apstākļiem slēdzot totalizatoru, kad
nav pierādīta nekāda vaina no totalizatora turētāju puses,
nav izslēgta iespējamība celt civilprasību pret valsti.
Rīgas hipodroms ir noslēdzis līgumu 29. augustā 1924. g.
ar Rīgas pilsētu uz 12 gadiem par zemes nomāšanu, uz
kuru uzceltas ēkas. Eku uzcelšana un laukuma ierīko-

šana ir prasījuse izdevumus no akciju sabiedrības puses.
Līgums noslēgts pēc atļaujas saņemšanas, tā tad akciju
sabiedrība varēs atsaukties, ka viņa slēguse līgumu un
izdarījuse hipodroma ierīkošanu tanī nolūkā, ka totaliza-
tors nie tā netiks slēgts. Hipodroma ierīkošanas .izde-
vumi būtu uzskatāmi kā tieši zaudējumi. Bez tam kā
otru zaudējumu posteni varētu uzskatīt zudušo peļņu,
kas ienāktu no totalizatora darbības. Saskaņā ar civ.
lik. 3435. un 3444. pantiem, zaudējumus jāatlīdzina tam,
caur kura vainu tie nodarīti.

Ķēmot vērā sacīto, ministru kabinets š. g. 22. septembra
sēdē atzina, ka totalizatora darbības izbeigšana var būt sa-
vienota ar lielākas zaudējumu sumas atmaksu uzņēmējiem no
valsts puses, kādēļ valdība nevar uzņemties atbildību pa Sa-
eimas lēmuma izpildīšanas sekām.

Ministru prezidents H. Celmiņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielenam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
tautas vietnieki! Mēs te noklausījāmies ministru
prezidenta Celmiņa kunga polemisku rakstu, un pie
tam necienīgi polemisku rakstu pret mūsu suverenās
varas nesēju, pret Latvijas Republikas parlamentu.
Mēs te dzirdējām rakstā: „Ja totalizators esot kai-
tīgs, lai izdodot likumu". Te tiek pamācīts suvere-
nas varas nesējs, ka viņš taisījis nepareizu soli iz-
gājuša savā sastāvā, 29. maijā, kad nolēmis slēgt
totalizatoru pie Rīgas hipodroma akciju sabiedrības.
Jūs. esat taisījuši vienu nepareizu soli! Ja ir kaut
kas kaitīgs, tad ar lēmumu nevar tādas lietas likvi-
dēt. Izdodat likumu! Par citām parādībām, kurās
izrādījusies necienība pret suverenās varas nesēju,
pret parlamentu un ari pret mūsu Satversmi, es at-
ļaušos runāt manas runas beigās.

Bet pāriesim pie šī dokumenta satura un anali-
zēsim īsos vārdos ari to saturu, kas šeit ir izteikts.
Te ir pateikts, ka totalizatoru valdība nevar slēgt
vispirms tāpēc, ka caur to celšoties ārkārtīgi ne-
iespējams stāvoklis no tiesiskā viedokļa un ārkārtīgi
milzīgi zaudējumi valstij no finansielā viedokļa. At-
'aujiet man īsos vārdos pakavēties pie abiem šiem
viedokļiem. Attiecībā uz jautājuma tiesisko noskai-
drošanu man te jākonstatē, ka attiecīgā raksta au-
tori un parakstītāji nezin elementāros jēdzienus par
civiltiesībām un par publiskām tiesībām. Še rakstā
h minēts, ka izdotā koncesija esot ar publiski-tie-
risku raksturu. Es nu gan neesmu lasījis nekur mūsu
Latvijas valsts tiesībās vai mūsu valsts dažādu
institūtu klasificējumos, ka hipodroms pie totaliza-
tora nestu publiski-tiesisku raksturu. (Jautrība.)
Otrām kārtām pie šī jautājuma juridiskās puses at-
tiecībā uz totalizatora slēgšanu, ministru kabineta
juriskonsulti vai citi kādi konsulti ir konstatējuši, ka
valdība .ievārot atņemt koncesiju akciju sabiedrībai
tāpēc, ka šī koncesija, kura esot izdota uz nenoteiktu
laiku, nedodot valdībai iespēju nekad vairs mūžīgi
.mizos to atcelt. Es domāju, ka taisni tāpēc, ka šī
koncesija ir izdota uz nenoteiktu laiku, valdībai ir
visas juridiskās tiesības atņemt šo koncesiju kaut
Lara brīdī, kad viņas labieskaits atzīst par vajadzīgu
šo koncesiju atņemt. Ja koncesijā būtu noteikts, ka
tā izdota uz 5 gadiem, uzteicama vienu gadu vai 6
mēnešus iepriekš, paredzot kādu zaudējumu atlīdzī-
bu koncesionariem gadījumā, ja Šokoncesiju gribētu
atņemt iepriekš līguma termiņa notecēšanas, tad šis
juridiskais moments attiecībā uz šī civiltiesiskā akta
likvidēšanu būtu pareizs un dibināts. Turpretim
šinī gadījumā mums ir taisni kaut kas pretējs. Kon-
cesijas līguma turētājiem nav noteikts ne termiņš,
ne noteikta zaudējumu atlīdzība no valdības puses,
ar vārdu sakot, valdības rokās ir visi civiltiesiskie
argumenti šo koncesiju lauzt, kad viņa to atzīst par
vajadzīgu, par vēlamu, vai nepieciešamu. Tālāk
pēc būtības šinī pašā rakstā ir teikts, ka šokoncesiju
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varētu anulēt, ja atļautā iestāde savā darbībā pār-
kāptu noteikumus un būtu kaitīga vispārības intere-
sēm. Acīm redzot, mūsu tagadējais kabinets ar cie-
nījamo ministru prezidentu Celmiņa kungu priekš-
galā vēl nav nācis pie tās atziņas, ka totalizators ir
kaitīgs vispārības interesēm. Es negribu atkārtot
visas tās plašās debates, kas šinī augstā namā, tikai
citā sastāvā, norisinājās 29. maijā šinī pašā gadā.
Šīm debatēm, es domāju, vajadzēja atrast dzirdīgas
ausis, ja ne fiziskā veidā, tad kādā citā veidā caur
saviem cienījamiem reprezentantiem, attiecīgām
personām, kam tas pienācās. Tas jāsaka par visiem
motīviem un argumentiem, kas še izskanēja par šīs
iestādes lielo kaitīgumu. Man liekas, tie argumenti
pēc būtības ir visiem vēl ļoti labā atmiņā šinī augstā
namā, vismaz tai daļai, kas balsoja par totalizatora
slēgšanu. Jūs negribat redzēt asaras un vaidus no
ierēdņu mātēm un sievām, no visiem pilsoņiem un
mazpilsoņiem, kuri pazaudējuši savu naudu totali-
zatorā, lai viena maza saujiņa uzņēmēju vinnētu uz
šīm tautas asarām miljonus un atkal miljonus. Dau-
dzās vēstulēs, ko sociāldemokrāti saņēmuši par šiem
mēnešiem, kad totalizators vēl nav slēgts, tiek no-
rādīts uz to, ka šī iestāde Rīgas centrā ir morālisks
zaņķis, saimniecisks bezdibens, kurā mazo ļaužu
graši tiek pazudināti par labu vienai šaurai akcij-
sabiedrībai.

Tālāk pēc būtības es negribu par šo iestādi ru-
nāt, bet mums jārunā par viena cita svarīga jautā-
juma būtību, un proti, par rakstā izrādīto necienību
pret mūsu parlamentu un parlamentārismu vispārīgi.
Mums bija Saeimas lēmums no 29. maija, kurā bij
noteikti uzdots valdībai 2 mēnešu laikā likvidēt to-
talizatoru pie akciju sabiedrības „Rīgas hipodroms".
Neviena valdība, kura ciena Satversmi un parla-
menta lēmumus, nevarēja, es uzsveru, juridiski ne-
drīkstēja kājām bradāt parlamenta lēmumus, lai ari
tur valstij celtos 50 vai 100 miljoni zaudējumu. Ja
valdība negribēja pildīt lēmumu, ko parlaments ir
lēmis; tad varēja sasaukt ārkārtēju sesiju un no-
skaidrot, cik miljonu lieli zaudējumi ceļas valstij ar
šīs iestādes slēgšanu un likt priekšā šī jautājumane
iespējamību, lai tad Saeima pati atceltu savu lē-
mumu. Bet termiņš valdībai bija jāpilda, neskato-
ties uz apstākļiem un sekām, kādas varēja celties
ar šī lēmuma pildīšanu. Šinī gadījumā pēc manas
dziļākās pārliecības ari tie faktiskie motīvi, kuri celti
priekšā šinī rakstā, neiztur ne mazākās kritikas.
No valdības ir ari aprēķināts, kāds zaudējums celsies
akciju sabiedrībai „Rīgas Hipodroms" par to laiku
kāds vēl nav pagājis, t. i. izrēķinot tos zaudējumus,
kurus zaudēs vēl neiegūtās peļņas veidā. Ja no-
stājas uz tāda viedokļa, ka izdod koncesiju uz N +
+ 1 gadiem un par to visu grib aprēķināt, kāda
peļņa varētu celties mūžīgi mūžīgos laikos, tad, ja
pie tāda argumenta ķeramies, tad mēs nonākam
stipri komiskā stāvoklī.

Bet apaujiet vēl pāris vārdos pakavēties pie šī
raksta pēdējā teikuma, kurš skan sekosi: - „Ņemot
vērā sacīto, ministru kabinets šī gada 22. septembra
sēdē atzina, ka totalizatora darbības izbeigšana var
būt savienota ar lielāku zaudējumu sumas_ izmaksā-
šanu no valsts puses uzņēmējam un tādēļ valdība
nevar uzņemties atbildību par Saeimas lēmuma iz-
pildīšanas sekām." Nu, kungi, te ir viens klasisks
musturs no necienības pret parlamentu un pret mušu
Satversmi, Celmiņa kungs. Mūsu Satversme nepa-
redz, ka likumdevējai iestādei ir padomdevējas rak-
sturs pie valdības. Mūsu Satversme

^
paredz, ka

mūsu likumdevēja iestāde ir augstākā lemjošā iestā-
de valstī un nekur nav paredzēts Satversme, ka at-
bildība par likumdevējas iestādes lēmumiem, būtu

jāuzņemas valdībai. Šādas pretenzijas iedomāties
savās galvās, ka valdībai kaut kā, kaut kur un kaut
kādos apstākļos varētu rasties drosme uzņemties
atbildību par Saeimas lēmumiem, rāda, ka minēta
dokumenta autori ir pilnīgi valsts tiesību analfabēti,
vai grib izrādīt necieņu pret Satversmi un viņas
iestādījumiem. Ja mums patlaban nebūtu valdības,
kura demisionējusi, kura politiskā ziņā nenes atbil-
dību parlamenta priekšā, tad mūsu frakcjia būtu
ienesusi priekšlikumu, ar kuru šai valdībai nekavē-
joties izsaka neuzticību un viņas turpmāko darbību
pārtrauc, jo ar šādiem rakstiem var nākt priekšā
tikai cilvēki, kuri atklāti meklē konfliktus ar tām
grupām un partijām, kuras Latvijas Satversmes un
parlamentārisma aizstāvēšanu nostāda par sine qua
non pie savas politiskās darbības. Bet tā kā šis ka-
binets ir jau demisinonējis un ir jau savā darbībā
nāves agonijā un turpina lietu vešanu tik savādā
veidā, tad neapgrūtināsim šo kabinetu ar formulām,
kuras viņam izsaka neuzticību, jo viņam šīs uzticī-
bas tā kā tā vairs nav. Es savas frakcijas vārdā
pagodinos likt priekšā pie šī dokumenta sekošu pār-
ejas formulu: „Saeima nolemj uzdot valdībai izpil-
dīt Saeimas lēmumu no_ 29. maija par totalizatora
slēgšanu, nekavējoties slēdzot totalizatoru pie Rigas
hipodroma." (Saucieni: „Pareizi!").

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: No deputātiem Ni-
kolaja Kalniņa, Cielēna, Zeibolta, Opyncana, Vec-
kalna u. t. t. iesniegts priekšlikums:

„Uzdot valdībai izpildīt Saeimas lēmumu no 29. maija par
totalizatora slēgšanu, nekavējoties slēdzot totalizatoru pie Rīgas
hipodroma."

Es lieku šo priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
piecelties tos, kas būtu par šī lēmuma pieņemšanu.
Tagad es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Tādu
nav. Kas atturas? (Sauciens pa kreisi: „Lauva
ari?") Balsošanas rezultāts: par nodotas 53 balsis,
pret nav neviens, atturas 30. Tā tad šis lēmums
pieņemts.

Iesniegts no ministru kabineta sekošs raksts,
kuru lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs: P. Juraševskis:
Ministru prezidents.
7. decembrī 1925. g.

Nr. 35 _29.
v>Ka- Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Sakarā ar Saeimas š. g. 29. maijā pieņemto pārejas
formulu, ar kuru satiksmes ministrim, saziņā ar tieslietu
ministri, uzdots izstrādāt likumprojektu par nekustamas"
mantas piespiedu pagaidu ieņemšanu, pagodinos paziņot
Jums, augsti godāts priekšsēdētāja kungs, saskaņā ar mi-
nistru kabineta š. g. 1. decembra lēmumu, ka augšmi-
nēto jautājumu regulē: 1) rīkojums par valdības tie-
sību ņemt pagaidu lietošanā privātu īpašumu (Lik. kr.
1921. g. 153.) un 2) likums par nekustamas mantas pie-
spiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām
(Lik. kr. 1925. g. 59.), kuri pilnā mērā nodrošina likumīgu
pamatu valdības rīcībai visos gadījumos, kad ir nepie-
ciešami piespiedu kārtā pagaidām ieņemt vai līdzlietot
privātu nekustamu mantu, kādēļ jaunā likuma izstrādā-
šana būtu lieka.

Klāt: 1) satiksmes ministra raksts Nr. 365 un
2) tieslietu ministrijas juriskonsultacijas š. g. 25. novembra

atzinuma noraksts.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Satiksmes ministrija.
22. oktobrī 1925.

Nr. 365.
R'- Ministru kabinetam.

Ministru kabinets savā š. g. 11. jūnija sēdē, saskaņā
ar Saeimas 29. maija sēdē pieņemto lēmumu, uzdeva sa-
tiksmes ministrim saziņā ar tieslietu ministri izstrādāt
likumprojektu par nekustamas mantas piespiedu pagaidu
ieņemšanu un līdzlietošanu valsts vai sabiedriskām va-
jadzībām.

Stājoties pie šī uzdevuma izpildīšanas satiksmes mi-
nistrija atrada, ka šo jautājumu jau regulē:
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1) Valdības 5. VIII. 1921. gadā izdotais „Rīkojums par
valdības tiesību ņemt pagaidu lietošanā privātu
īpašumu" (V. V. Nr. 175, 1921. g.), kuram vēl ir li-
kumīgs spēks, un

2) Saeimas 1925. gadā izdotais „Likums par nekusta-
mas mantas piespiedu atsavināšanu valsts vai sa-
biedriskām vajadzībām (V. V. Nr. 107. 1923. g.).

Ņemot vērā, ka minētais valdības rīkojums kā ari
pievestā Saeimas likuma 18. pants pilnā mērā nodrošina
likumīgu pamatu valdības rīcībai visos gadījumos, kad ir
nepieciešami piespiedu kārtā pagaidām ieņemt vai līdz-
lietot privātu nekustamu mantu, kā ari ņemot vērā, ka
Saeimas lēmumā nav tuvāka aizrādījuma, kādā garā
būtu sastādams jaunais likumprojekts, lūdzu ministru ka-
bineta norādījumus šinī lietā.

Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

Noraksts no noraksta.
Tieslietu ministrijas juriskonsultacijas atzinums.

Savā laikā tieslietu ministrija, izstrādājot likumprojektu
par nekustamas mantas piespiedu atsavināšanu valsts vai sa-
biedriskām vajadzībām (Lik. kr. 1923. g. 59.), atrada, ka spe-
ciāls likums par nekustamas mantas piespiedu pagaidu ieņem-
šanu un līdzlietošanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām nav
vajadzīgs, jo 5. VIII. 1925. gadā no valdības jau bija izdots rī-
kojums par valdības tiesību ņemt pagaidu lietošanā privātu
īpašumu (y. V. 1921. g. 175. n.).

Ta ka satiksmes ministrija atrod, ka minētais valdības rī-
kojums kopā ar Saeimas likumu par nekustamas mantas pie-
spiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām (Lik.
kr._ 1923. g. 59.) pilnā mērā nodrošina, likumīgu pamatu valdības
rīcībai visos gadījumos, kad ir nepieciešami piespiedu kārtā pa-
gaidām ieņemt vai līdzlietot privātu nekustamu mantu, tad
tieslietu ministrija domā, ka jauna likuma izstrādāšana būtu
lieka.

Rīgā, 1925. gada 25. novembrī.
Vec. juriskonsults Balodis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas?

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
redakcijas komisijas ziņojums.

Vārds referentam.»
Referents G. Mīlbergs: Augstais nams! Re-

dakcijas komisija līdz šim ir paspējusi izskatīt cauri
sekošus pagājušā plenārsēdē pieņemtos likumus,
atrodot sekošus labojumus. Vispirms likumā par
atstatumu starp karaspēka municijas noliktavām un
apdzīvotām ēkām vai satiksmes ceļiem, tekstā starp
teikumiem „ne tuvāk kā simts metru atstatumā no
dzīvoi^-'ām ēkām un dzelzceļiem" un „ne tuvāk kā
četrdesmit metru atstatumā no zemes ceļiem, šose-
jām un kuģojamām upēm" redakcijas komisija
liek komatu, jo citādi varētu celties pārpratumi ar
visu saturu. Vairāk labojumu šinī likumā komisija
neatrod.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem pār-
labojumiem? Tādu nav. Pārlabojumi apstiprināti.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par zirgu, ratu,
ragavu, pajūgu, automobiļu un citu transporta lī-
dzekļu mobilizāciju un rekviziciju karaspēka vaja-
dzībām, redakcijas komisija liek priekšā strīpot pē-
diņas, jo kodifikacijas nodaļā tik un tā šīs pēdiņas
strīpos. Citu labojumu nekādu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret priekšā celto labojumu apstiprināšanu?
Tādu nav. Labojumi apstiprināti.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par_ noteiku-
mu par valsts militāro noslēpumu apsargāšanu at-
celšanu komisija izdarīja sekošus labojumus: Vis-
pirms principā vienojās, ne tikai šinī likumā, bet ari
turpmāk rediģējot likumus vairs neminēt vārdus
„Latvijas Republikas"; piemēram teikumā «Latvi-
jas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā" at-
mest vārdus «Latvijas Republikas", jo mēs dzīvojam
Latvijā un tas ir pats par sevi saprotams, ja ir mi-
nēts «Satversmes 81. panta kārtībā". Tālāk vēl ir
sekošs labojums: pēc teikuma «noteikumi par valsts

militāro noslēpumu apsargāšanu", jāliek vārds «kuri"
u. t. t. Ar to būtu izdarīti visi labojumi šinī likumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret priekšā celto labojumu apstiprināšanu?
Tādu nav. Tā tad tie apstiprināti.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par 1921. gada
14. jūlija rīkojuma par pārtikas produktu un citu
preču pieteikšanu un spekulācijas apkarošanu at-
celšanu beidzamā rindiņā starp „17. septembra pār-
grozījums* (Lik. krāj. 211.)" un „ar šo atcelti", likt
domu strīpu, lai atdalītu slēdzienu no likuma. Tie
būtu visi labojumi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret šo labojumu apstiprināšanu? Iebildu-
mu nav? Tie apstiprināti. Lūdzu tālāk.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par armijas un
flotes apgādi ar gultasi piederumiem' un speciāla,
silta un kaujas ietērpa priekšmetiem labojumi būtu
sekosi: Pirmkārt likt virsrakstā „ar gultas piede-
rumiem" un pēc- tam ne «speciālā, siltā", bet «spe-
ciāla, silta". Tālāk pašā saturā ir sekosi labojumi:
«Armijas un flotes karaspēka daļas apgādājamas ar
gultas piederumiem un speciāla, silta un kaujas
ietērpa priekšmetiem" t. i. izteikt tāpat kā pašā virs-
rakstā. Pašā sākumā atsevišķu priekšmetu sadalī-
jumos: A) Gultas piederumi, B) Siltais ietērps, un
C) Speciālā ietērpa priekšmeti", šie vārdi būtu jā-
pastrīpo, lai tos izdalītu no pārējā satura. Tālāk
viscaur ir ievests gramatisks labojums, liekot akuza-
tīvu pēc vārdiem «karaspēka daļām". Tālāk nāk
tādi paši labojumi: «Uz katru kareivi", «uz katru
instruktoru, kuriem jābūt jāšus". Tālāk «karaspēka
daļām uz katru ārējo sardžu posteni" — atkal likt
akuzativu. Tāpat tālāk «uz katru matrozi" u. t. t.
likt akuzativu. Tie ir gramatiski labojumi, kas bija
nepieciešami. Es viņus visus neatkārtoju, jo visos
pantus, sākot ar 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., ieskai-
tot līdz 37. pantam jālieto akuzativs. No pārējiem
labojumiem būtu pieminams: «Gultas maiss (flotē"
tad domu zīme «matracis)", lai neceltos pārpratumi.
Tāpat, ja iet runa par vienu galvas maisiņu, rakstīt
ne «galvas maisiņi", bet «galvas maisiņš". Tālāk
sakarā ar saturu jāpieņem nevis «sargu kažoki", bet
«sargu kažoks". — Pēc vārda «vestes" kuģa ko-
mandām vārdu «ādas" likt iekavās, «Galvas sil-
dītājs' ne «galvas sildītāji". Tālākā saturā tādā
paša veidā, kur nāk «priekšauts (ādas), svārki
(ādas), virsbikses (ādas)", vārds «ādas" jāliek ieka-
vās, lai nesamaisītu saturu. Tāpat ņemot vērā lido-
tāju un šoferu ietērpu, jāpiemin 2 un vairāk eksem-
plārus, jālieto daudzskaitlis: «Lidotāju uzvalki",
«lidotāju svīteri". Tie būtu visi pārlabojumi pie šī
liknma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem pār-
labojumiem? Iebildumu nav. Tie pieņemti.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par flotes obli-
gatoriska dienesta matrožu un instruktoru apgādi ar
ietērpiem un ietērpu piederumiem būtu sekosi labo-
jumi. Šinī gadījumā iet runa par vienu ietērpu un
tāpēc virsrakstā liekams ne «ietērpu", bet «ietērpa
piederumiem". Tālāk apakšvirsraksta saturā „ar
ietērpu un ietērpa piederumiem, pēc sekošas tabe-
les" pirms vārda «pēc" liekams komats. Atsevišķo
nodalījumu virsraksti: A) Apģērbs, B) Apavi un
veļa, C) Karaspēka daļu nozīmes, tāpat pastrīpojami.
Tāpat atsevišķos ietērpa gabalus pieminot: «virs-
krekli, vasaras, ikdienišķie" jālieto daudzskaitlis. Ari
cepures jāmin daudzskaitlī, pievienojot „s". Tie
būtu gramatiski izlabojumi. Vairāk labojumu redak-
cijas komisija neatrada.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret šiem redakcijas komisijas priekšā liktiem
pārlabojumiem? Tādu nav. Tie pieņemti.

Referents G. Mīlbergs: Likums par karaskolas
audzēkņu apgādi ar ietērpiem, ietērpu piederumiem
un gultas drēbēm. Tā kā še nodalījumos: A. Ap-
ģērbs, B. Veļa un apavi, C. Karaspēka daļu nozī-
mes, D. Sporta ietērps un E. Gultas piederumi iet
runa par vairākiem ietērpiem, tad komisija liek
priekšā pieturēties pie ietērpiem un ietērpu piederu-
miem daudzskaitlī. Bez tam pastrīpojami atsevišķo
nodalījumu virsraksti. Tāpat runājot par veļu un
apaviem visos gadījumos, kur lietojams daudzskait-
lis, ari tekstā lietot daudzskaitli: «nātni", tāpat
«krekli" — visur vienskaitļa galotnes vietā likt
daudzskaitli. Pie vingrošanas kurpēm, lai neceltos
pārpratumi, būtu pievienojams burts „p" t. i. pāris.
Vairāk pārlabojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas ziņojuma apstiprinā-
šanu? Tādu nav. Tas pieņemts.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par armijas ob-
ligatoriska dienesta kareivju un instruktoru apgādi
ar ietērpiem un ietērpu piederumiem viscaur lietot
daudzskaitli, tāpēc viscaur likt «ietērpa" vietā
«ietērpu" un «ietērpu" vietā „ietērpiem". Pirms tei-
kuma «pēc sekošas tabeles" liekams komats. Virs-
raksti A. Apģērbs, B. Veļa un apavi, C. Karaspēka
daļu nozīmes—pastrīpojami, lai atdalītu tos no pārējā
teksta. Tāpat visos gadījumos, kur tekstā minētas
lietas daudzskaitlī, lietojamas daudzskaitļa galotnes.
Citu labojumu nekādu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas komisijas priekšā celtiem pār
labojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņemti.

Mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu
— valdības ' atbilde uz iesniegto jau-
tājumu par bezdarbniekiem. Vārdu lūdz
tautas labklājības ministrs V. Salnājs. Vārds tautas
labklājības ministrim V. Salnājam.

Tautas labklājības ministrs V. Salnājs: Cienīja-
mie deputātu kungi! Valdībai bij iesniegts sekošs
jautājums: 1) vai ministru prezidentam ir zināms,
ka Latvijas darba apgādēs ir reģistrēti vairāk kā
5000 bezdarbnieki? 2) vai viņam ir zināms, ka val-
dība tanī pat laikā rūpējas par strādnieku ievešanu
no ārzemēm? 3) vai viņam ir zināms, ka pie sabie-
driskiem darbiem nodarbina tikai V? no reģistrētiem
bezdarbniekiem, bieži par neciešami zemu atalgo-
jumu? 4) vai viņam ir zināms, ka sabiedriskos dar-
bos nenodarbinātiem bezdarbniekiem netiek sniegta
nekāda palīdzība un tie ar savām ģimenēm daudr
reiz padoti badam — ja viņam tas ir zināms, tad, ko
va'dība ir nodomājusi darīt minēto apstākļu ne-
vēršanai.

Man ir tas gods dot valdības atbildi uz šiem jau-
tājumiem. Vispirms man jāatbild uz pirmo jautā-
jumu, vai valdībai ir zināms, ka Latvijā reģistrēti
5000 bezdarbnieki, — pozitīvi, un jāsaka, ka ne tikai
5000, bet uz 14. šī mēneša dienu bija reģistrēti pa-
visam 6077 bezdarbnieku. Sadalās šis skaits sekosi:
Ķīgā — 2130, Jelgavā — 715, Daugavpilī — 1000,
Slokā — 312, Liepājā — 827, Tukumā — 252, Vents-
pilī — 489, Valkā — 185_ un Bauskā — 134. Tagad
atbildi došu uz trešo jautājumu, un proti, vai valdībai
esot zināms, ka pie sabiedriskiem darbiem tiekot
nodarbināta tikai V? no visiem bezdarbniekiem. Te
nu jautājuma iesniedzēju dati nav gluži pareizi un tie
diezgan stipri atšķiras no īstiem. Pie sabiedriskiem
darbiem uz 14. decembri bij nodarbināti nevis 700,
bet 1498 no 6077 bezdarbniekiem, kas iztaisa apmē-

ram 24% no visiem. Protams, te var teikt, kāpēc
nodarbināts tik mazs procents bezdarbnieku. Kāpēc
tik mazs, to Višņas kungs motivēja ar iepriekšējā
gada datiem, proti, aizrādīja, ka iepriekšējā gadā,
pec viņa domam esot bijis nodarbināts vairāk bez-
darbnieku. Man jāsaka uz to, ka šogad bezdarba
stāvoklis iestājās daudz ātrāki nekā iepriekšējā gadā,
pateicoties klimatiskiem apstākļiem, kā ari pateico-
ties tiem sastrēgumiem, kādus pašreiz pārdzīvo
mūsu saimnieciskā dzīve, un tādā kārtā bezdarb-
nieku ieplūdums pilsētās šogad ir daudz lielāks, nekā
tasbija iepriekšējā gadā. To rāda ari skaitļi attie-
cība uz budžeta sumām, kādas tika izlietotas iepriek-
šēja gada ap šo pašu laiku un kādas šogad. Pagā-
jušogadu ap šo pašu laiku ir ticis izdots sabiedrisko
darbu sarīkošanai 300.000 latu. Patlaban, turpretim,
jau ir gandrīz visas budžetā sabiedriskiem darbiem
atvēlētas sumas izsmeltas un nodotas attiecīgiem
resorietm kā ari pilsētu valdēm, lai varētu bezdarb-
niekus pēc iespējas lietderīgāki nodarbināt. Uz 14.
decembri ar kabineta lēmumiem bija jau piešķirts no
sabiedrisko darbu fonda sumām 781.624 lati, kas ir
gan daudz vairāk nekā iepriekšējā gadā šinī pašā
laikā _300.000 latu! Šī suma, t. i. 781.624 lati, sada-
lās tāda veida, ka uz Rīgu iznāk 432.000 lati, uz
Liepāju — 131.000 lati, uz Daugavoili — 39.462 lati
uz Ventspili — 40.467 lati un uz Jelgavu — 86.768
lati. Bez tam vēl kabinets ar speciālu lēmumu ir
atvēlējis zināmu sumu pabalsta izsniegšanai tiem
bezdarbniekiem, kuriem patiešām nevarētu darbu
apgādāt. Bez šaubām, kā iepriekšējā gadā, tā ari
šogad, kad nebija paredzams, ka bezdarbs pieaugs
tādos apmēros, kā pieaudzis beidzamos mēnešos,
iri ar šīm ļoti lielām sumām nevarēs visus 6077 bez-
darbniekus nodarbināt. Bet ari iepriekšējā gadā ir
tkuši nodarbināti pie sabiedriskiem darbiem ne
'.00%, bet tikai apmēram 40% no visiem bezdarb-
niekiem. Šo normu, mēs esam pārliecināti, varēsim
nodarbināt ari šogad ar tām sumām, kuras jau atvē-
lētas un atrodas vietējo pašvaldību vai atsevišķu
resoru rīcībā. Tā tad ir nepareizi, ja jautājuma
iesniedzēji apgalvo, ka valdība šogad nedodot lī-
dzekļu sabiedriskiem darbiem un nodarbinot tikai
Lno visiem bezdarbniekiem. Pavisam bezdarb-
nieku ir tagad jau nodarbināti, kā to jau aizrādīju,
1498 cilvēki, kas sastāda 24% no visiem bezdarb-
niekiem. Dažās nilsētās nodarbināto procents sa-
sniedzis vairāk nekā 40%. Tā tas ir piemēram Jel-
gavā. Rīgā, turpretim ir nodarbināti 25% no reģi-
strētiem bezdarbniekiem, Slokā — ap 30%. ar vārdu
sakot, visā valstī, caurmērā nodarbināti 24%. Šinīs
dienās vajadzēja vēl Rīgas rajonā palielināties no-
darbināto skaitam par 400 cilvēkiem, jo viena dala
no tiem tiktu nodarbināta uz dzelzceļa un otra Slo-
kas akmeņu lauztuvēs. Tā tad Rīgas rajonā būtu
nodarbināti pavisam ap 880 cilvēki, tagadējo 480
vvietā. Jelgavā jau tagad ir nodarbināta gandrīz
puse. t. i. 309 no 715. Vissliktāks. bez šaubām, stā-
voklis ir Daugavpilī, tur reģistrēti apmēram 1000
bezdarbnieku, bet nodarbināti ir tikai ap 50 cilvēki.
Daugavpils pilsētas valde ir vairākkārt griezusies
pie ministru kabineta, tāpat pie atsevišķiem reso-
riem un pie augstā nama un lūgusi, lai steidzīgi
spertu kaut kādus soļus, lai šos tūkstots cilvēkus vai
nu nodarbinātu, vai, ja nevarētu to, tad nāktu tiem
palīgā ar pabalstiem. Ari te pagājušās nedēļas bei-

1 gās bija atvēlēta uz Daugavpils pilsētas valdes lū-
erumu zināma suma, tā saucamās Poguļankas šosejas
būvei. Sestdien no Daugavpils tomēr pienāca tele-
grama, ka šīs sumas vēl neesot laistas darbā. Bet
vēlākais šodien vai rītu darbi uz šīs šosejas ari sāk-
sies un mēs domājam, ka pie šiem darbiem varēs
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vel nodarbināt ap 200 cilvēku. Kā redziet, Daugav-
pilī stāvoklis, salīdzinot ar citām pilsētām, ir slik-
tāks. Tas izskaidrojams ar īpatnējiem apstākļiem,
kādos Daugavpils atrodas. Pilsētas valdei patiešām
grūti atrast pašai darbus. Mazākais līdz šim viņa
nav stādījusi priekšā nevienu daudz maz racionālu
darbu un cik tālu viņa tos ir stādījusi priekšā, val-
dība to ir ņēmusi vērā un attiecīgās sumas viņu iz-
vešanai asignējusi. Ja jautā valdībai, ko viņa domā
darīt, lai nāktu pretim bezdarbniekiem un novērstu
to stāvokli, kāds patlaban ir radies, tad man ir jā-
atbild, ka to sumu robežās, kādas bija atvēlējis aug-
stais nams valdības rīcībā, ir darīts viss, lai darbus
bezdarbnieku nodarbināšanai plānveidīgi sarīkotu
visā Latvijā. Šie darbi, liekas, ir produktīvi un tie
ir tādi, kuri valstij nepieciešami un kuri var mūsu
saimniecisko stāvokli uzlabot. Pa lielākai daļai tie
ir darbi, kuri grozās ap šoseju būvi. Tālāk ir ari
darbi, ar kuru palīdzību tiks uzlaboti mūsu lauku
ceļi, kā piemēram grants pārvadāšanas darbi, ana-
loģiski iepriekšējiem gadiem pa dzelzceļiem. Mazāk
racionāli ir tie darbi, kuros nodarbina Rīgā bez-
darbniekus, proti Uzvaras parkā. Bet ari tļe ir
tādi, kurus pilsētai tā kā tā reiz nāktos veikt. Šajos
pilsētas darbos tiek nodarbinātas pa lielākai daļai
sievietes, kuras pie smagākiem darbiem, kā akmeņu
laušanas un šoseju būves nevar sūtīt.

Kā tad stāv lietas ar pabalstiem? Višņas kungs
savā runā aizrādīja, ka valdība neizrādot vēlēšanos
bezdarbniekiem nākt pretim ar pabalstiem, kamēr
iepriekšējos gados tas esot noticis. Man jāsaka, ka
šis apgalvojums nesaietas ar patiesību, vēl vairāk
tāpēc nē, ka Višņas kungs teica, ka esot tendence
vispāri šinī ziņā nekā nedarīt. Valdībai tādas ten-
dences nav bijis. Taisni otrādi, valdība bezdarba
apkarošanā un bezdarbnieku smagā stāvokļa atvieg-
lošanā ir darījusi visu iespējamo. To jo skaidri rā-
dīja jau lielais sumas apmērs, kādu valdība ir no vi-
ņas rīcībā esošiem līdzekļiem izlietojusi sabiedri-
skiem darbiem. Tāpat tas ir ari ar pabalstiem.
Protams, nevar pabalstus sākt izsniegt tūlīt pirmā
dienā, kad parādās pirmās bezdarba zīmes. Ja val-
dība sāktu rīkoties jau pirmā dienā ar pabalstiem,
tad mēs nonāktu diezgan kritiskā stāvoklī. Valdībai
būtu ārkārtīgi grūti izkontrolēt tos, kuri patiešām
palikuši bez darba un kuri ir pabalstāmi. Pirmais
uzdevums valdībai, kad parādās bezdarba "īmes ir
lietderīgu darbu sarīkošana. Kamēr na\ daudz maz
pārredzamas ainas par to, cik cilvēkus varēs nodar-
bināt, tikmēr par pabalstu praktisku izsniegšanu ne-
var būt runa. Tagad, kur šī aina jau daudz maz
noskaidrota, valdība ari ir jau atvēlējusi šim; nolūkam
no zināma fonda noteiktu sumu 30.000 latu apmērā.
Šie 30.000 latu tiks izdalīti starp dažādām Latvijas
pilsētām atkarībā no vietējiem apstākļiem, atkarībā
no bezdarba asuma, atkarībā no tā, cik "ielos ap-
mēros valdībai uz vietas iespējams dot nodarboša-
nos un cik lielos apmēros nav iespējams.

Tagad pāris vārdus par algām. Jautājuma uz-
stādītāji saka, ka bieži vien algas bezdarbniekiem
pie sabiedriskiem darbiem esot ārkārtīgi zemas. Bez
šaubām, algas pie sabiedriskiem darbiem netiek
maksātas tik augstas, kādas ir brīvā tirgū. Šeit
valdība dara tikai to, kas tiek darīts itin visās ze-
mes, kur tiek sarīkoti sabiedriskie darbi. Nekur
pie sabiedriskiem darbiem algas netiek maksātas
tādos apmēros, kādos tās pastāv zināmai strād-
nieku grupai brīvā tirgū: Man šķiet, ka tas ir pil-
nīgi saprotami un loģiski, jo sabiedriskie darbi ir
tādi darbi, kuri zināmā saimniecības gadā varētu ari
izpalikt un ja tomēr valsts vai pašvaldības tādus
darbus sarīko, tad zināmā mērā tās atsakās no'sava

kārtējā saimniecības plāna. Tāpēc pie sabiedriskiem
darbiem nodarbināto strādnieku algas ir vienmēr

? zemākas, nekā caurmērā , tās ir brīvā tirgū. Rīgā,
kur dzīves dārdzība ir vislielākā, dienas algu, ja
strādnieks nodarbināts pie dienas algas, saņem pie
sabiedriskiem darbiem: 2 lati vīrietis un sieviete
Ls 1,50 resp. 100 rubļu un 75 rubļus. Brīvā tirgū
caurmēra alga ir 2,70 vīriešiem un 1,80 sievietēm.
Tā tad redzat, sabiedrisko darbu strādniekiem algas
ir tikai mazliet zemākas. Var jau, protams, strīdē-
ties par to, vai šīs algas nav par daudz zemas. Bet
man šķiet, ka valdībai ir jāņem vērā ari tas, lai tā
varētu nodarbināt pēc iespējas plašākas masas. To
nevar atvēlēto līdzekļu robežās sasniegt ar augstām
algām, jo lielākas būs algas, jo grūtāks būs priekš
valdības stāvoklis tanī ziņā, ka viņa nevarēs nodar-
bināt tik daudz, kā tas būtu vajadzīgs. Saeima ne-
atvēlēja tik daudz līdzekļu, lai varētu nodarbināt
vtsus bezdarbniekus. Vēl jāpiezīmē, ka uz dienas
algas mums strādā ļoti niecīgs procents no nodarbi-
nātiem strādniekiem un strādā vairāk tie, kuri ir
diezgan nespējīgi strādnieki: strādā pa lielākai daļai
sievas, piemēram Uzvaras parkā. Bet nedrīkst aiz-
mirst ari to, ka dienas strādnieki pie savas dienas
al?as vēl saņem piemaksas, uz katru bērnu dienā pa
5 rubļi. Algas ir 75 un 100 rubļi, ja strādniekam ir
bērni, tās palielinās ar to daļu, ko saņem bērni kā
pabalstu. Lielākā daļa bezdarbnieku turpretim strā-
dā akorda darbus. Tā tas ir piemēram pie zemes
darbiem, pie darbiem akmeņu lauztuvēs u. t. t. Te
strādnieki jau izpelna daudz vairāk, izpelna to nor-
mālo algu, ko strādnieks pelna pie melnā darba uz
brīva līguma pamata. Man šķiet, ka pēc sacītā va-
jadzēs loti daudz partejības un gribas nerēķināties
ar apstākļiem, lai prasītu no valdības, lai tā atkāpjas
no pastāvošās prakses, pie kādas tā līdz šim ir pie-
turējusies algu jautājumā. Kas attiecas uz pabal-
stiem un viņu lielumu, tad šādi pabalsti tiks izsniegti
tiem . kuriem valdība nevarēs dot darbu. Normas
pabalstiem paliks tās pašas, kādas ir bijušas iepriek-
šējos gados.

Tālāk kā otrais jautājums ir uzstādīts, vai val-
dībai ir zināms, ka kamēr Latvijā pastāv bezdarbs,
tiekot ļoti daudz kas darīts no valdības puses, lai
importētu otrādniekus no ārzemēm. Šis apgalvo-
jums man vienkārši jānoraida, tā lietas nestāv. Val-
dība nav strādniekus ievedusi. Pirmkārt vasarā
mums bezdarba patiesībā nebija. Bija gan Liepājā
un Rīgā zināms daudzums sievu bez darba, bet tās
drīzāk bija sociāli apgādājamas un tikai ar lielām
grūtībām uzlūkojamas par bezdarbniecēm. Bet
mūsu sociālā apgāde nav pietiekoši labi nostādīta un
tāpēc šīs sievas tika tomēr reģistrētas darba biržā
un figurēja kā bezdarbnieces. Bet ari pa vasaras
.laiku kaut kādi nebūt strādnieku organizēti ieve-
dumi no ārzemēm nedz no kādām nebūt organizāci-
jām, nedz no valdības, nav notikusi. Es saprotu un
pielaižu, ka varbūt kā sekas tai konvencijai, kura
pastāv starp Lietuvu un Latviju, kura diezgan ievē-
rojami atvieglina pāreju pierobežas joslā, kā vienas
tā_ otras puses iedzīvotājiem otrā valstī, es pielaižu,
kā sekas no šīs konvencijas to, ka varēja iekļūt še
Latvijā atsevišķi lietuviešu strādnieki, kuri varbūt
līga pie atsevišķiem saimniekiem un izgāja ārpus 15
verstīm pierobežas joslā, kuras paredzētas minētā
konvencijā. Bet vismaz kā organizēta parādība nav
bijusi nomanāma strādnieku ievešana no ārzemēm
pa vasaru un tas, ka valdība būtu veicinājusi pa va-
saras laiku strādnieku ieplūšanu no ārzemēm, tas
nav pareizi un nesaietas ar patiesību. Acīm redzot,
ka jautājuma uzstādītāju kungi, runādami par ār-
zemes strādnieku ievešanu, ir domājuši vienu no
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kabineta beidzamiem lēmumiem, kuram ir zināma
attiecība uz šo jautājumu. _ Bet, kungi, šis lēmums
runa par_uzturas zīmju iegūšanas atvieglināšanu un
pasu vizam. Be te nu ir jāzin, ka tad, kad šis lē-
mums tika taisīts, valdība noteikti un stingri pastrī-poja, ka tas vārstāties spēkā, ka viņu var izmantot
tikai tad, kad bus aprija mēnesis, t. i. kad praktiski
vairs nevarēs but runa par bezdarbniekiem, jo tad
jau bezdarbnieku armija ir izsīkusi. Turpretim pat-
laban, kur bezdarbnieku armija šeit pilsētā ir pa-
tiešam liela, šie lēmumi attiecībā uz zināmu pasu
formalitatu nokārtošanu nekādi nevar iespaidot šīs
armijas Pieaugšanu vai sabrukšanu, un es jums pa-
tiešam ar mierīgu sirdi varu apgalvot, ka pēc šī
lēmuma pieņemšanas kabinetā vēl neviens strād-
nieks no Lietuvas ari nav ievests. Tā tas ir.

Bez tam man, cienījamie kungi, jāaizrāda vēl
uz to, ka mēs taču esam tiekušies visu laiku vispā-
rīgi samazināt pasu formalitātes piemēram ar Igau-
niju līdz iespējamam minimumam, ja vajadzīgs, pat
šīs formalitātes atcelt. Šinī virzienā mēs esam ari
panākuši zināmus rezultātus. Man šķiet, ka apmē-
ram tāds pats stāvoklis ir ari ar Lietuvu. Ja jau nu
šīs pasu formalitātes ar attiecīgiem līgumiem un
attiecīgām konvencijām tā kā tā tiks reiz novērstas
un ja mēs ari ar Lietuvu atrādīsimies uz tā līmeņa,
uz kura esam tagad ar Igauniju, tad ari ar Lietuvu
acīm redzot mums ik uz soļa būs jārēķinājas kā ar
valsti, no kuras cilvēku ieplūduma, kāds eventueli
varētu nākt no turienes, mēs nevarēsim izbēgt. Ur
liekas, ka visi deputāti taču šinī augstā namā no.sie
nas līdz sienai vienprātīgi vēlas, lai reiz panāktu
tādu stāvokli, kur dažādas formalitātes ar mūsu kai-
miņu valstīm patiešām būtu kritušas. Tāds ir fak-
tiskais stāvoklis attiecībā uz otro jautājumu.

Kādas ir vispārīgās izredzes? Ja bezdarbnieku
skaits nepieaugs pārāk lieliem lēcieniem, ja tas ne-
sacelsies pārāk augstu, salīdzinot ar to skaitu, kuru
es jaujninēju, tad valdībai ir tā pārliecība, ka viņa
ar atvēlētiem līdzekļiem varēs nodarbināt ne mazāk
kā 40% no visiem bezdarbniekiem, bet tai daļai,
kura. patiešām būs nonākusi trūkumā, kurai nevarēs
piegādāt darbu, varēs dot zināmus pabalstus, ap-
mēram tanīs apmēros, kādus deva iepriekšējos ga-
dos. Prasīt no valdības vairāk ir grūti un pat ne-
iespējami, jo valdība var rīkoties tikai atvēlēto lī-
dzekļu robežas, to līdzekļu, kādi ir viņas rīcībā. To
valdība ari ir darījusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ar vajadzīgo skaitu
parakstu uz Saeimas kārtības ruļļa 98. panta pamata
iesniegts priekšlikums atklāt debates pēc valdības
atbildes uz jautājumu. Tiek atklātas debates. Vār-
du Iudz deputāts Višņa. Vārds deputātam Višņam.

.1. Višņa (sociāldemokrāts): Augsti godātie depu.
tatu kungi! Darba ministra kungs, atbildot uz mūsu
jautājumu it pareizi atbildēja, ka mūsu jautājumā
minētais bezdarbnieku skaits tālu ir mazāks par to,
kāds faktiski tagad ir. Tas ir gluži pareizi, jo no šī
jautājuma iesniegšanas ir jau pagājušas dažas dienas
un šinīs dienās bezdarbnieku skaits ir paspējis pie-
augt par 1500. Tas patiešām rāda, ka bezdarba
krize ir stipri liela un ja nedaudz dienās mūsu valstī
bezdarbnieku skaits ir vairojies pāri pār pusotra
tūkstošiem, tad tas pierāda, ka ir beidzamais laiks
augstā namā par jautājumu pārrunāt. Bet es nevaru
vienā jautājumā piekrist ministra kungam, un tas ir,
ka bezdarbnieki,procentuāli ņemot, šogad tiekot tikpat
daudz nodarbināti kā iepriekšējos gados. Protams,
ir jau dažas vietas, kur ap 30% bezdarbnieku pielīkti
pie darba. Ministra kungs minēja tādas vietas kā
Sloka un Jelgava. Turpretī viņš neminēja tādas vie-
tas, kā Ventspils, Daugavpilsun Rīsa Rīgā, Dau-
gavpilī, Liepājā un Ventspilī patiešām stāvoklis ir

tāds, ka ari vietējas pašvaldības nezin, ko iesākt.
Man ir telegrama no Daugavpils pilsētas pašvaldības,
kura skan sekosi: Daugavpils darba biržā reģistrēti
1000 bezdarbnieku. Stāvoklis šausmīgs. Bezdarb-
nieki kategoriski prasa darbu. Atvēlētie līdzekļi ir
jau izlietoti". Pašvaldība prasa, ko lai dara un kāda
būtu bijusi izeja. Es domāju, ka ja pilsētas pašval-
dība ir tik ārkārtīgi uztraukusieska atzīmē stāvokli
par šausmīgu, tad var gan iedomāties, kāds stāvoklis
ir tiem cilvēkiem, kuri darba biržā ir jau reģistrēju-
šies 3 mēnešus, kuri iet dienu no dienas meklēt darbu
un nevar darbu dabūt. Ja sabiedrisko darbu nebūs
uz vietas, tad Daugavpilī pa ziemas mēnešiem un
Latgale darbu atrast nav iespējams, vislabāk to va-
jadzēja zināt tiem Latgales deputātiem, kuri šodien
ilgu laiku linus kulstīja, _ bet kuri neatrada neviena
priekšlikuma, neviena vārda priekš tam, kā atrast iz-
eju priekš tiem latgaliešiem, kuriem nav pat lēto linu,
ko pārdot. Ministra kunga dati attiecībā uz bezdarb-
nieku nodrošināšanu varbūt varētu zīmēties uz tiem
projektiem, kādi vel ir attiecīgo resoru portfeļos, bet
kuri dzīve vel nav realizēti un tadeļ ir starpība starp
faktisko stāvokli un tiem datiem, kādus ministra kun-
gam ir devuši it ka avansu uz oriekšu paredzamiem
darbiem, kādi turpmākā nākotnē būs. Bet acumirkli,
šodien un pat vel šonedēļ domāju-, ka stāvoklis krasi
nelabosies. Es domāju, ka runājot par bezdarbu te
augsta nama ir tāda doma, ka bezdarbnieki rodas no
lauku darbiem un ka varētu būt runa tikai par tiem
cilvēkiem, kuri no laukiem pilsētās ieplūduši, ka tieši
šie strādnieki ir bez darba, ka vajaga viņus pielikt
atpakaļ pie lauku darbiem un tad lieta būs labota. Tā
tas nav. Man ir dati par Rīgas rajonu, par tiem 2000
bezdarbniekiem, kas reģistrēti Rīgas darba biržā.
Kas tie ir pēc profesijas? Ņemsim vienu rūpniecību—
st>kla _ rūpniecību. Pavisam Rīgā stikla rūpniecībā
strādāja ap 2000 strādnieku. No šiem 2000 Rīgas
stikla rūpniecības strādniekiem tagad 1850 strādnieki
:r be^ darba un viņi oēc fabrikām pašlaik sadalās se-
kosi. «Latvijas Stikls" ir atlaidis 400 cilvēkus,
.,Etna" — 200, Ozoliņa fabrika 200 strādniekus, Vol-
berga fabrika 50, ..Beka"— 250 strādniekus, «Centrs"
100 strādnieku, kopā 1300 strādnieku. Turpretim
uzteitks uz 12. decembrī vēl ir 350 -Beka" strādnie-
kiem un vēl dažās mazākās stikla fabrikās, kuras ir
darbus pavisam likvidējušas. Tie dati liecina, ka
jus šos 1800 stikla rūpniecības strādniekus nevariet
pie bbākās gribas pielikt pie lauku darbiem, jo tas
cilvēks, kas 30—40 gadus nostrādājis stikla fabrikā
^ie sava speciālā darba, nav lietojams lauksaimniecī-
bas darbiem un neviens lauksaimnieks ari viņu pie
sevim neņems. Tāpēc runāt par to, ka varētu šos
bezdarbniekus, kuri nāk no fabrikām, izlietot priekš
lauku darbiem, tas būtu pilnīgi maldīgi un te bez šau-
bām izeja jāatrod. Bet ne tikai stikla rūpniecībā
vien dod bezdarbniekus. Jāsaka, ka ari valsts uzņē-
mumi ir lielā mērā vainīgi pie lielā bezdarbnieku
skaita, man ir noteikti dati par to, cik bezdarbnieku,
sevišķi kvalificētu strādnieku, mums ir devušas valsts
iestādes. Ņemsim piemēram lielāko valsts saimnie-
cisko uzņēmumu — dzelzceļu darbnicas. Daugavpils
dzelzceļu darbnicas atlaidušas 200 strādniekus, Lie-
pājas — 150 un Rīgas pāri par 100. Pavisam šīs 3
darbnīcas konā nodarbina antnēram 3 l-i tūkstošus
strādnieku. Bet ari tie pārējie, kuri tagad ir darbā
strādā samazinātu darba laiku. Rīgā dzelzceļu darb-
nīcās darbi samazināti par 30%, Liepājā nedēlā strā-
dā tikai 3 dienas un Daugavpilī stāvoklis ir taisni t^rļs
pats. Ari atlikusē strādnieku dala valsts dzelzceļu
darbnīcās strādā samazinātu darba dienu skaitu, lai
nebūtu lielais vairums no strādniekiem jāatlaiž un lai
dotu iespēju, kaut vienai daļai, kaut cik nopelnīt. Tā-
pēc paši uzņēmēji ir ieinteresēti darbus iekārtot
ta, lai visus strādniekus nebūtu jāatlaiž. Tā-
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pat otra_ rūpniecības nozare Rīgā rāda, ka liels skaits
kvalificētu strādnieku caur darba samazināšanu ir
palikuši bez darba. Ir skaidrs, ka šos speciālistus,
kuri gan ir labi metalstrādnieki, labi atslēdznieki un
citi amatnieki, ka šos pie_lauku darbiem izlietot nevar.
Un protams, ka šinī ziņā izeja var būt tikai viena un
ta izeja ir rodama ierīkojot attiecīgus sabiedriskus
darbus. Runājot tieši par par to, kāpēc mums šoziem
un ari iepriekšējas ziemas rūpniecības strādniekiem
bij bezdarbs, kāpēc mums ir valsts uzņēmumos bez-
darbs, tad lielu pārmetumu var taisīt tiem attiecī-
giem, valsts saimnieciskiem resoriem, klairi šos strād-
niekus nodarbina. Es ņemšu tikai, piemēram, dzelz-
ceļus. Kapec tagad un gandrīz katru gadu, dzelzceļu
darbnīcas ir stiprs darba trūkums. Ja ņemsim, caur-
mēra, visu gadu, tad vasaras mēnešos ir pretēja pa-
rādība. Piemēram Liepājas un Rīgas darbnīcās
strādnieki vasaras mēnešos sitrada virsstundas un '
vairākas maiņas. Bet tagad ir pretēja parādība, ta-gad darbi tiek izbeigti un viena daļa strādnieku ir jā
atlaiž, bet parejiemkuri tiek paturēti, darbi jāsama-
zina, lai nebūtu lielāka daļa jāatlaiž. Tā ir vienkārši
nesaimnieciska rīcība. Varētu darbus valsts uzņē-
mumos iekārtot ta, lai cauru gadu strādājot normālu
darba stundu skaitu pietiktu darbs visam gadam. To
varētu panākt, ja būtu noteikta griba un saimniecisksplāns. Ņemsim stikla rūpniecību. Paši stikla rūpnieki
žēlojas par to, ka lielāka daļa pasūtījumu valsts
spirta monopolam, pie kura tiek nodarbināti 60%
strādnieku, no attiecīga resora tiek nodoti nevis ru-
denī, bet pavasarī,_taisni tad, kad ari privātie pasū-
tījumi stikla fabrikām ir pietiekoši lieli. Tāpēc va-
saras mēnešos steidz pa kaklu, pa galvu, strādā ar
virsstundām līdz pienāk rudenis — kritiskais mo-
ments rūpniecības strādniecībai — un darba nav, tā-pēc ka vasara darbs sasteigts, visi nasūtījumi izpil-
dīti. Katrs, kas pazīst darba apstākļus un darba ra-
žīgumu stikla rūpniecībā, teiks, ka nav lietderīgi va-
saras mēnešos dot pasūtījumus uz stikla darbiem.Darbs ir neražīgs un nelietderīgs, Lietderīgāki būtu
nodot šo pasutījumu_ ziemas mēnešos, bet tas netiek
darīts. Ari šinī ziņa var prasīt, lai attiecīgai resors
šospasūtījumus iekārtotu ziemas mēnešos, kad darbs
ir ražīgs un privāto pasūtījumu nav. Tik daudz saim-
nieciskas lietderības un saprata no mūsu valsts saim-
nieciskiem resoriem mes varētu prasīt. Tālāk darba
ministra kungs teica, ka attiecībā uz strādnieku ie-
vešanu no ārzemēm valdība esot pilnīgi nevainojama.Lēmums, kurš pieņemts ministru kabinetā, esot regu-
lējošas dabas un atļaujot ievest strādniekus no ārze-
mēm tikai tad,kad patiešam esot strādnieku trūkums,
vasaras mēnešos. Vasara darba biržās strādnieku
trūkstot Uz vietām laukstrādnieku pieprasījums
esot lielāks un tapec citas izejas neesot, ka jāievedot.Ja maniatjmiņa neviļ — es domāju, ka tas tā ir —
tad vairākas apspriedes par laukstrādnieku ievešanu,
kur ari arodbiedrības pārstāvji piedalījās, notika
taisni rudenī bezdarbam sākoties. Jūs sakāt, ka tas
bijis domāts nākamam gadam? Es domāju, ka cent-
ralbiedrība savus strādniekus pa ziemas mēnešiem
netur ka putnus būrīšos un nebaro, nākošo gadu gai-
dot. (Starpsauciens.) Brieža kungs, es Jums tūlīt
atbildēšu. Es pilnīgi saprotu, ka valdībai ir ārkārtīgi
neērti atzīties, ka viņa dara vienu ļoti nepareizu unkļūmīgu soli un patiešām ir grūti savienot tādu stā-
vokli, ka tanī paša ministru kabineta sēdē, kur lemj
par zināmas sumas atvēlēšanu priekš sabiedrisko
darbu organizēšanas vietējiem bezdarbniekiem, tiek
pieņemts ari otrs lēmums, ka jāieved strādnieki no
ārzemēm! Es pilnīgi saprotu, tas ir neiespējams un
traģisks stāvoklis, bet tasjr fakts! Valdība formāli
atrunājas, ka: redzat, mes esam to lēmumu pieņē-
muši priekš vasaras un mēs neesam vainīgi, ja tie

strādnieki ieplūst pierobežas joslā.. Ja valdība patinav veuusi, tau viņa ir devusi līdzekļus prieks veša-
nas un lauksaimniekiem centraibiearibas aarba ~bi-lojam, cik zinu, ir atveieti VUOO lati priekš strādnieku
ievešanas no ārzemēm. Ta tao valaīoa par tik ir
vainojama,ka viņa ar valsts līdzekļiem uz vaists rē-
ķina ieved strādniekus no ārzemēm tanī brīuī, kad
pasu zeme ir stracimeki. Un es vēlreiz gribu pastrī-
pot, ka neviena Latvijas strādniecības organizācijanenostājas uz tāda vteuokļa, ka mums vajadzētu ie-
taisīt sioerus, lai neviens strādnieks no ārzemēm ne-
iekļūtu. Bet šinī momenta strādnieku ievešanai no
ārzemēm ir specifiska nokrāsa un to, man liekas, ari
valdībai vajadzēja saprast, ka nevar ievest tādā brīdī,
kad paši nezin, kur savus bezdarbniekus likt, betvaldība dod valsts līdzekļus priekš ārzemnieku ieve-
šanas no ārzemēm. Tāpēc es aomāju, ka šinī ziņā
mušu pārmetums ir vieta. Ls gribu aizrādīt sevišķi
uz Latgali.

^
bakat, kur jūs domājat likt Latgales

strādniekus? Viena daļa no viņiem rudens mēnešos
bija nodarbināta uz dzelzceļa. Tie darbi izbeidzās.
Uz Latgali atpakaļ viņi nevar iet, jo viņi zin, ka tur
viņiem nav ko darīt. Še ir man priekšā teiegrama
no Daugavpils pašvaldības, kura saka, ka Daugavpilī
bezdarbnieku stāvoklis esot šausmīgs. Es ticu, ka
tas ta ir, jo tagad.Daugavpilī nav nekāda darba, lam-
deļ sūtīt tos cilvēkus uz laukiem tagad pa-ziemas mē-
nešiem? Ari tur nav darba roku pieprasījumu, las
sāksies tikai ar aprīļa mēnesi, kad sakas darbs uzlaukiem._ Kur ir izeja? Valdība taču nevar nostā-
ties uz tāda viedokļa: mums nav nekāda daļa gar to.
ka tūkstošiem cilvēku mirst badā un bezdarbā ap-
kārt klīst Valdība tādu atbildi nevar dot. Ja val-
dība un tas partijas, kas viņu atbalsta, vēl šodien te-
patnobalsoja, cik daudz miljoni rubļu ir jāmaksā ra-
žotajiem

^
kuriem cēlušies zaudējumi no neizdevīgām

linu cenām, tad, man liekas, ari otrai iedzīvotāju
daļai — nodokļu maksātajiem, kuriem tagad nav mai-
zes, ir tiesība prasīt: palīdzat mums tagad atrast
darbu un maizi, lai mušu ģimenes nemirtu badā.
Protams, ta ir veca parādība, ka dažas aprindas uz
bezdarbnieku jautājuma grib sev lielus politiskus ka-
pitālus iesist. (A. Briedis no vietas: «It sevišķi sociāl-
demokrāti!") Sevišķi Brieža kungam, lielajam zem-
nieku vadonim, es ieteiktu kaut vienreiz viņa mūžā
svētīgu darbu izdarīt. Ja Jūs neesiet visā mūžā ne-
vienu labu darbu_ darījuši, tad aizejiet uz Rīgas no-malēm un paskatāties, kā ļaudis tur dzīvo. Es esmu
pārliecināts, ka tad,_ Brieža kungs, Jūs nevarēsiet
neviena sava sapulce pat_ muti atplēst un par bez-
darbniekiem kādu ļaunu vārdu teikt. Jūs paskatāties
un pārliecinājāties! (A. Brieža starpsauciens.) Nu,
es domāju, ka Jums netraucētu vēl reiz šos nelaimī-
gos apskatīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Sarunas nav
paredzētas kartības rullī.

_J. Višņa (turpina): Tāpēc es domāju, ka šinī
jautājuma vismaz tagad, kad vajaga domāt par to, kā
pahdzetvienai Latvijas iedzīvotāju daļai, kura ir no-
nākusi ārkārtīgi kritiska stāvoklī, kaut uz laiku šodemagoģiju vajadzētu atmest. Vismaz uz trim ga-
diem jus varētu no tās atteikties, līdz nākošām vēlē-
šanām. Attiecība uz ārzemju strādnieku ievešanu
valdība neattaisnojas, un es domāju šinī augstā namā
neatradīsies neviens, kurš varētu teikt, ka valdība
šinī jautājuma ir_rīkojusies pareizi. Tagad ir jau vi-
siem atklāti zināms, ka lauksaimnieku organizācijas
strādniekus no ārzemēm ieved. Es esmu pilnīgi pār-
liecināts, ka valdībai nav pat iespēja reģistrēt, cik
ievedun sekas ir redzamas jau tagad. Tā mums ziņo
no kādas valsts muižas — Oktes muižas — ka tur
izceļoties niecīgam konfliktam vietējiem laukstrād-
iiiekiem-kalpiemar muižas pārvaldnieku, pēdējaisat-
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stādinājis tos no darba un teicis: «Es jums nedošu
ne noiigto deputātu, ne nongto lopbarību, kas jums
paredzēta — taisāties no dzīvokļiem lauka, tapec ka
tagau es varu uabut tik daudz leišu, cik man ir va-
jadzīgs!" SI atbilde ir ļoti raksturīga. Lsez saubam,
tas ir sekas no valdības lēmuma par laukstrādnieku
ievešanu, sekas no tiem vairākiem desmitiem tūksto-
šu latu valsts uozekļu, kas īzsnugti' privātam organi-
zācijām ārzemnieku ievešanai, lautas labklājības
ministra kungs runāja ari par algām un teica, ka ne-
varot nolikt tik lieias, kauas esot privāta rūpniecība,
io neviens nav ari domājis prasīt. Mēs saprotam,

Ka pie sabiedriskiem darbiem, kuri domāti bezdarba
apkarošanai, nevar maksāt tik augstas algas, kādas
straonieki nopelnītu, strādājot normālos darba ap-
stākļos. Bet vienu gan var prasīt — lai pie sien.
darbiem maksātu algu, ar kuru strādnieks var daudz
maz dzīvot. Ir ari tāds piemērs un par nožēlošanu
man jāsaka, ka ļaunie piemēri stipri daudz krīt uz
satiksmes ministrijas rēķina. Satiksmes ministrija ir
pa daļai vainīga pie bezdarbnieku radīšanas, jo no-
vērota rudeņos viena parādība, un proti, ka sa-
tiksmes ministrija atlaiž sevišķi daudz līnijas strād-
niekus un viņu vietā pieņem bezdarbniekus. Vienu
dienu uz dzelzceļa atlaiž 30U linijstrādniekus, pasaka
tiem, ka darba vairāk nav, bet otru dienu iesniedz
darba apgādei pieprasījumu par tikpat lielu darba
spēka skaita vajadzību. To dara, lūk, kamdēļ; šiem
3U0 kārtējiem strādniekiem ir 125 rubļu algas diena,
bet pieņemot tikpat daudz bezdarbniekus no sabie-
drisko darbu biroja, par 100 rubļiem dienā, ministrija
pazemināja dienas algu par 25%. Tādā kārtā bu-
džetā paredzētā suma 125 rubļu dienā netiek izlietota,
bet iztiek ar 100 rubļiem dienā. Neskatoties uz to,
daži laikraksti met zibeņus un pērkonus par bez-
darbnieku galvām un saka, ka viņi pelnot vai mi-
nistru algas. Bezdarbnieku vairošanā vainīgas tam-
dēļ ari valsts iestādes. No vienas puses tiek radīts
mākslīgā kārtā bezdarbs un no otras puses prasa_ lī-
dzekļus bezdarbnieku nodarbināšanai. Protams, tāda
politika ir pilnīgi nepielaižama, un, man šķiet, reiz
par visām reizēm to vajadzētu izbeigt. Ja viens re-
sors ņem līdzekļus priekš bezdarbnieku nodarbinā-
šanas, tad viņam vajadzētu kārtējo darbinieku skaitu
pavairot un nevis nodarboties ar acu apmānīšanu.
Nupat no Liepājas ziņo, ka ir atlaisti 60 dienas strād-
nieki un tanī pat dienā tikpat daudz pieņemti no vie-
tējās darba biržas nevis par 125 rubļiem diena, bet
pēc noteiktas normas, t. i. 100 rubļiem diena. Tas nu
ir pilnīgi nepareizi un šinī ziņā var prasīt, lai valsts
izbeidz šādu mākslīgu strādnieku atlaišanu,_ lai viņa
uz priekšu to vairs nepraktizētu. Attiecība uz no-
teiktām dienas algām jāsaka, ka es pilnīgi saprotu, ka
ari darba ministra kungam bija stipri neērti teikt, ka
algas nav augstas. Es gribētu gan zemāko dienas
algu ciparus mazliet koriģēt un teikt, ka darba algas
norma svārstās vīriešiem «100 rubļu diena, bet sie-
vietēm 75. Ministra kungs aizmirsa pateikt, ka pie
zemes rakšanas darbiem nolikta, zināma norma, t i.
10 truļus dienā pie zināma attāluma t i. līdz 1200

metru. Ja to darbu nevar veikt, tadpar katru iz-
trūkstošo daļu atrēķina 20 rubļu diena nost un sie-
viešu izpeļņa no 75 rubļiem samazinās uz 55 rubļiem
un javēl es papildināšu, ka ar šiem 55 rubļiem diena
ir spiesta iztikt māte, kurai trīs bērni un no kuriem
divi apmeklē skolas, tad jus sapratīsiet, kas ta ir par
dzīvi. Un ja jūs šo dzīvi un patiesos_ apstākļus zi-
nātu, tad vienā otrā gadījuma tie negodīgie raksti, šie
ķengājumi neparādītos un_ tiem kungiem, kas_ šos
ķengāšanos rakstus fabricē, tiem es gan nenovēlētu
nonākt Latvijas bezdarbnieku stavoklī._ Vel ir viena
zīmīga parādība, kura. beidzama laika novērojama
rūpniecības strādniekos, ka tanī pat laika, kad mes

ievedām no ārzemēm nespeciālistus melna darba
strādniekus, kuru liela daļa līdz laukiem netiek, bet
vienkārši aiziet pie dzelzceļa zemes rakšanas dar-
biem, kur mēs varētu itin labi mūsu bezdarbniekus
nodarbināt, bet liela d_aļa kvalificētu strādnieku tanī
pat laikā aizplūst uz ārzemēm. Es minēšu atkal to
pašu stikla rūpniecību. Tā ir viena nozare, kurā va-
jadzīgi ļoti augsti kvalificēti strādnieki un nupat īsa
laikā, kad aiztaisas mūsu stiklaJabrikas, uz Lietuvu
aizbraukuši apmēram simts cilvēku kvalificētu strād-
nieku stikla pūtēju. Es paredzu, ka pavasarī nāks
rūpnieki ar prasību, lai atļauj ievest speciālistus no
ārzemēm, no Cekoslovakijas, no Vācijas vai citam
valstīm. Tālāk varētu prasīt, lai vismaz valsts ar
saviem pasūtījumiem iekārtojas tā, ka neizsauktu
piepešā kārtā mūsu labāko kvalificēto strādnieku aiz-
plūšanu uz ārzemēm un šinī ziņā nav jāaizmirst, ka
mums nav nokārtots arodmācekļu jautājums, mums
neaug arodnieciski praktiski sagatavota jaunā strād-
niecība, mēs dzīvojam pašlaik no vecām rezervēm.
Un, piespiežot tos pašus"aizklīst uz ārzemēm, valdība
izdara lāča pakalpojumu rūpniekiem. Pie visa tā, ko
ministra kungs paziņoja, var, protams, taisīt tikai
vienu slēdzienu — ka visi bezdarbnieki darbu ne-
dabūs, un ka ari tā daļa, kurai darba nav, pabalstu
nedabūs. Te varētu vēlreiz pastrīpot, ka nekad ne-
viena strādnieku organizācija nav prasījusi, lai viņus,
tā sakot, kā valsts pensionārus uzturētu. Viņu pamat-
prasība ir, ka tādā momentā, kad darba navjai darbs
tiktu dots, bet ja darba nav, tad, paliek pāri prasīt,
lai kaut kādā citā ceļā bezdarbnieki tiktu, apgādāti.
Man liekas, ka visa mūsu līdzšinējā prakse rāda, ka
bezdarba krize tikai ar sabiedriskiem darbiem, ģime-
nes piemaksām un pabalstiem nav novēršama. Mums
jāiet pa to pašu ceļu, pa kādu iet ari mūsu kaimiņu
valsts bezdarbnieku apdrošināšanā. Pat Lietuva ir
ievedusi dzīvē likumu par strādnieku apdrošināšanu
pret bezdarbu. Šinī ziņā ari Latvijas līdzšinējā prakse
rada, ka citas izejas nav. Bet no tagadējas politiski
neatlaidīgās valdības, kuras darbības dienas jau ir
skaitītas, mēs to acīmredzot nesagaidīsim. Šo jau-
tājumu mūsu frakcija ņems dienas kartība tad, kad
mums būs atbildīga valdība, kura nesis atbildību par-
lamenta un tautas priekšā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam En-
zeliņam.

H. Enzeliņš (zemnieku savienība): Tautas lab-
klājības ministra kungs deva lietišķi izsmeļošuatbildi
uz pieprasījumu šinī jautājumā. Es tikai gribētu da-
žus vārdus teikt augstam namam no lauksaimnieku
redzes stāvokļa par šo lietu. Bezdarba uz laukiem
nav. (Saucieni pa kreisi: «Pilsētās!") Tika aizrādīts
uz cēloņiem, kas bezdarbu rada. Ari es gribuuz tiem
aizrādīt. Bezdarbu rada vispirms tas, ka mēs māk-
slīgi izceļam pilsētas uz lauku rēķina. Pilsētām mes
dodam tādas ērtības, kādu laukiem nav. Pilsētas
tāpēc pievelk cilvēkus, kam būtu maize uz laukiem
un nebūtu tur bezdarba. Tālāk, bezdarbs ceļas ta, ka
mākslīgi rada rūpniecību. Galvenais bezdarba cē-
lonis ir grūtā krīze, kurāatrodas mušu lauksaimnieki,
jo ja lauksaimniekiem trūkst līdzekļu, ar ko pirkt, tad
amatniekiem nav darba. Tad amatnieks ir spiests
savus strādniekus atlaist. Tāpat ari rūpnieks. Ja
zemniekam nav naudas, tad nav kam ražotas preces
pārdot. Tāpat ari tirgotājs žēlojas, ka nav kas pērk.
Tirdzniecībā ir klusums. Galvenais iemesls klusu-
mam tas, ka lauciniekiem nav līdzekļu, ar ko pirkt
Te runāja par stikla rūpniecību, ka tā sevišķi ciešot
no bezdarba. Kas pie tam vainīgs, ka viena no lielā-
kām stikla fabrikām, Jēkaba Beka sabiedrība, spiesta
savus strādniekus atlaist. Tie ir tie lielie nodokļi,
kuri jāmaksā slimo kasēm. 'Es nedomāju, ka slimo
kases nav vajadzīgas. Viņas ir vajadzīgas. To mes
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ari atzīstam. Bet mes nevaram atzīt to, ka uzliek tik
lielus nodokļus, lai būtu ko namus pirkt un maksāt lie-
las algas darbiniekiem. (Saucieni pa kreisi.) Jūs
varat starpa saukt, cik patīkas. Tie ir tie iemesli,
kas rada bezdarbu. Tapec lauksaimnieks pēc 3 gadu
neražas redz, ka darba spēka trūkums uz laukiem
krīzi paasina. Par to nav statistika vesta, kas bojā
aizgāja caur darba trūkumu uz laukiem. Simtiem,
tūkstošiem pūrvietas sienai palika nenopļautas un
tūkstošiem pūrvietas par veļu pļautas, kur zāle jau
bija zaudējusi olbaltumu, kur _ olbaltums pārvērties
par koku; kur siens bija zaudējis lielāko daļu savas
vērtības. Cik labības graudu nav izbiruši zemē, cik
kartupeļu nepalika nenoraktu ? (M. Rozentāls no ve-
tas: «Vai tur ari vainīgas slimo kases?" Nik. Kal-
niņš no vietas: «Uz laukiem jau nav slimo kases!")
Saprotams, ka tie zaudējumi sniedzas miljonos un tas
viss paasina lauksaimniecības krizi. Cik linu nav
boja gājuši, pateicoties darbu roku trūkumam. Tagad
pat, ja žēlojas, ka zemākas šķirnes ir vairāk nekā labo
linu, tad tas ir tapec, ka darbi ieilga vēlā ruoenī, tā-
pēc ka nebija iespējams laikā viņus uzņemt. Te ir
miljoniem zaudējumu un viss tas ir darba spēka trū-
kuma sekas. Ja mes gribam novērst bezdarbu, tad
mums jāpieliek visi spēki, mums visiem jābūt vienis
pratis, vienaiga, vai mēs sēžam labā pusē, vai mēs
sēžam kreisa- puse. Latvija ir visa mūsu tēvu zeme,
Latvija ir mušu visu dzimtene, tāpēc mums būtu jā-
pieliek visi speķi, lai mes lauksaimniecību paceltu uz
tāda stāvokļa, ka viņa var but liela un teicama rūp-
niecības noņemeja_ Neskatāties uz austrumiem, ne-
domājiet, ka tur bus tirgus, kas jums noņems, nedibi-
nāt rūpniecību priekš tam,; bet-pieliekat visus-spēkus.
lai mušu lauksaimniecība tiktu pacelta un tad jūs ra
dīsatmusu jaunai, plaukstošai rūpniecībai noņēmējus,
un tad mums vairs bezdarba nebūs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Valteram:

A. Valters (zemnieku savienība): Socialdemo-
kratufrakcija iesniedza-valdībai jautājumu, vai viņai
ir zināms, ka tanī paša laikā, kad pilsētās ir tik daudz
bezdarbnieku, vel tiekot ievesti strādnieki no ārze-
mēm, un šo jautājumu iesniedz ar lielu izbrīnēšanos.
Man ka zemniekam ar tādu pat izbrīnēšanos jāprasa
sociāldemokrātiem, vai viņiem ir ari zināms tas, cik
zemniekiem ir sapuvis siens aiz strādnieku trūkuma,
cik daudz rudzu ir izbiruši zemniekiem aiz strādnieku
trūkuma, cik daudz ir nokavēta sēja, kad nebija laikā
sagatavota zeme aiz strādnieku trūkuma. Vai viņi
ir aprēķinājuši šos datus, ko tas iztaisa visā valstī?
Tiek runāts par bezdarbu pilsētās. Ja rūpējas par
bezdarbu pilsētas, lai visi būtu apgādāti uz vislabāko,
tad tikpat labi vajadzētu rūpēties,, ka tie ražojumi, ko
ražo zemnieks, ka tie neaizietu bojā. Vajadzētu gā-
dāt, lai tiek sperti no valdības soļi, lai lauciniekiem,
kuriem darba spēks trūkst, tas tiek dots un nāktu ar
palīdzīgu rokupie darba roku trūkuma novēršanas.
Bet tas, diemžēl, netiek darīts. Bieži runā par ražo-
šanas pacelšanu. Jā, sakāt, mani kungi, kā to ražo-
šanu mes pacelsim, ķad mums, lauciniekiem, kas to
ražošanu var pacelt, kas no kara ir izpostīti, ir kāda
gosniņa pieaugusi, bet viņam trūkst slaucēja, ir kāds
zirdziņš ieaudzināts, bet trūkst zirga nodarbinātais.
Ka nu lai paceļ ražošanas spēju? Jūs runājāt par
bezdarbu un it ka darba spēks uz laukiem būtu pār-
pilnība. Mums noteikti jāuzsver un jāsaka, ka vien-
alga, vaitas ir ziemā vai vasarā, mums sajūtams
darba spēka trūkums vienmēr. Es varu apgalvot, ka
Le_jas-Kurzemē_ tagad jūs atradīsiet, ka no katrām 3
mājam 2 būs tādas, kur trūkst strādnieku. Tāds stā-
voklis jau tagad ir Kurzemē.. Kad es dabūju zināt, ka
esmu ievelēts Saeimā, no tās dienas sāku sev meklēt

strādnieku un vel šodien neesmu to atradis. Viņu nav
Kurzeme. Man gribot negribot būs jāgriežasuz Lat-
gali un strādnieks jāved sev no turienes, jo viņu nav
uz vietām. Tātad runāt par kaut kādu bezdarbnieku
armiju, es domāju, Latvijā nemaz nevar. Ja pilsētās
tagad ir 5000 bezdarbnieku, tad jāsaka, ka ari miera
laika bijajads stāvoklis, ka ne katru reizi visi ir bijuši
nodarbināti un arvienu ir bijuši cilvēki, kuri vienu vai
otru dienu nav varējuši atrast darbu. Tāpēc tas so-
lis, ko valdība ir spērusi, atvēlēdama ievest ārzem-
niekus ka laukstrādniekus, ir tāds solis,kas var pacelt
ražošanu, bet nevis kaitēt Latvijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Katru gadu mums jāatgriežas pie bez-
darbnieku jautājuma, vienmēr uzpeld jautājums, vai
tautas labklājības ministrija ir darījusi visus priekš-
darbus un iepriekš paredzējusi, ka tad, kad iesāksies
bezdarbs, lai būtu sagatavoti tie projekti, kas būtu
vajadzīgi, lai organizētā veidā izvestu sabiedriskos
darbus un naktu pretim tiem nelaimīgiem cilvēkiem,
kuri nonāk bezdarba stāvoklī, lai viņiem izpalīdzētu.
Tautas labklājības ministrijai kopā ar pašvaldības ie-
stādēm būtu jaapspriežas, lai izstrādātu vajadzīgos
plānus, pie kuriem tad varētu ķerties sabiedrisko
darbu sarīkošana un izvešanā. Man šķiet, ka ari
šoreiz mušu tautas labklājības ministrija, pareizāki
sakot, Celmiņa kunga valdība, kura ir bijusi ļoti gā-
dīga par totalizatoru, ir gādājusi, lai to neslēgtu un
neizpildītu Saeimas lēmumu, toties jo mazāk ir pado-
mājusi par to, ka var iestāties rūpniecības krize vai
vispār darba trūkums un rasties liels bezdarbnieku
skaits, kuriem vajadzētu gādāt sabiedrikus darbus,
sagatavojot tos jau iepriekš. Mans frakcijas biedrs
Višņa jau noradīja uz to anarķiju, kas valda stikla
rūpniecība, kur valdība savus pasūtījumus izdara
taisni! tanī laika, kad visvieglāk! atrast darbu: ari citās
vietas,un kad ari no privatāmifirmām ienāk pasūtījumi.
Man šķiet, ka līdzīgs stāvoklis laikam gan būs ari
visos citos valsts pasūtījumos, tā tekstilrūpniecībā,
kā citas nozares. Man gribētos uz vienu lielu darbu
aizradīt,_ kuru valsts pašlaik izved — Glūdas-Liepā-
jas jauna līnija. Man šķiet, ka tautas labklājības mini-
strijai un ari ministru kabinetam vajadzēja paredzēt,
ka šis lielais darbs, kas izvedams 3 gados, ka tas ne-
tiktu darīts tikai vasarā, bet darbi būtu iekārtojami
ta, ka tos varētu darīt ari ziemā. Šī līnija iet pār
kalniem, kurus jānorok. Jāierokas 7 metru dziļumā
un vairāk ka kilometru garumā, tur pie šī darba va-
rētu strādāt ari ziemu lielāks skaits strādnieku. Es
nezinu, kapec tas nav paredzēts? Vai kungi ir bijuši
aizņemti ar totalizatoru, ka nav bijis laika ne tautas
labklājības ministrim, ne ari pārējiem kabineta lo-
cekļiem padomāt par to, ka šinī līgumā, kurš slēgts
ar uzņēmēju, tiktu paredzēts darbs priekš bezdarb-
niekiem, izvedot tos kā sabiedriskos darbus, ar zi-
nāmu piemaksu. Lielos smilšu rakšanas darbus va-
rēja gan izdarīt ziemā, bet tas nav darīts, nedz pare-
dzēts. Nesen man bija izdevība būt Jelgavā un es
tur dzirdēju no bezdarbniekiem norādījumus, ka val-
dība ir izdevusi līdzekļus satiksmes ministrijai priekš
sabiedrisko darbusarīkošanas un izvešanas. Bet visi
šie darbi ir ļoti tālu ārpus Jelgavas, vai nu pie Mei-
tenes vai citur, bet pašā Jelgavā darbu absolūti nav.
Tapec mātēm, kurām ir nepilngadīgi bērni, kuriem jā-
iet skola, unir nepieciešama uzraudzība, nav iespē-
jams ietuz tālam darba vietām, jo nevar nedēļām ilgi
atstāt bērnus likteņa varā. Nav parūpējušies, lai pa-
domātu par tiem darbiem, kurus varētu sarīkot un
izvest pilsētas apkārtnē, lai tie, kuriem ir apgādājami
bērni, varētu vakaros tikt mājās pie saviem nepiln-
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gadīgiem bērniem. Bez tam mūsu satiksmes ministra
kungs resp. viņa direktori nav padomājuši, ka tiem
cilvēkiem, kurus pieņem kā bezdarbniekus darbā, jā-
izmaksā tūliņ nopelnītā alga, bet viņi pieņemti kā re-
gulārie strādnieki, un kad nostrādā divas nedēļas,
tad tikai trešā nedēļā izmaksā algu. Tiem bezdarb-
niekiem, kuri jau ilgāku laiku dzīvojuši bez darba un
nonākuši galīgā trūkumā un postā, nevar uzlikt par
pienākumu braukt strādāt ārpus pilsētas 40—50 kilo-
metrus tālu, un nostrādāt 2—3nedēļas, kamēr var sa-
ņemt pirmo algu. Nav nekāds brīnums, ka bezdarb-
nieki un bezdarbnieces zem tādiem apstākļiem neiet
pie piedāvātā darba. Cilvēks, kas ir bijis trūkumā,
kam nav neviena santima kabatā, nevar nostrādāt
2 nedēļas, kamēr var saņemt algu. Tāpēc strādniek'
neiet pie darba un viņiem izsaka pārmetumus. Pēc
mūsu protesta esot dots rīkojums izmaksāt algu
ātrāki. Tas ir noticis pēc tam, kad strādnieki nav ie-
gājuši uz tiem noteikumiem, kādi viņiem stādīti
priekšā. Tautas labklājības ministra kungs norādīja
uz algām, ka vīriešiem maksājot 100 rubļus dienā un
sievietēm — 75. Vairāk nevarot maksāt, tāpēc ka
vidējā alga darba tirgū esot vīriešiem Ls 2,70 un sie-
vietēm 1,80 dienā. Man šķiet, ka alga, kuru maksā
sabiedriskos darbos ir minimālā. Bēdīgākais ir tas,
ka pie sabiedriskiem darbiem tiek noteiktas augstas
normas. Pagājušā gadā bija jāizdzen 8 truļus dienā.
Šogad Pētera parkā Celmiņa kungs ir atradis ka 8
ir par maz un ka jāizdzen. 10 truļus dienā, ko strād-
nieces nevar izdarīt. Tautas labklājības ministra
kungs aizrādīja, ka pie sabiedriskiem darbiem pie-
teicas ļoti daudz tādu, kuri būtu sociāli apgādājami un
sevišķi tas esot novēro^ms pie sieviešu personāla.
Ja te nu uzstāda augstas normas, tad ir dabīgi, ka
nespēcīgi cilvēki tās nevar izvest un it sevišķi tie
cilvēki, kuri izbadojušies, kuri nav paēduši, mīt
drēgnos dzīvokļos, tie nav spējīgi izdzīt 10 truļus
dienā. Ministra kungs devis rīkojumu, ka tām sievie-
tēm, kuras nevar izdzīt šo normu dienā, ir jāizdara
atvilkums no dienas algas. Strādniecēm izmaksā 56
rubļus dienā. Ar 56 rubļiem dienā nav iespējams iz-
tikt un rtav iespējams strādāt. Sabiedrisko darbu
strādnieces bijušas spiestas darbus atstāt un aiziet
prom. Ja par darbu nenopelna iztiku, tad labāk iet
mājās. Tautas labklājības ministra kungs aizrādīja,
ka piemaksa tiekot dota priekš ģimenes locekļiem 5
rubļi apmērā. Šķiet gan, ka sen būtu laiks piemaksu
paaugstināt. 5 rubļu piemaksa uz katru bērnu, ir
ārkārtīgi nepietiekoša, ar to nevar tiem nelaimīgiem
ģimenes locekļiem palīdzēt. Citās valstīs ir pare-
dzēts 20% un vairāk procentes priekš ģimenes lo-
cekļiem. Mūsu bezdarbniekiem jāapmierinājas tikai
ar šiem nelaimīgajiem 5 rubļiem. Pagājušā gadā iz-
sniedza graudā maizi, taukus,_ malkas riņķīti un pie-
maksu kā dzīvokļa naudu. Šī piemaksa bezdarbnie-
kiem nepieciešama. īres pabalstu izsniedza beidza-
mos mēnešos un bezdarbniekam nekāds liels labums
no tā nebija. Būtu vēlams zināt, kādu normu ministru
kabinets nolēmis izsniegt šogad. Jāsper soļi, lai pirms
svētkiem izsniegtu pabalstu graudā un pietiekošu pa-
balstu dzīvokļu īrei. Bezdarbnieks jeb sabiedrisko
darbu strādnieks, kas nonāk bezizejas stāvokli, kuram
nav ar ko aizmaksāt īri, tiek izliktsno dzīvokļa. No
dzīvokļa izlikts bezdarbnieks ar mārciņu maizespa-
liek uz ielas aukstumā. Še būtu nepieciešams gadat
īres pabalstu ne tikai priekš 700 personam,jka tas pa-
gājušā gadā bija par visu Latviju, bet jārūpējas pla-
šākos apmēros. Tiem, kam nevar dot pie sabie-
driskiem darbiem nodarbošanos, būtu jadod_ pabalsts
dzīvokļa īrei, lai viņus neizliktu uz ielas sala un auk-
stumā. Jāatbild uz Enzeliņa un Valtera kunga ieku-
stinātiem jautājumiem, ka visa nelaime pastāv slimo
kasu piemaksas, kā Enzeliņa kungs teica. Tas grem-

dējot rūpniecību. Slimo kasu piemaksas rūpniekiem
nav tik smagas, ka viņas nevarētu sildīt. Ja mūsu
rūpniecība būtu nostādīta citādi, ja paši fabrikanti
gādātu par rūpniecības pacelšanu, ja valdība ierīkotu
savus valsts pasūtījumus tā, lai nebūtu sastrēgums
rūpniecībā, tad neiestātos darba sastrēgums un pēc
tam krīze. Caur šo nepareizo darba sadalījumu ļoti
plašos apmēros gremdē rūpniecību. Kas attiecas uz
slimo kasu piemaksām, tās ir vajadzīgas, jo pretējā
gadījumā strādnieks aizies bojā, ja nebūs ārsta un
zāles. Valtera kungs norādīja, ka vajadzētu strād-
niekiem vairāk iet uz laukiem strādāt un ka uz lau-
kiem trūkstot strādnieku. Tiem saimniekiem, kuri
grib un prot ar saviem gājējiem apieties, ari gājēju
netrūkst, bet tādiem saimniekiem, kuri ar saviem gā-
jējiemneprot sadzīvot, gājēju trūkst. No tām ziņām,
kas murns ir, cik slikti apietas lauksaimnieki ar sa-
viem gājējiem, ir saprotams, ka neiecietīgiem trūkst
strādnieku. Ja jūs sakāt, ka vajaga rūpēties par pēc-
nācējiem, kāpēc Jūs nepieņemat tos gājējus, lauk-
strādniekus darbā kuriem ir bērni? Kāpēc precētie
bezdarbnieki netiek ņemti darbā? Kāpēc, jūs esat
lietu nostādījuši tā, ka tikai pa vasaras saulainajām
dienām jūs noņemat puišus- un meitas, kurus tad ru-
denī metat ārā tāpat kā pilsētā pie sezonas darba. Man
liekas, ka vaina ir pie jums pašiem. Ja saimnieki pie-
ņemtu strādniekus ari ar bērniem un uz visu gadu,
nemestu gājējus pēc vasaras darbu nobeigšanas ārā,
tad tiem būtu i siens nopļauts, i rudzi nopļauti, kā ari
pārējie darbi padarīti. Bet tiem saimniekiem, kas
tikai grib pacelt cenas uz saviem ražojumiem, kas rū-
pējas tikai par to, lai paceltu cenas uz liniem un ru-
dziem, bet kas nosit gājējiem cenas, tad protams, ka
tiem saimniekiem gājēju nav un ari nebūs. Mūsu so-
ciāldemokrātiskās frakcijas birojā ir daudz materiālu
par saimniekiem, kā viņi apietas ar saviem gājējiem
un kā viņi savus gājējus aizdzen no laukiem prom.
Jā, saimnieki izved ganiņu ārā uz laukiem, sakropļo,
sapļauj ganiņam kāju, atstāj līdz vakaram guļot, va-
karā aizved uz Jaunjelgavu un atstāj pa nakti pie ra-
diem, pie kam bērns galīgi noasiņo. Un tikai tad, kad
pārnāk radi, tie nākošā rītā to novieto slimnīcā. Bērns
zaudējis daudz asiņu un paliks gaudens līdz mūža
galam. Otrs gadījums, kur ir nolīgta meitene kā
gans, bet pielikta pie lielu cilvēku darba. Meitene ir
pārmocījusēs un nosaldējusi kājas. Lielsaimnieks ne-
atrod par vajadzīgu iejūgt zirgu un aizvest meiteni
līdz stacijai. Nelaimīgā meitene padota liktenim, tai
jāiet kājām. Bērns galīgi sabojājis kājas, tagad Rīgas
pilsētas valdei tam jādod pabalsts, jāliek slimnīcā.
Meitene vairs nav izdziedināma. Abi bērni sakropļoti
uz visu mūžu. Un to izdarījuši bagāti vecsaimnieki.
Gadījumu par nopelnītas algas un deputāta neizsnieg-
šanu ir ļoti daudz. Par tiem ir daudz rakstu un ma-
teriālu sociāldemokrātu frakcijai. Gājējus, kurus no-
līgst tikai pa vasaru, pa saulainām dienām, neņem ar
bērniem, ņem tikai neprecētus gājējus, gājējus bez
bērniem. Ja neizmaksā algu un nerūpējas par saviem
gājējiem, tad nav brīnums,' ka tiem saimniekiem, kuri
tā rīkojas, gājēju nav. Tiem saimniekiem, kuri grib
saprasties un saprotas ar gājējiem, tiem labība ne-
paliek nekopta, tiem labība ir nokopta. Man būtu ļoti
nopietns lūgums tautas labklājības ministrim resp.
tiem ministru kungiem, kuri pašlaik vēl izpilda .savus
amatus: gādāt, lai tiktu sarīkoti sabiedriskie darbi
plašākos apmēros. Trūkums ir ārkārtējs un tie izba-
dējušies bezdarbnieki, kas ir Daugavpilī, Liepājā, Jel-
gavā un Rīgā, vairs turpmāk nevar iztikt. Tautas lab-
klājības ministrs saka, lai dodot naudu. Redziet, te no
labā spārna ir priekšlikums, ka vajaga uzlikt rudziem
muitu. Šodien nāca labvēļi no zemnieku savienības
un lika priekšā atmaksāt linu pārdevējiem miljonus,
ne maziem linu ražotājiem, jo tie jau savus linus par-



129 Latvijas Republikas II. Saeimas I. sesijas 7. sēde 1925. gada 15. decembrī. 130

devuši agrāk un starpniekiem. Nesen labais spārns
nolēma priekš baznīcu izkrasošanas 22 miljonus. Tā
tad, redziet, labajā spārna ir ļoti lielas dalīšanas
tieksmes. Ja grib dalīt, kur sāpes nav tik lielas un
brēcošas, tad, man šķiet, jo vairāk ir jādalabezdarb-
niekiem un jādod darbu vai maizi visiem tiem nelaimī-
gajiem cilvēkiem, kuri caur bezdarba apstākļiem ir
nonākuši bezizejas stāvoklī. Bezdarbnieki tālāk
vairs iztikt nevar, ne paši, ne ari viņu bērni, jo nevar
viņi dzīvot neēduši. Es gan lūgtu un gribētu cerēt,
ka valdība vai nu no sava ārkārtējā budžeta vai ci-
tādi atradīs līdzekļus un tos bezdarbniekus, kuriem
trukst_ darba liks darbā, bet pārējiem, kuriem darbu
nevarēs dot, izsniegs pabalstus, pie tam tādus, ka
būtu iespējams iztikt. Es gribuari cerēt, ka tautas
labklājības ministrs vismaz parādīs to gribu un ie-
sniegs komisijai likumu parbezdarbnieku apdrošinā-
šanu. Pretēja gadījumā stāvoklis var kļūt ļoti kļū-
nīgs un kritisks.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Briedim.

A. Briedis (zemnieku savienība): Godātie depu-
tātu kungi! Gluži pareizi Veckalna kungs aizrādīja,
ka katru gadu, kad rodas bezdarbs, no šī katedra at-
skan plašas, garas un skaļas runas par bezdarbnie-
ku stāvokli. Bet ka ar šīmrunām maz kas panākams,
tas katram saprotams, jo, uzskaitot tik un tik uaudz
bezdarbnieku,prasot, vai tautas labklājības ministrim
tas ir zināms un ko viņš grib darīt, noklausoties at-
bildi, kas ir_ darīts, šai lietai tomēr līdzēts nav. Ja
gribam_ nokārtot jautājumu par darba apstākļiem, tad
uz to jasaka_, ka valstī jārada tāds stāvoklis, pie kura
vairāk iespējams nodoties darbam, ka šim darbam
jabut ražīgam. Tad visas runas varēs atkrist. Tāpēc
mums jabut apdomīgiem pie likumiem, kas kārto
darba apstākļus. Piemēram, kad runājam par darba
laiku, ka ierobežojama strādāšana, kad apgrūtinām
uzņēmējus ar nodokļiem, kad radām tādus apstākļus,
kas paralizē visus uzņēmumus. Beigās nu pļaui°m
to, ko paši esam sējuši, tomēr nākam ar pārmetumiem,
kuri būtu jāsaņem pašiem pārmetējiem. Te aizrādīja,
ka tagad esot tāds stāvoklis, ka mums neaugot tāda
jauna paaudze, kas būtu sagatavota arodnieciskam
darbam. To, kungi, mēs teicām jau daudz agrāk.
Mums bija ari likums, kas izdots ar jūsu gādību, kas
taisni pusaudžu gados noliedza mācīties amatu. Jums
laikam ir žēl, ka tomēr atkal to pēc ilgas gaidīšanas
varēts iesākt. Labi, ka tas tā ir. Bet vienā vai divos
gados mes taču nevaram radīt amatniekus. Tas taču
ir nenormāls stāvoklis,ka mēs paši esam izgājuši savā
laika uz to, lai mums nebūtu kvalificētu strādnieku.
Par to mums jaubijusi runa un pie tā pakavēties il-
gāki mums nenākas. Mans frakcijas biedrs aizrādīja
uz lielam iemaksām slimo kasēm. Tur tūliņ jums
bija sauciens, ka mēs uzstājamies pret slimo kasēm,
ka tas esot iznīcināmas. Tas tā nav. Pret slimo ka-
sēm zemnieku savienība nekad nav uzstājusies, bet
ir gan uzstajjisies pret to pārvaldes veidu, ka slimo
kases tiek pārvaldītas tikai no vienas puses, lai gan
pienākumus nes ari pārējās puses. Tas ir nenormāls
stāvoklis. Tasta ir tikai Latvijā un nekur citur. Pret
šo nepareizo stāvokli mēs uzstājamies un atrodam, ka
tas ir revidējams un mēs ceram, ka izdosies to panākt,
ka pie slimo_ kasu pārvaldīšanas pielaidīs visus tos,
kas nes pienākumus pret tām. Tad mēs redzēsim, ka
pie tādas pārvaldes kārtības, radikālāki rīkojoties,
nodevas bus zemakasun cik būs uzliktas, tās labprāt
maksas. Tālāk man jāsaka, ka savādā stāvoklī ir no-
nācis tautas labklājības ministra kungs. No vienas
puses viņam tiek pārmests, ka ir bezdarbnieki,par ku-
riem netiek gādāts. Tiek nosaukti skaitļi un teic, ka
maz tiek līdzekļu dots. Bet no otras puses zināms,

Krājumā Saeimas Slenografiski
biroja Rīgā. Saeimas laukumā.

ka nav iespējams atrast strādniekus. Šī mēneša 12.
diena Latvijas lauksaimnieku centralbiedrība paziņo
tautas labklājības ministrim, ka no lauksaimniekiem
ienāk pieprasījums pēc strādniekiem un strādniecēm,
bet prasības nav iespejamsapmierināt, jo izrādās, ka
Rīgas darba birža reģistrētie bezdarbnieki liedzas
iet uz laukiem. Redzat, kādā stāvoklī ir nonācis mūsu
tautas labklājības ministra kungs. No vienas puses
prasa darbu, bet no otras puses prasa strādniekus.
Patiesība neprasa darbu, bet prasa_ lai samaksā bez-
darbniekiem bez darba. Tika aizrādīts, ka pa saulai-
nam dienam tikai nodarbinot strādniekus uz laukiem
un tiem, kuri ta nodarbinot strādniekus, tiem viņi
trūkstot Tā atkal nav. Man ir priekšā skaitļi, kuri
rada, ka uz_ laukiem pieprasa strādniekus un cik ir
varējuši strādnieku dabūt. Centralbiedrības darba
birojs jūlija saņēmis strādnieku pieprasījumus 450 un
apmierināti ir tikai 15 prasītāji; augustā pieprasījums
ir bijis pec 300 strādniekiem, apmierināti tikai 10;
septembrī pieprasījums pec 350, apmierināti tikai 15.
Ta tas iet visu laiku un nupat decembra mēnesī pirmās
15 dienas, kuras par saulainām saukt nevarētu, ir
pieprasījums jau pec 180 strādniekiem un uz šo pie-
prasījumu ir atsaukušies tikai 30. Paskatīsimies, kā-
das ir algas. Vasara ir maksāts vīriešiem līdz 3500
rubļu mēnesī un tagad maksa līdz 2200 rubļu mēnesī.
Tas ir uz laukiem pie visa brīva, kā lauku.apstākļos
parasts. Tas algas par mazam nevarēsim saukt, bet
tomēr nav cilvēku,kas uz tām atsaucas, jo centralbie-
dnbai uz_ 1805 pieprasījumiem ir_ tikai 123 gadījumi
apmierināti. Redziet, kungķja jus strādnieku jautā-
jumu gribiet_noskaidrot visa visumā, tad nav tikai
jāskatās un jāmeklē strādniekus, lai to lielo skaitu sa-
meklētu. Iznāk, ka jus gribiet būt tikai tie skaitītāji,
lai sev kaut ko no ta iegūtu. Jus gribiet citiem tikai
pārmest, bet pašMštenība neko nedariet. Jums va-
jadzētu ar to jautājumu iepazīties visā visumā. Mani
sūtīja Višņas kungs, uues aizejot uz pilsētas nomalēm
un paskatoties tur strādniekus. Es tās nomales pa-
zīstu un pats ka bijis strādnieks labāki pazīstu strād-
nieku psicholoģiju, neka_ tie, kas mācas strādniekus
pazīt tikai sapulces. Nākat, lūdzu, uz centralbiedrī-
bas darba biroju un paskatāties, cik daudziem strād-
niekiem ir iespējams darbu apgādāt, bet mūsu sociāl-
demokrāti ka strādnieku vadoņi ir pieradījuši to pa-
tiesību, ko nesen sociālas likumdošanas komisijā par
musustradnieku vadoņiem izteicās valsts kontroles
pajstavji, ka tur

^kur strādnieku dzīve kulturelās ze-
mes ir agrāk iekārtota, kur vairāk piedzīvojuši strād-
niecības vadoņi, tur tie vairāk rūpējas par to, lai pa-
celtu darba ražīgumu, bet mušu strādnieku vadoņi zin
tikaiierobežot darba, laiku un prasīt algas. To spīdoši
pieradījuši mušu strādniecības priekšstāvji ari šodien.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Gībietim.

J. Gibietis (zemnieku savienība): Augstais nams!
Atļaujiet, kaes, kā jauns deputāts, savu runu iesākšu
(Balsis: „Ludzam, lūdzam!") runādams mazliet lī-
dzības veida. (Starpsauciens: „Qībt jau neģībs!")
Tiklīdz Latvija nodibinājās, un iesāka savas nostipri-
našanas_darbus (Balsis: „Jā, jā!"), dzima šie abi
bēdu brāļi. Vienu no viņiem nosauca — darba trū-
kums uz laukiem, otru — bezdarbnieks. Loti naidīgi
viņi bija no paša sākuma viens pret otru. Satikt viņi
nekāda ziņa nevarēja, viens otram negribēja palīdzēt,
viens otru allaž apkaroja. Un tādi viņi ir vēl šodien,
viņi navvel labojušies. (Smiekli.) Viens no viņiem
šodien Iudz brīvas rokas savu vajadzību apmierinā-
šanai. Otrs prasa pabalstus no valsts līdzekļiem.
Pret abiem ir tiklab sabiedrībā, kā ari augstā namā
protesti, negrib ieverotne viena, ne otra vajadzības.
Šis vajadzības gan ir tādas, kuras viņiem pašiem va-

5
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jadzētu apmierināt vienam otru. Un tāpēc varbūt
ari mums ir iemesls mazāk šīs vajadzības uzklausīt
Tiklīdz Latvija nodibinājās un iesāka savu nostipri-
nāšanas darbu, saka izvest lielo zemes reformu, sada-
līja zemi, būvēja un atjaunoja ēkas, un citus kara no-
postījumus, tad dabīgi uzpeldēja jautājums par darba
roku trūkumu uz laukiem. Darbs, kas nāca klāt pa-
rastiem lauku darbiem, darbu divi līdz trīs reizes pa-
vairoja. Ari darba spēks bija mazāks, tāpēc ka daudzi
strādnieki vel nebija atgriezušies no bēgļu gaitām,
un tā darba trūkums bij sajūtams ļoti sāpīgi uz lau-
kiem. Es nebrīnos par tiem, kuri stāv attālāki no
lauku dzīves un kuriem labāki pazīstamas pilsētas
strādnieku grūtības, ka tie viņu šodien aizstāv ar visu
savu sirdi. Laba lieta jau ir aizstāvēt un labi ir pa-
līdzēt, bet jācenšas šo lietu apskatīt no visām pusēm
un izspriest taisnīgi. Darba trūkums uz laukiem ir
ļoti sāpīgs. Caur šo trūkumu ceļas lauksaimniekiem
lieli zaudējumi. Ja lauksaimniekam ir zaudējums, tad
ir zaudējums ari pašai valstij. Mēs, lauksaimnieki, to
labi saprotam, ko nozīmē, ja laikā nevaram savus
graudus kaisīt druvā. Mēs ari saprotam, ko
nozīme, ja sienu pļauj 2 vai 3 nedēļas vē-
lāk, kā _ vajadzēja nopļaut, cik viņš zaudējis no
savas vērtības. Mes zinām, ko nozīmē, ja nevar
pļaut auzas tad, kad viņas bija jāpļauj. Tādi gadī-
jumināk arvienu priekšā. Mums ir saimniecības līdz
100pūrvietu lielas, kur saimnieks pielicis visas pūles
un solījis daudz algas, bet nav varējis dabūt strād-
niekus, kadeļ ir bijis spiests viens ar mašinu palīdzību
nokopt laukus, un ta caur darba novēiojumu cēlušies
saimniecībai lieli zauaejumi. Ari _ ganus daudz nav
varejušisadabut. Lopi palika stallī jebpie striķa pie-
sieti. Jus teiksat, ka tie ir slikti saimnieki, kas ne-
var dabūt strādniekus. Šie saimnieki nav tādi, kas
radušies pedeja laikā, bet ir saimniekojuši jau 20—30
gadus. Liepājas apriņķa valdes izsniegtos pabalstus
lauksaimnieki nevarēja atdot laikā. Kad jautāja pēc
iemesliem, tie atbildēja, ka neesot spējuši laikā savus
laukus novākt, caur ko_ raža pamazinājusies un daudz
zaudējusi no savas vērtības. Ass ir šis strādnieku
trūkums vasara, bet neuzlabojas ari ziemā, kad mums
pilsetasir lielas bezdarbnieku armijas. Caur darba
roku trūkumu tanīs gados, kad ir agrāki rudeņi, dau-
dzas saimniecības palikuši nenovākti statiņi druvās.
Ari saknes nav novāktas. Ja zemnieks atrodas grūtā
stāvokli, tad tas sāpīgi atsaucas uz visu valsti. Es
domāju, tas ir apsveicams solis, ko valdība spērusi,
lai varētu ievest laukstrādniekus no kaimiņu valstīm,
kas jau priekš kara darīts un parasts tiem, kas pie-
robeža dzīvo, nav domāts organizēt ar aģentiem
strādnieku ievešanu, bet tikai ir atļauts tiem, kas
dzīvo pierobeža, ja viņiem nepieciešami vajadzīgs
darba spēks, lai viņi tos varētu dabūt no Lietuvas.
Ta ievešana nav viegla un tas tiek praktizēts tikai
nepieciešamos gadījumos. Tāpēc ir nevietā valdībai
taisīt pārmetumus, ja valdība ir spērusi soļus un at-
ļāvusi ievest strādniekus nepieciešamām vajadzībām.
Kas zīmējas uz bezdarbniekiem, ja vienā valsti ir ma-
zākā skaitā bezdarbnieki, tas nemaz nav nenormāli,
bet gan normāli. Varbūt tagadējais skaits, ir Latvijai
par lielu, es to nemaz negribu apstrīdēt; bet ja mūsu
valstī nemaz nebūs darba spēka rezerves, tad mēs
varam nonākt pavisam kļūmīgā.stāvoklī. Jūs, depu-
tātu kungi, ejot pa Rīgu, redzat gar katru ielas malu
tās lielās sniega gubas _un jūs dzirdat, ka šodien pat
vilcieni biezā sniega dēļ bija nokavējušies. Ja ne-
būtu cilvēku rezervē, lai varētu tos darbus, kas rodas
piepeši, pastrādāt, ko tad darītu? Jūs, deputātu
kungi, nevarētu pat aizbraukt pie savām ģimenēm vai
atnākt līdz Saeimai, un ja nebūtu to strādnieku, kas
tās sniega gubas novāc, tas jums radītu lielas nepa-
tikšanas. Skaitļu man nav, bet es domāju, ka Rīga

tagad nodarbina 2—3 tūkstoši cilvēkus pie sniega tī-
rīšanas un citās pilsētās tas ir tāpat. Tāpēc, man
šķiet, būtu pavisam nenormāli, ja mums nebūtu nemaz
rezerves darba spēka, tādēļ nevajaga jau, kungi, par
to uztraukties, jair viens otrs bezdarbnieks. Un to jau
ir valdība ņēmusi vērā, ka tas skaits ir liels; un lie-
lāko daļu no viņiem pabalsta, un gods, kam tas nākas,
gods jums, deputātu kungi, ka jūs par saviem apgādā-
jamiem rūpējāties. Šolietu apspriežot jābūt apdomī-
giem. Jūs esiet krietni vīri un sēžiet Saeimā. Lai ari
tie, kas ir mājās, ir krietni un lai jūs neizaudzējiet no
viņiem sliņķus, kas darba nemeklēs un nepratīs

^
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jāņem tomēr vērā, ka daļa bezdarbnieku Liepājā un
Rīgā ir strādājusi vasarā uz laukiem un saņēmusi
augstu darba algu. Kas no viņiem ekonomiski būs
dzīvojis, būs kādu daļiņu ietaupījis savām vajadzībām
ziemā. Mums ganiņi uz laukiem nopelna tik daudz,
ka var pilnīgi ziemā iztikt un vēl skolu apmeklēt. Es
varu pierādīt, ka ja viens negrib līgt uz produktiem
un algu, tad viņš vienkārši saka: tev jāraida viņu
skolā. Un katrs saimnieks ari sūta viņu visu ziemu
skolā, dod grāmatas un citas nepieciešamas lietas.
Nav tāda gadījuma, kad ja kāds darbu gribētu, to
meklētu, tad nevarētu to atrast Pie mums pēdējā
gada rudenī no Liepājas izbrauca čaklās sieviņas,
kas gribēja strādāt pto kartupeļu ņemšanas. Viņas
palīdzēja kartupeļus novākt un nopelnīja katra pa
kartupeļu pūram dienā. Teiksim, viņa strādājusi 12
dienas un tai ir 12 pūru kartupeļu. Tagad viņa var
sēdēt bezdarbnieku rindā un ēst šos kartupeļus līdz
pat nākošiem Jurģiem. (Jautrība) Stāvoklis nemaz
nav tāds kā jūs to ņemiet. Man nav, kungi, nekas
pretī; pabalsti ir jādod tur, kur viņi ir vajadzīgi. Bet
vajaga būt uzmanīgiem, lai jūsu biedri, kas ir mājās,
nepaliek sliņķi un tādi, kas darbu nemeklē. Es do-
māju, ka mums nebūtu ko uztraukties par to, ko
valdība ir darījusi, atļaudama strādniekus ievest.
Tas no valsts kases neko neprasa. Bet gan prasa no
valsts kases bezdarbnieku pabalsti un ar šīm sumām
mums šodien jārīkojas apdomīgi un rūpīgi. Kam pa-
balsti vajadzīgi, tam tie ir jādod. Bet nav jācenšas
šo armiju organizēt un pavairot. Tas skaitlis vairo-
sies pats no sevim. Es domāju, kungi, mēs nepro-
testēsim pret tiem, kam pabalsts ir nepieciešami: va-
jadzīgs un jums_ atkal nav ko protestēt pret mums:
dodiet mums brīvas rokas, meklēt mūsu strādniekus
tur, kur tos var atrast.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Ro-
zentālam.

M. Rozentāls ^sociāldemokrāts): Tautas priekš-
stavju kungi! Mēs noklausījāmies 4 zemnieku sa-
vienības runātājus. Trīsi no viņiem bija jauni, tāpēc
ari viņiem iznāca zināmas pretrunas ar savu vecāko
frakcijas līderi, bet tas nav no svara. Tas, ko viņi
mums pateica, ir diezgan interesants, lai būtu vērts
pie ta pakavēties. Pēdējais runātājs, Gībieša kungs,
priecājās par to, ka mums ir bezdarbnieki. Tad taču
esot cilvēki, kurus varot nodarbināt pie sniega rak-
šanas. Tādā gadījumā mums jāpriecājas tālāk un jā-
saka: labi, ka mums ir tāds klimats, ka mums ir
sniegs. Ja nebūtu mums tāda klimata, tad šiem
strādniekiem būtu jāmirst badā, un tad pat Gībieša
kungam gan laikam nebūtu tā prieka. Te Gībieša
kungs apgalvoja, ka strādnieki no vasaras peļņas ie-
taupot ļoti daudz, tā kā ziemu varot iztikt pilnīgi bez
darba. Latvijas arodbiedrību centralbiroja juridiska
birojā katru dienu griežas pa 5—6 strādnieki, kuri sū-
dzas par to, ka saimnieki viņiem neizmaksā algm Gri-
bētos zināt, ko viņi var ietaupīt pa to laiku, kamēr vi-
ņiem jāmeklē sava alga. Tā tad jautājums ar ietaupī-
šanu ir ļoti sāpīgs. Ja strādnieks algu nesaņem, tad ari
ietaupīt viņš nelo nevar. Tas, man šķiet, ari ir viens
no tiem cēloņiem, kāpēc vienam otram vecam prakti-
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ķim, vecsaimniekam, kurš strādniekus prot izmantot,
bet neizmaksā tiem algas, rodas tāds stāvoklis, ka
viņš vairs nevar atrast strādniekus uz vietas un tā-
pēc viņam jānāk uz-Rīgu. Tāpēc viņam jānāk uz
centralbiedrības darba biržu, vai uz Torņa ielu, jā-
meklērokā tie stikla fabrikas strādnieki un jālūdz,lai
viņi nāk pie viņa uz laukiem strādāt. Tas, man lie-
kas, ir pilnīgi ačgārns stāvoklis, ka uz vietām, lai
ari ir bezdarbnieki, tomēr nevar dabūt darba spēku
un tas jānāk meklēt uz Rīgu.

Zemnieku savienības runātāji saka, ka uz lau-
kiem ari tagad esot liels darba roku trūkums. No
Jaunpiebalgas šinī pašā nedēļā pie manis bija iebrau-
cis kāds saimnieks un raksturoja apstākļus pavisam
citādus, nekā jūs tos attēlojāt. Saimnieki savu no-
darbināto darba spēku_ tagad ir samazinājuši, un
strādnieki iet apkārt lūgdamies, lai viņus pieņem
darbā. Viņi gatavi strādāt kaut vai par vēderu, lai
tikai dabūtu darbu un dzīvokli, kur palikt pa ziemu.
Bet te jus norādāt, ka jums esot darba roku trūkums.
Šis cilvēks tak nerunā viens pats, piemēram poli-
cijas Vēstneša" piektdienas numurā sniedz interesan-
tus skaitļus apriņķu priekšnieki par darba roku trū-
kumu un pārpalikumu. Un tur ir teikts, ka Liepājas
un Rīgas apriņķos darba roku trūkuma vairs nav,
bet ir jau darba roku pārpalikums. Tālāk ir vēl uz
rādīts, kādas algas maksā lauksaimnieki. Šeit teica,
ka tiekot maksāts 2200 rubļu, bet pēc „Policijas
Vēstneša" ziņām tas nesaietas ar patiesību, un tur
algas uzdotas zemākas, no 10 līdz 20 latu.

Tālāk te Brieža kungs runāja par mūsu darba
laika likumu. Ja kāds no viņa jaunajiem frakcijas
biedriem varēja izteikt zināmas nepareizības attie-
cībā uz šo likumu, tad es domāju, ka Brieža kungam,
kurš pats ir sociālās likumdošanas komisijas loceklis,
runāt par darba laika likumu kā par kaut ko svešu,
ir vairāk kā pārsteidzoši. Viņš teica, ka darba laika
likums neatļaujot nodarbināt mācekļus. Man jāaiz-
rāda, ka attiecīgā šī likuma pantā hiia noteikts, ka
no 14—16 gadiem var nodarbināt 4 stundas dienā.
Par to tad nu uztraucās darba devēji un teica, ka li-
kums neesot labvēlīgs, jo nevarot pieņemt mācekļus;
kas tad būšot strādāt pārējo laiku? Tad darba mi-
nistrija piekāpās un pārgrozīja pantu tādējādi, ka no
14—16 gadiem var nodarbināt 6 stundas, bet no
16—18 gadiem 8 stundas. Kā jūs varat teikt, ka
darba laika likums ir traucējošs? Bet nu izrādījās,
kajīdz ar šopārgrozījumu fabrikās atlaida pieaugušos
strādniekus un to vietā pieņēma pusaudžus un bērnus.
Viņus pieņēma nevis tāpēc, lai apmācītu darbā, bet lai
tos nodarbinātu pieaugušo vietā pie pienešanas. Te
nu man jāsaka, ka pie šādiem darbiem nekāds stikla
pūtējs nevar iznākt. Tā tad nevis likums vainīgs, ka
nepieņem mācekļus. Jums gan, Brieža kungs, va-
jadzēja drusku vairāk nopietnības pašam pret sevi,
runājot par šo svarīeo likumu.

Šeit aizrādīja vēl, ka jānāk meklēt strādniekus
uz Rīgu. Turpretim mums ir zināms, ka saimnieki
vietējos strādniekus atlaiž no darba. Ja jūs tā rīko-
saties, tad jūs nekad darba spēku neatradīsat Gī-
bieša kungs aizrādīja, ka esot vēl laime, kad dzīvojot
pierobežas joslā, jo tad varot vismaz leišu strādnie-
kus dabūt Kas no šādas rīcības iznāk? Vietējie
strādnieki prasa noteiktas algas un tāpēc saimniekiem
neder; bet leišu strādnieki, nezinādami, kādas ir
algas, strādā drusku lētāki, un tāpēc saimnieki pie-
ņem leišu strādniekus. Vai vietējie strādnieki var
gaidīt, kad leitis būs aizgājis, lai to vietu atkal pie-
ņemtu? Bez darba neviens nevar iztikt un ari vi-
ņiem jāmeklē citur darbs. Tāpēc pierobežas apga-
balos vietējo strādnieku vairs nav, un kad leiši, zie-
mas mēnešos aizgājuši, tad sajūtams pastāvīgs darba
roku trūkums tanīs pagastos. Par to nav jāpriecājas,

ka jus nevariet tad vairs dabūt strādniekus. Bet re-
dziet: jus paši esiet aizdzinuši šīs darba rokas no
vietām un tāpēc jums nav tiesība sūdzēties, ka tagad
nav strādnieku.

Valtera kungs mums noprasīja: vai mēs zinot,
cik rudzu izbiris uz lauka, cik siena un auzu sapuvis?
Es Jums, Valtera kungs, varētu aizrādīt uz to pašu
Bakuzes_muižu, kura netālu no Jums atrodas. Jūs
taču zināsiet, cik tur šogad sapuvis ir uz lauka un
cik tur sapuvis ir pļavās. Tur taču strādnieki bija
līgti uz visu gadu pietiekošā skaitā, bet izrādās, ka
muižas nomnieks neprot saimniekot: tikai tad ved
auzas mājas, kad tās salijušas un izdīgušas, kamēr
jaukā laikā par viņu novešanu nerūpējas. Te nevar
vainot strādniekus. Mēs taču zinām, ka tanī laikā,
kad citur Latvijā sūdzējās par bezgalīgi slikto laiku,
Aizputes un Liepājas apriņķī bija jauks laiks, un
sienu un auzas varēja savākt. Tie saimnieki, kuri
paši neprot kārtīgi savas saimniecības vadīt, tie uz
šādiem pārsteigumiem var aizvienu uzdurties. Es
Jums atgādināšu 1920. un 1921. gadu, kad strādnieki
?aja apkārt vasarā lūgdamies, lai pieņemtu tos darbā
Kaut tikai par vēderu strādāt. Bet ari tanī laikā no
vienas otras vietas nāca ziņas, ka pļavās siens nav
nopļauts un ka kartupeļi un mieži palikuši zem sniega.
Kad strādnieki paši piedāvājās, vai tad ari bija darba
roku trūkums? Izskaidrojams tas ar to nav, cik man
tie fakti zināmi. Nepieņem strādniekus vienkārši tā-
pēc, ka tos atzīst par nevajadzīgiem (starpsaucieni).
Jus variet pārliecināties par tādiem faktiem pie sa-
viem kolēģiem, un es domāju, ka man taču ir pie-
tiekošs pamats ticēt tiem cilvēkiem, kas man ziņo-
jumus iesūtījuši, un ari jūsu laikrakstu ziņotājiem, ka
tie nebūs attēlojuši apstākļus citādus, kādi tie patie-
sība ir. Lauksaimnieki vienkārši pasaka, ka strād-
nieki prasot ārkārtīgi daudz un neatmaksājoties vi-
ņus pie darba ņemt. (Starpsauciens.) Te taču zem-
nieku savienības deputāti par to runāja, kāpēc tad jūs
domājiet, ka es par to nevarētu runāt. Man taču ir
tādas pat tiesības runāt kā zemnieku savienības de-
putātu kungiem? Un Jūs jau ari kādreiz, Reinharda
kungs, izrunājaties sociālās likumdošanas komisijā.
Jus tautu sadaliet divās daļās. Vienā pusē mantīgā
šķira, tie Jums ir tie goda vīri; un otrā pusē strād-
nieki un tie sīkzemnieki, tie Jums ir tie palaidņi, kas
nevīžo strādāt Tas ir Jūsu parastais viedoklis pret
strādniekiem, kurus Jus nolamājāt jau Satversmes
Sapulcē, un pret kuriem Jūs esiet gatavi izlietot vi-
sādus spaidu līdzekļus.

_ Kas attlieca_s uz jūsu vēlēšanos ievest Latvijā
strādniekus no ārzemēm, tad, ja mēs, sociāldemokrāti,
gribētu vest tādu pat neatbildīgu politiku kā zemnieku
savienība, mēs varētu priecāties: vediet vien strād-
niekus no ārzemēm, tie jūs izmācīs! Bet es domāju,
ka šāda skola būs pārāk_ dārga jums un pārāk dārga
ari visai_ Latvijai. Ja jūs domājiet ievest strādnie-
kus no Čekoslovakijas, vai Polijas, tad es to varētu
tikai apsveikt. Čekoslovakijā un Polijā jau ir nor-
mēts darba laiks, un tur strādnieki pieraduši pie šķī-
rējtiesām un slimokasēm un to viņi prasīs ari no jums.
Man liekas, ka mūsu zemnieku savienība drīz vien
piedzīvos vilšanos ar viņiem un nonāks pie tāda stā-
vokļa, pie kāda nonāca mūsu baltiešu baroni pēc
1905. gada revolūcijas. Tiem ari nebija labi Latvijas
strādnieki, tie ari vēlējās dabūt labākus strādniekus
un veda šurp savus kolonistus. Un kāds bija iznā-
kums? Ja atskaitām kolonizācijas biedrības lo-
cekļus — Broederichu, Firksu, Manteifeli un vēl Kau-
lu, tad visi pārējie jau pirmā gadā atteicās no sa-
viem tautas brāļiem, no cerētiem labajiem strādnie-
kiem un atlaida viņus, lai brauc, no kurienes tie nā-
kuši. Es domāju, jūs, kungi, piedzīvosiet to pašu ar
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tiem cerētiem labākiem, lētākiem un padevīgākiem
ārzemju strādniekiem. Es negribu tomēr, ka tas no-
tiktu, jo šī skola Jums bus pārāk dārgi jāsamaksā un
caur to cietīs Latvijas strādnieki. Tad vajadzēs at-
vērt robežas, lai Latvijas strādnieki varētu izceļot uz
citam zemēm, kur varētu atrast darbu. Rūpniecība
mums nav tik plaši attīstīta un tik daudz strādniekus
nevar nodarbināt Bet nevar taču, kungi, tā skatī-
ties: kas mums daļas gar laukstrādniekiem! Viņi
var mirt badu un mums nav par' viņiem jārūpējas un
viņu stāvoklis nav jāuzlabo. Jūs izsakāties pret slimo
kasēm, pret apdrošināšanu, pret dzīvokļu uzlabošanu,
pret darba laika normēšanu. Ja jūs tā skatīsities ari
uz priekšu, tad jus iemācīsiet laukstrādniekus skati
ties uz Latvijas valsti, kura viņiem nav devusi ne-
vienu likumu, ar lieluvienaldzību. Ja būs kādi sa^
režģījumi un valsts bus jāaizstāv, tad jūs sagaidīsāt
no viena otra laukstrādnieka tādu aizrādījumu, ka
viņiem nekādas daļas nav gar Latvijas valsti (A.
Bļodnieka starpsauciens). Atvainojat, Bļodnieka
kungs, Jus laikam atceraties ļoti labi!

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Lūdzu nesa-
runāties!

M. Rozentāls (turpina): Bļodnieka kungs, jūs
laikam ari toreiz bijāt tanī sēdē un 2inat labi, par
ko es balsoju un par ko nē. Tik sliktai atmiņai ne-
vajadzēja but deputāta kungam.

Tad jautājums par ārzemju strādnieku ievešanu
Baznīcas iela darba birojā. Brieža kungs uzstājās,
ka viņi tur pagraba neesot turēti. Es gribu atsaukties
uz kādu tautas labklājības ministrijas ierēdni, kurš
bijis darba biroja Baznīcas ielā 4. Viņš nav bijis kā
oficiāla persona, bet aizgājis līdzi paziņam, kas gri-
bējis pieņemt kalponi. Patlaban notikusi lietuviešu
strādnieku dalīšana. Tautas labklājības ministrijas
ierēdņa paziņa prasījis kalponi. Viņam atbildēts, ka
šimbrīžam viņa prasību nevarot apmierināt, bet pēc
dažam dienām pienākšot jaunapartija Lietuvas strād-
nieku, un tad varēšot apmierināt ari viņa vajadzību.
Tiklīdz laukstrādnieku aroda biedrībai ienāca ziņas,
kādos apstākļos tiek turēti ievestie Lietuvas strād-
nieki, tā griezās rakstiski pie tautas labklājības mi-
nistrijas un iekšlietu ministrijas. Kad tautas labklā-
jības ministrija gribēja noskaidrot apstākļus uz vie-
tas, tad darba birojs pateica: mēs nevienus leišus
neesam ieveduši, pie mums tie netiek turēti un ne-
vienam saimniekam netiek piedāvāti. Ja tā rīkojas
kāda organizācija, tad tā pelna ne visai glaimojošu
nosaukumu. Vel zīmīgāka ir valdības iestāžu izturē-
šanās šinī lietā. Kā liekas, tad tautas labklājības mi-
nistrija apmierinājās ar šo centralbiedrības darba bi-
roja atbildi un tālāk nemeklēja. Iekšlietu ministrija
pēc 2 mēnešu ilgas domāšanas un gudrošanas deva
mums lakonisko atbildi, ka rakstā minētie fakti ne-
saietas ar patiesību. Galu galā nezinājām, kas ne-
saietas ar patiesību, vai tas, ka strādnieki turēti,
sliktos apstākļos, vai kas cits. Acīm redzot iekšlietu
ministrijas ierēdnis neprot atbildēt uz jautājumu, kā
pienākas, un neprot ministra dotos aizrādījumus pie-
nācīgi formulēt.

Es domāju, ka mums būtu pie šī bezdarbnieku
jautājuma jāprasa no valdības, sevišķi no tautas lab-
klājības ministrijas, ka tas anarķisms, kāds pastāv
līdzšinējā darba tirgū, uz priekšu izbeigtos. Vajadzētu
nokārtot centrālo darba apgādi pie tautas labklājības
ministrijas, kura lai izvestu nopietnu reģistrāciju kā
uz laukiem, tā pilsētās, un tad Latvijā esošo darba
spēku izdalītu plānveidīgi, Tagadējām darbā biroja
ievāktām ziņām, cik strādnieku trūkst uz vietas, ne-
var piegriezt nopietnu vērību. Izrādās, ka dažās
vietās uzdots pat lielāks strādnieku trūkums, nekā
visā pagastā ir iedzīvotāju. Protams, tādi skaitļi ir

pārspīlēti un Uz tādiem nevar paļauties. Te tautas
labklājības ministrijai vajadzētu izvest noteiktu sta-
tistiku, lai varētu konstatēt, kur ir darba roku trū-
kums un kur ir darba roku pārpalikums. Man lie-
kas, ka Latvijā, sevišķi Latgalē, vēl arvienu darba
roku pārpalikums ir ļoti liels un to tad nu vajadzētu
sadalīt plānveidīgi un "tad, man liekas, nevarēs sūdzē-
ties par darba roku trūkumu. Vajag tikai nopietni
gribēt un nevis paļauties uz to, ko kāds privāts darba
birojs saka. Tas skatās tikai uz saimnieku vēlēšanos.
Strādnieks sastrīdējies ar savu saimnieku, — tūliņ
saimnieks nāk uz Rīgu un saka: nu ir darba roku
trūkums, nāciet un glābjiet mūs! Ja mēs tā skatī-
simies

^
tad mēs nekad bezdarba jautājumu Latvijā

nenokārtosim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam Mīl-

bergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija): Augsti godātie deputātu kungi! Jautājums
par bezdarbniekiem ir ļoti smags un sāpīgs. Mēs
pie viņa varam un drīkstam pieiet tikai ar vislielāko
nopietnību. Jāņem vērā apstāklis par bezdarbnie-
kiem un „bezdarbniekiem". Ja runājam par bezdarb-
nieku jautājumu, tad nedrīkstam sajaukt 2 jēdzienus:
proti — nevajaga apstākļus iegrozīt tā, lai mēs
mākslīgā ceļā_ sāktu kultivēt bezdarbniekus. No
otras puses jācenšas, ka tiešām šo bezdarba postu
varētu mazināt. Nav mans nolūks aizstāvēt valdību,
jo faktiski tādas valdības acumirkli nav. Tāpēc visu
darbu, kaut ari bezdarbnieku labā, veiks un būs jā-
veic nākošai jaunajai valdībai. Bet ir kaut kas cits,
un proti, ka ari starp strādniekiem, diemžēl, atrodas
cilvēki, kuri neapzinīgi izmanto to stāvokli, ka viņus
taču aizstāvēs, viņus pabalstīs un viņi tiem strādnie-
kiem un strādniecēm, kam tiešām vajadzīgs pabalsts,
bieži sagatavo rūgtu vilšanos. Man zināmi daudzi
gadījumi, kur pavasarī izbrauc uz laukiem spēcīgas
ģimenes. Izbrauc, nodzīvo vasaru, saņem zināmu at-
algojumu, saņem maksu ari graudā. Nāk rudenis un
kad viņiem liek priekšā palikt uz laukiem ari pa
ziemu, viņi pasaka, ka uz laukiem ir garlaicīgi un
tamlīdzīgas lietas. Viņi nāk pilsētā un ierakstās bez-
darbniekos. Es nesaku, ka tādu daudz, bet laba daļa
ir, kuri ar savu rīcību sabojā attiecības, mazina uz-
ticību uz bezdarbnieku jautājumu un tādā kārtā to
padara par abpusīgi griezīgu zobenu. Še jaurunāja
no zemnieku savienības vairāki runātāji un aizrādīja
par darba roku trūkumu uz laukiem. Gribu šinī ga-
dījumā papildināt viņus vēl ar dažiem piemēriem,
dažiem datiem un skaitļiem, kas acurmirkli man ir
pie rokas, Jūs zināt, ka Latvijā pašlaik rodas vairāki
tūkstoši jaunsaimnieku, kas ceļ ēkas. Pie ēku cel-
šanas vajadzīgi ne tikai vienkārši darba strādnieki,
bet ari amatnieki — kvalificēti strādnieki, t. i. nam-
dari, mūrnieki un pa daļai ari atslēdznieki. Nupat
man bij gadījumi no Iecavas, Rembates un Lielvārdes
apkārtnes, no Valkas apriņķa ap Gaujienu, kur man
jaunsaimnieki aizrādīja, ka viņi nevarot atrast nam-
darus, kas varētu pagatavot jaunsaimniecību ēkām
logu rāmjus un durvis, bet ja kāds gadītos, tad tas
prasot 500—1000 rubļu par viena loga rāmja izgata-
vošanu. Tālāk, jaunsaimniecībās, kurās pa vasaru
paspēts kaut kā dabūt ēkas zem jumta, ir nepiecie-
šamas krāsnis, lai ēkās varētu dzīvot, bet trūkst
mūrnieku. Šur un tur uz laukiem, miestiņos, dažreiz
ari mazākos centros atrodas tā saucamie lauku ka-
lēji. Viņi noorganizējušies tā, ka oa lielākai daļai
labo ari lauksaimniecības rīkus un mašinas. Aiz-
braucat uz laukiem, un daudzās vietās pie kalēju
smēdēm redzēsiet veselas rindas ar arkliem, ecēšām
un dažādiem citiem lauksaimniecības rīkiem, kas ne-
tiek pie izlabošanas, tāpēc ka darbu ir vairāk, kā šie
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lauku kalēji var padarīt. Vai tiešām tie kvalificētie
strādnieki, kuriem acumirkli še Rīgā varbūt nav
darba, — nevarētu iet un palīdzēt, lai tiktu izlaboti
neskaitāmie lauku darba rīki, kas pavasarī būs va-
jadzīgi. Protams, simtiem un tūkstošiem strādnieki
uz reizes, vienā vietā, nav vajadzīgi, bet jūs zināt,
ka piliens pie piliena iztaisa jūru. Tā še, vienā otrā
gadījumā varētu painteresēties ari par citām vietām,
tad tiešām atrastu darbu, ja ne visi, tad vismaz laba
daļa bezdarbnieku. Nav mūsu nolūks aicināt strād-
niekus no aizrobežas, bet visiem jācenšas panākt,
lai bezdarba posts tiešām mazinātos. Tāpēc bez
visiem aplinkus aizrādījumiem, bez ironijas nopietni
jāpadomā. Sevišķi kreisais spārns lai ir tik laipns,
lai liek rokas pie pozitīva darba un strādā. Kāpēc
viņi nesastādīja valdību? Kaut taču būtu ņēmuši un
darījuši palīdzības darbu; parādījuši, ka viņi tiešām
ko nebūt grib un var! Man šķiet, ja aktivi neķersi-
mies pie darba, var iznākt, ka ari nākošā gadā ap šo
laiku runāsim par to pašu, bet bezdarbnieku stā-
voklis labāks nebūs kļuvis. Loti daudz bezdarbnieki
tiešām nevēlami izmanto to stāvokli, ka viņu par
katru cenu pabalsta; viņi pat aizrāda uz personām,
kas tos aizstāvot Saeimā. Daudzi izmanto jūsu pa-
līdzību: nokļūst pilsētā, paliek par bezdarbniekiem
un vēlāk, kad tiešām grib darbu strādāt, darba vairs
nav. Ja nemeklēsim dziļākus cēloņus bezdarbam, bet
tikai prasīsim stipendijas un gratifikācijas bezdarb-
niekiem, tad nonāksim pie tā, ka nopietnu darbu ne-
viens vairs negribēs strādāt, bet visi palaidīsies uz to,
ka ja nebūs darba, gan jau tad kungi mums palīdzēs,
badā jau nemirsim. Par to vajadzēja padomāt ie-
priekš un tad tikai nākt ar pieprasījumu. Mums šo-
dien vajadzēja būt darba sēdei, bet mēs norunājām
visu vakaru un pa to laiku valdība atkal būs spiesta
izdot likumus 81. panta kārtībā, bet Saeima ar sa-
viem darbiem uz priekšu netiks.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Mo-
ricam.

E. Morics (sociāldemokrāts): Pēdējais runātājs
gribēja izpētīt bezdarba iemeslus, bet varēja tikai to
pateikt ka nevajagot maksāt bezdarbniekiem stipen-
dijas un pabalstus un ka dažās vietās neesot, kas logu
rāmjus izgatavo. Bet visā Latvijā gan patlaban ir
vairāk kā 5000 bezdarba strādnieki reģistrēti darba
apgādēs. Es gribētu, lai man parāda tās vietas, kur
patlaban strādnieki tiek pieprasīti m tos nevarētu
atrast. Bet reģistrētos bezdarba strādniekus neviens
nepieprasa. Varbūt tāds gadījums, kādu minēja Mīl
bergs, ir noticis tanī laikā, kad darba apgādē bez-
darbnieku tikpat kā nav, t i. vasarā, tad tā ir cita
lieta. Bezdarba jautoiums ir tāds. ar kuru mums
nākas atkārtoti katru gadu nodarboties. Katru eizi
zemnieku savienība pārmet mums, sociāldemokrātiem
un pilsētu strādniekiem, no sava viedokļa. Mums,
sociāldemokrātiem un pilsētu strādniekiem, ir loti
daudz iemeslu pārmest ari jums, zemnieku savienības
vadītājiem. Jūs sakāt, mēs nemācot savus piekri-
tējus ražīgam darbam. pūnnieki nesūdzas, ka Latvi-
jas strādnieks būtu sliņķis, ka viņš neražīgi strādātu.
Jūsu saimnieki, turpretim, nemācas pieklājīgi apieties
ar saviem cilvēkiem un tāpēc pie viņiem strādnieki
bieži neiet. Jūs parasti pārmetat pilsētas strādnie-

. kiem, ka viņi nevēloties iet uz laukiem, bet aizmirstat,
ka viņi pilsētās cieši saistīti ar savām ģimenēm, ar
savu profesiju, ar pastāvīgu darbu pilsētās. Viņi ne-
var aiziet uz diviem trim mēnešiem prom uz lau-
kiem, atsvešināties no pilsētas darba vietām, jo zin,
ka no laukiem tik un tā vēlāk viņus izsviedīs, bet
pilsētā viņiem darbu atrast būs jo grūtāk, jo ileāk
viņi būs no tās projām. Jūs sauciet pilsētu strādnie-
kus par sliņķiem, kuri negribot iet pie jums strādāt.

Mes jums tāpat varam aizrādīt uz jūsu pārbēdzējiem
no laukiem uz pilsētām, uz jūsu dēliem un meitām.
Viņi pārpilda pilsētas valsts iestādes, pārpilda mūsu
Rīgas universitāti. Iespaidojiet jūs savus dēlus un
meitas, sauciet jus viņus atpakaļ uz laukiem! Kamdēļ
viņi beg prom no laukiem? Acīm redzot tādēļ, ka ir
kādi iemesli. Jūs iedomājāties strādniekus par otrās
šķiras cilvēkiem, kurus var ar bada nātagu piespiest
atstāt ģimeni vienu pašu pilsētā un aiziet strādāt uz
laukiem. Strādnieku ģimeni jau jūs neņemiet pie se-
vis._ Jus paši piemirstiet saviem dēliem un. meitām
atgādināt, lai viņi vispirms strādā pie jums. Jūs ie-
domājāties savus dēlus un meitas par pirmās šķiras
pilsoņiem, kuriem uz laukiem jāierodas tikai viesos
un, varbūt, mantošanas lietas nokārtot. Bet jūs pie-
mirstat, ka tos pašus strādniekus, kuri uz laukiem
aiziet, daudz reiz piekrāpj un neizmaksā nopelnīto
algu. Tas ir sāpīgs problems, šī plaisa starp pilsē-
tām un laukiem, bet jūs neesat spējīgi ar kailiem pār-
metumiem, ar saviem nedibinātiem uzbrukumiem pil-
sētas strādniecībai šo jautājumu atrisināt Latvijas
strādnieks ir jau pārāk gaišs, lai jūs viņu ar bada
pātagu vel ilgi varētu šaust. Latvijas strādniekam ir
vairāk ka 20 gadus sava politiskā partija un savas
arodnieciskās organizācijas, un viņš apzinās, ka viņš
ir pilntiesīgs pilsonis tāpat kā jūsu dēli un meitas. Un
kā ar tādu jums ar Latvijas strādnieku allaž būs jā-
rēķinās, kaut gan jūs to negribiet darīt.

Šodien daži deputāti, kas nāk 110 laukiem, mēģi-
nāja ar zemnieku, savienības runātājiem neparastu
sirsnību pieiet šiem jautājumiem, sevišķi Gībieša
kungs, kurš beigās gan nāca pie slēdziena, ka būtu
nenormāli, ja mums nebūtu rezerves darba armijas,
būtu nenormāli, ja nebūtu kur ņemt strādnieku, kad
pēkšņi uznāk sniegs. Bez šaubām, darba rezerves
armija būs vienmēr, kamēr pastāvēs kapitālistiskā ie-
kārta. Bet neaizmirstiet, Gībieša kungs, ka jūsari ne
viemēr visus savus zirgus nodarbināt, jums ir ari re-
zerves zirgi. Bet jūs šos rezerves zirgus k 0 p j i e t
un neļaujiet viņiem panīkt. Bet kā ir ar rezerves
cilvēkiem, ar rezerves strādniekiem? Ko jūs
viņiem esiet nodrošinājuši ziemas laikā? — Bada pā-
tagu! Vairāk jūs viņiem neko negribiet nodrošināt

Tā ir ļoti tuvredzīga politika no zemniecības
pārstāvju puses mūsu Saeimā, ja viņi domā ar šo
bada pātagu Latvijas pilsētas strādniekus vēl ilgi
šaust Tas atkodīsies varbūt turīgākai zemniecībai
daudz sāpīgāki nekā Latvijas strādnieku šķirai.
Strādniekam nav daudz ko zaudēt. Viņš galu galā
kaut kā savu dzīvi izvilks. Viņam nav oaradize še
un viņam nebūs paradīze ari citur. Bet jums ir daudz
ko zaudēt pilsoniskā iekārtā. Jums vajadzētu pa-
staigāt vairāk pa zemi un paskatīties, kas notiek pat-
laban Latgalē, kur cilvēki kā pilsētās, tā uz laukiem
ļoti smagi cieš no bezdarba. Jums vajadzētu paska-
tīties, kas notiek to cilvēku dvēselēs, kuri tūkstošiem
miņā tagad Rīgas, Liepājas, Jelgavas, Ventspils un
citu pilsētu ielas un virina darba apgādes durvis.
Jums vajadzētu iedomāties, ko šie cilvēki, šī jūsu
rezerves armija, sajūt tagad, kad jūs ļaujiet viņai zie-
mas laikā pilnīgi panīkt. Jūs taču nevienam to neie-
stāstīsiet, ka pie jums pa vasaru var tik daudz no-
pelnīt, ka visu ziemu varētu ar ģimeni bez darba
dzīvot. Šiem rezerves armijas locekļiem neizbēgami
rodas sašutums, rodas naids pret savu likteni un pret
tiem apstākļiem, kādos viņi nostādīti. To jums_ va-
jaga saprast! Jūs to nesaprotat, bet tas atkodīsies
vispirms jums. Te Rozentāls jau norādīja, ka La-
tvijas darba tirgus nav noorga_ iizējams _ari jūsu cen-
tralbiedribaspaņēmieniem, ja jūs negribēsiet šinī dar-
bā pielaist ari Latvijas strādnieku šķiru. Jūs viņus
gribējāt noraidīt. Jūs gribējāt priekš laukiem tādu
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darba apgādi, kurā strādnieku šķira nevar līdzrunāt.
Darba apgādes jāorganizēuz sabiedriskiem pamatiem;
tikai tad tam bus_ panākumi. Jūsu šķira gribēja pa-
ņemt noteicošu vardu par darbu. Jūs Latvijas darba
tirgu ar šādām darba apgādēm neregulēsat Šos
darba tirgus apstākļus vajaga pārredzēt un mēģināt
sabiedriski regulēt. Otrkārt, jums jāsaprot, ka La-
tvijas strādnieku šķira un viņas bezdarbnieki nav uz-
skatāmi par tādu nevajadzīgu krāmu, kuru tanī brīdī,
kadviņš vairs_ nav vajadzīgs darbam, atstāj nomirt
bada. Jums jāsaprot, ka jādod nodrošinājums tiem
Latvijas pilsoņiem, kuriem jūsu aizstāvētā iekārta
nespēj dot darbu. Pēdējā Saeima savā darba pēdējā
daļa atzina to un uzdeva valdībai izstrādāt likumu par
bezdarbnieku nodrošināšanu. Taču visas
valstis ir nākušas pie saprašanas, ka atstāt bezdarb-
niekus bez nodrošināšanas nevar. Ja izsniedz tikai
dažiem simtiem no daudziem tūkstošiem bezdarbnie-
ku niecīgu palīdzību un tikai piektai daļai no reģistrē-
tiem bezdarbniekiem dod darbu pie sabiedriskiem
darbiem — tā nav palīdzība, tas nav pabalsts. Tas
neved pie normālām attiecībām starp strādnieku
šķiru un mūsu valsts iekārtu. Ari tas jums jāievēro.
Te Brieža kungs pārmet, ka esot bezdarbnieki tāpēc,
ka slimo kases daudz paņemot līdzekļus. Ari otrs
jūsu runātājs to pārmeta: Beka stikla fabrika bankro-
tējusi tāpēc, ka slimo kasēm esot daudz jāmaksā.
Atvainojat, jums Višņa jau pateica, kādi apstākļi ir
stikla rūpniecībā, ka lielā mērā nepareizā valsts po-
litika ir vainojama pie tagadējā bezdarba šinī no-
zarē. Bet ja jūs sakāt, ka Beka stikla fabrika
bankrotēja tāpēc, ka 4% no jau tā zemās darba algas
viņa nespēja slimo kasēm samaksāt, tad es ar gluži
tādu pat tiesību varu apgalvot: Beks bankrotēja
tāpēc, ka viņš vai nav pratis saimniekot, vai pārāk
izšķērdīgi dzīvojis. Par patiesiem apstākļiem mēs
šinī fabrikā varētu spriest tikai tad, ja varētu ieska-
tīties visos viņas noslēpumos. Es nezinu, cik varbūt
Beka fabrika ir paspējusi aizgādāt uz ārzemēm, lai
bankrotētu ar pelnu. Jūs gribat strādniekus, kuri nav
nodrošināti pret bezdarbu, atstāt ari bez nodrošinā-
juma slimības gadījumā? Mīlberga kungs, kurš te
pārmeta sociāldemokrātiem, ka viņi nav nodibinā-
juši valdību, palīdzēs jums tādu nodibināt un to iz-
vedīs. Labi! Bet ari tas jums tad atkodīsies vairāk
neka strādnieku šķirai.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings Vārdu vairāk
neviens neveļas? Vārds Ģībietim.

JL Gībiets (zemnieku savienība): Lieta ir no-
nākusi tik tālu, ka strādnieku aizstāvji no strādnieku
aizstāvēšanas ir pārgājuši uzbrukumā un cīņā pret
darba devējiem un saka, ka visa vaina esot pie vi-
ņiem, ka strādnieki pie viņiem nestrādā, ka strādnie-
kiem dodot bada maizi, sliktus dzīvokļus un tamlīdzī-
gas lietas. Skaidrības labad man drusku jāpaskaidro
strādnieku priekšstāvju kungiem, kā mēs skatāmies
uz Latvijas strādniekiem un uz Lietuvas strādnie-
kiem. Mums ir tāds kluss novērtējums savā starpā, .
tas nav oficiāls, ka mēs Lietuvas strādnieku par La-
tvijas strādnieku vērtējam labi daudz zemāk. Ja
mēs maksājam Latvijas strādniekam 2500 rubļus, tad
Lietuvas strādniekam mēs gribam maksāt tikai 2000
mēnesī. Un kas zīmējas uz mani personīgi, tad man
gan laikam ir tā laime arvienu dabūt labākos Latvi-
jas strādniekus. Es nu gan viņus vērtēju dubultīgi
ka lietuviešu strādniekus. Bet taisnības labad man
jums jāsaka

^
kungi, atklāti, ka visus latviešu strād-

niekus tā veriet nevar. Ar citiem ir diezgan grūti.
(Sauciens _pa kreisi._ Jautrība). Es domāju, kungi, ka
tas jums jāņem vēra. Varbūt ari jums tas ir zināms,
un tāpēc labi būtu, ka līdz arto strādnieku aizstā-
vēšanu un viņu pabalstīšanu, jūs nepārietu uzbruku-
mā pret darba devējiem par slikto izturēšanos, bet
mazliet pakontrolētu tos strādniekus ari un parūnētos
pacelt viņu darba ražīgumu. Mums ne prātā nenāk
braukt pāri robežai, vest kādu leiti šeit iekšā un boi-
kotēt latviešu strādniekus, kā jūs to apgalvojat. Mēs
latviešu strādnieku turam par mīlīgāku un labāku un
mums ir lielāka drošība, kad ir latviešu strādnieks
mājās. (Starpsauciens: „Vai jūs ari ievediet Lietu-
vas strādniekus?"). Es tā pierauju 3—4 dienas tur
no leišiem, kad ir tas straujais darba laiks un tikai
tādā gadījumā, ja nevar dabūt latviešus,. Es cienu
latv'ešu strādniekus un daudzi no mums tos ciena.
Bet es saku un atkārtoju un pastrīpoju nepārejiet uz-
brukumā un nekritizējiet darba devējus vien. Tikpat
daudz vainas, cik varbūt ir darba devējiem, ir ari
strādniekiem. Mēs izlabosim savas kļūdas. Labojiet
jus savas. Paceliet darba ražīgumu un tie divi brāļi
..strādnieku trūkums un bezdarbnieks" — būs kopā
draugi un mums nevajadzēs šeit plēsties.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu ne-
viens vairs nevēlas? Debates pie šī jautājuma slēetas.

_ Nākošā sēde būs 18. decembrī, piektdien, pīkst
5 pēc pusdienas. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 10.45 vakara.)

*
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Saturs.

1. Pārmainās frakciju sastāvā 141
2. Pārmaiņas komisiju sastāvā .141
3. Likums par kinematogrāfiem (1. un 2. lasījums):

Bruno Kalniņš, referents 142, 144, 146, 149, 152, 154
K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-

tija 143, 153
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) .... 145, 154
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 145, 147
A. Krastkalns (kristīgā nacionālā savienība) . 146
Francis Trasuns (Latgales demokrātu partija) . 148
J. Ērglis (zemnieku savienība) "...... 151
Ii. Kaupiņš (sociāldemokrāts) 151, 153

4. Likums par ārvalstu ordeņiem un citām goda zīmēm
(1. un 2. lasījums):

H. Celmiņš, referents 155
5. Likums par valsts kuģu pārvaldes statūtiem 1. un 2.

lasījums):
Ringolds Kalnings, referents 157
.1. Hans (vācu baltiešu partija) 158

6. Likums par papildinājumiem pie agrārās reformas li-
kuma IV. dalās (1. un 2. lasījums):

P. Ulpe, referents 161, 163, 165, 169
E. Jaunzems, referents 161, 165, 169
K. Bachmanis, (jaunsaimnieku savienība) . 162, 166
E. Radziņš (sociāldemokrāts) 162 164
A. Bergs (nacionālā savienība) 163
.1. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 168
7. Likums par ledlaužu nodokli Rīgas ostā (pieņem stei-

dzamības kārtībā):
K. Krievs, referents 170
K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-

tija) 170
8. Nākošā sēde , 17?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, likums par
kinematogrāfiem, likums par ārvalstu ordeņiem un
citām goda zīmēm, valsts kuģu pārvaldes statūti, pa-
pildinājumi pie agrārās reformas likuma IV. daļas.
Bez tam prezidijs liek priekšā uzņemt šis dienas sē-
des dienas kārtībā vēl likumu par ledlaužu nodokli
Rīgas ostā, kura novilkums kārtības rulli _ noteiktā
laikā izdalīts deputātu kungiem, Vai ir kādi iebil-
dumi pret šādu dienas kārtību? Iebildumu nav. Šī
dienas kārtība pieņemta.

Mēs pārejam, uz 1. dienas kārtības punktu —
prezidija ziņojumiem. Deputāti Dišlers, Evans un
Krievs iesnieguši sekošu paziņojumu:

„Paziņojam, ka apakšā parakstījušies deputāti sastāda
Saeimas frakciju zem nosaukuma bezpartejisko sabiedrisko
darbinieku frakciju, kuras priekštāvis būs deputāts K. Dišlers."

(Balsis: „Kas parakstījuši?") Parakstījuši:
Dišlers, Evans un Krievs.

Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frak-
cija liek priekšā ievēlēt budžeta komisijā Bū-
meistera vietā R. Dukuru. Iebildumu nav?
Šī pārmaiņa pieņeimta. Tā pati frakcija liek priekšā
izglītības komisijā R. Dukura vietā ievēlēt K. Eliasu.
Iebildumu nav? Ari šī pārmaiņa pieņemta.

Mes pārejam uz otro dienas kārtības punktu —
likumu par kinematogrāfiem. Referents
Bruno Kalniņš. Lūdzu referentu sniegt ziņojumu.

Referents Bruno Kalniņš: Likums par kinema-
togrāfiem ir turpinājums no tās likumu virknes, ko
pagājuša Saeimapieņēma attiecībā uz presi un poli-
grāfiskam iestādēm.. Tāpēc ari šis likums ieturēts
tāda pat gara, kāda Saeima pieņēma minētos liku-
mus. Pamatprincipi ir gluži tie paši. Saskaņā ar
to likuma ir sacīts, ka kinematogrāfi atklājami pie-
teikšanas kartība. Kinematogrāfu īpašniekiem jāie-
sniedz pieteikums, iekšlietu ministrijai. Šim. pietei-
kumam jāpievieno apliecība par kinematogrāfa at-
bildīgo vadītāju, ka viņš dzīvo pastāvīgi Latvijā, ir
sasniedzis 21 gadu un nav ierobežots ar tiesas sprie-
dumu savas tiesībās. Tāpat vajadzīga būvvaldes
apliecība par kinematogrāfa telpu noderīgumu būv-
niecības ziņa. Uz šo pieteikumu iekšlietu ministrija
reaģē ar paziņojumu par pieteikuma saņemšanu un
par likumā esošo prasību izpildīšanu. Likums pa-
redz ari kinematogrāfu īpašnieku maiņas vai atbil-
dīgo vadītāju maiņas gadījumā zināmus noteikumus,
un proti, atkal paziņojot iekšlietu ministrijai šīs mai-
ņas saturu, tādā gadījumā jāiesniedz iekšlietu mini-
strijai atkal jauns paziņojums.

Vienā ziņā šis likums atšķiras no preses un poli-
grāfisku iestāžu likumiem un tas ir attiecībā uz kine-
matogrāfu filmu cenzēšan u. Šinī ziņā likums
ieved stingrāku kārtību, proti, šeit pastāv iepriekšēja
cenzūra. Filmas iepriekšjānododcenzēšanai un tikai
ar attiecīgās iestādes atļauju vienu vai otru filmu ki-
nematogrāfi varēs uzvest. Kinematogrāfu filmu cen-
zūra zīmējās galvenam kārtām tikai uz pornogrāfiju,
kuru citādi nav pie kinematogrāfiem iespējams iero-
bežot, kā tikai kinematogrāfu filmas iepriekš nododot
cenzēšanai. Analoģisks stāvoklis ir ari visās ārval-
stīs, kur pastāv šādi noteikumi par filmām. Tāpēc
publisko tiesību komisija atzina par nepieciešamu
ka ari mums jāpieturas pie tādas pat iepriekšējas
cenzēšanas kārtības. Komisijā' radās .domstarpības
attiecība uz jautājumu, kādai iestādei uzticēt šo filmu
cenzēšanas izvešanu. Šī likuma 10. pantam ir 2 va-
rianti. 1. izšķir šo jautājumu tādā kārtā, ka filmas
šo filmu uzraksti, tāpat ari gaismas reklāmas un
plakāti ar nobildējumiem, cenzējami no izglītī-
bas ministrijas, Turpretim 2. variants šo iautājumu
izšķir tādā virzienā, ka cenzūra piekrīt iekšlietu mi-
nistrijai resp. viņas zemākai iestādei, vietējam pre-
fektam un apriņķa priekšniekam. Šeit komisijas
balsis dalījās un tāpēc šie divi varianti radušies,
i. varianta piekritēji aizrāda, ka cenzūra uz filmām
ir domāta galvenam kārtām 1 no ētiskā un morāliskā
viedokļa un vēl jo sevišķi domāta vienā speciālā ga-
dījumā, t. i. attiecībā uz mūsu jaunatni un tāpēc da-
bīgi, ka šī cenzūra piekrīt izglītības ministrijai, kā
tādam resoram, kuram šāda veida darbība ir vistu-
vāk stāvoša. 2. varianta piekritēji domā, ka vienā
otrā gadījumā filmās tiek aizķerti ari citi momenti
kuri pēc likuma satura būtu cenzējami ne tikai no
ētiskā un morāliskā viedokļa, un tāpēc tos varētu
padot iekšlietu ministrijas iestādēm, kā tādam reso-
ram, kurš varētu lūkotos šinī ziņā plašāki nekā iz-
glītības ministrija. Šo jautājumu augstam namam ar
balsošanu pie 10. panta vajadzēs atrisināt. Tālāk
pie 15. panta paredzēti divi varianti, kur lieta gro-
zās ap līdzīgiem jautājumiem. Tur lieta grozās ap
divertismenta satura cenzēšanu. 1. variants
paredz izglītības, ministriju kā cenzēšanas iestādi
turpretim 2. variants — iekšlietu ministriju. Pie šī
panta vispārīgi paceļas jautājums par divertismentu
mūsu kinematogrāfos, un še komisijā bija plaša pār-
runa. Šinī pārrunā ar saviem iesniegumiem iejaucās
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ieinteresētās personas, kinematogrāfu īpašnieki no
vienas puses un kinematogrāfu artisti no otras puses
un pēc vispusīgas šī jautājuma apspriešanas publisko
tiesību komisija ieveda likumā to uzskatu, ka paši
divertismenti tiek pielaisti, lai gan bija uzskati ko-
misijā, kas vēršas pret divertismentiem,kuri izpauda
tādas domas, ka mūsu divertismenti, kādi patlaban
pa lielākai daļai, kinematogrāfos novērojami, ka tie
pēc sava satura stāv uz ļoti zema mākslinieciska lī-
meņa, ļoti daudzos gadījumos ir ar piedauzīgu saturu
un tāpēc būtu noliedzami. Komisija tomēr atzina
ka ja šāds stāvoklis ir tagad pa daļai nenormāls, tad
nav teikts, ka tādā pat situācijā būs šie divertismenti
uz priekšu. Viņa, atzina, ka stāvoklis var grozīties,
Tas no vienas puses. No otras puses komisija at-
zina, ka viņai nav nekāda tiesiska motīva ierobežot
kinematogrāfos divertismentus, ka pēc filmu izrādī-
šanas uzstājas atsevišķi mākslinieki. Tāpēc komi-
sija izšķīrās par labu uzskatam, ka divertismenti ne-
būtu noliedzami. Beidzot vēl jānorāda,ka šis likums
neattiecas uz mācības un ziniskām iestādēm un or-
ganizācijām. Priekš tām likumā noteikumu nav
Būtu bez šī likuma izdodami vēl sevišķi noteikumi
vai pat atsevišķs likums izdodams, kas šīrn organi-
zācijām atsevišķu filmu uzvešanu atvieglinātu. Šīs
ir tās nedaudzās piezīmes, kādas es publisko tiesību
komisijas uzdevumā varu taisīt pie likuma par kine-
matogrāfiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas
debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu piecelties tos,
kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
vienbalsiīgi nolemta. Virsraksts, Lūdzu nolasīt
virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis,:
„Likums par kinematogrāfiem."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kas būtu pret virs-

raksta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. 1. pants

Sekretārs P. Juraševskis,:
„Pastāvīga kinematogrāfa atvēršana vai ari ceļojoša kine-

matogrāfa nodibināšana iepriekš jāpieteic iekšlietu ministrijai."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai vēlas kāds

vārdu pie 1. panta? Vārdu neviens nevēlas. No-
balsošanā nāk 1.pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 1. pants pieņemts. 2. pants.

Sekretārs P. Juraševskis.: .
„Pietekumā jāuzrāda:
a) kinematogrāfa īpašnieks, ja tas ir fiziska persona,

vārds, uzvārds, pastāvīga dzīves vieta, vecums un
pavalstniecība, bet ja tas ir juridiska persona, tad fir-
mas nosaukums un atrašanās vieta; b) kinematogrāfa
vadītāja vārds, uzvārds, pastāvīga dzīves vieta Latvijā,
vecums un pavalstniecība, līdz ar šīs personas
rakstisku paziņojumu, ka viņa uzņemas atbildību par
izrāžu sarīkošanu; c) pastāvīga kinematogrāfa atra-
šanās vieta un nosaukums; d) ceļojoša kinematogrāfa
nosaukums, darbības rajons un lietojamā aparāta no-
saukums.

Bez tam pieteikumam jāpieliek apliecības _ ka at-
bildīgais vadītājs a) pastāvīgi dzīvo Latvijā, b) ir
sasniedzis 21 gadu vecumu un c) nav ar tiesas sprie-
dumu aprobežots savās tiesībās; jāpieliek ari būv-
valdes apliecība par telpu noderīgumu būvnieciskā
ziņā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz depu-
tāts Lauva. Vārds deputātam Lauvam.

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Es gribu augstam namam aprādīt, ka likumā
par kinematogrāfiem 2. pantā publisko_ tiesību komi-
sija pagājusi garām diviem ļoti svarīgiem jautāju-
miem, kuri nav piemēroti tiešai dzīvei, t i. paiets
garām kinematogrāfu technikas progresam un lauku

būvniecībai, ceļojošiem kinematogrāfiem. Piemē-
ram, paredzēts, ka kino izrādi pieteicot jādabon būv-
komisijas atļauja. Uz laukiem tas nav iespējams tā-
pēc, ka neviena lauku būve nav piemērota kino bū-
ves_noteikumiem, t, i. tiem aparātiem, kuri darbojās
pilsētās un tiek apgaismoti ar grafīta degli un elek-
trisku liesmu. Turpretim jaunākā kino technikā dar-
bojas ar vienkāršu drāts lampu un viņa ir tik pat bī-
stama publikai kā mūsu kabatas lampa. Ja izrādes
vadītājs uz laukiem ineteiks izrādi ar jaunās kon-
strukcijas kino aparātu, un ja no viņa prasīs dzelzs
jeb betona kambaru uzstādīšanu, tad pēc šī likuma
nevarēs kino jzradi atļaut Mūsu zemnieki nav pa-
spējuši uzbūvēt operas namus, kur varētu izpildīt šo
tecbnisko likumu. Tā nevarēs uz laukiem attīstī-
ties ne zinātniskā, ne sabiedriskā dzīvē. Zemnieku
sabiedriska dzīve bieži norisinājās šķūņos, rijās u.t.t.
Pec mana uzskata uz laukiem būtu jādod atvieglinā-
jumi būvniecības ziņā, tāpēc pie otrā panta
jaliek_ sekoša piezīme. Gadījuma kinematogrāfu
izrādēm uz jaukiem būvvaldes apliecība nav vaja-
dzīga, ja izrādes notiek tādās telpās, kuras atļautas
tautas sapulcēm."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas pie šī panta? Vai referents vēlas iz-
teikties?

Referents Br. Kalniņš: Tāds priekšlikums ko-
misija nav bijis.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanā nāks vis-
pirms 2. pants, pēc tam piezīme. Es lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 2. panta pieņemšanu. Tādu nav,
Kas atturas? Nav. 2. pants pieņemts. Tagad nāk
balsošana piezīme pie 2. panta:..Gadījuma kinematogrāfu izrādēm uz laukiem būvvaldes
apliecība nav vajadzīga, ja izrādes notiek tādās telpās, kuras
atļautas tautas sapulcēm."

Referents izsacījās pret šādas piezīmes vaja-
dzību. Es lieku uz balsošanu un lūdzu pacelties tos.
kas būtu par šo piezīmi. Acīmredzot vairākums.
Piezīme pieņemta. Nāk balsošanā 2. pants kopā ar
piezīmi. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī panta
pieņemšanu līdz ar piezīmi. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pants ar piezīmi vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu
nolasīt 3. pantu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Kinematografu var atvērt pēc tam, kad saņemts iekšlietu

ministrijas paziņojums par pieteikšanu. Paziņojums izsniedzams
14 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Paziņojumu neiz-
sniedz, ja pieteikumam nav pievienotas 2. panta otrā nodalījumā
minētas apJ^cības vai 2. pantā prastās ziņas izrādās par ne-
patiesām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta neviens
vardu nevēlas? Nobalsošanā nāk 3. pants. Lūdzu
pacelties tos,kas būtu pret šī panta pieņemšanu šādā
redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3. pants
vienbalsīgpieņemts. 4. pants.

* Sekretārs P. Juraševskis:
..Pieteikuma paziņojums zaudē savu spēku, ja kinemato-

grāfa darbība nav uzsākta gada laikā, skaitot no tā izdošanas
dienas, vai ari, ja darbības pārtraukums ilgst vairāk par vienu
gadu."

Priekšsēdētājs P, Kalniņš: Pie šī panta vārdu
neviens neveļas? Nobalsošanā nāk 4. pants. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret 4. panta pieņemšanu
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4. pants pieņemts
vienbalsīgi. 5. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
..Kinematogrāfa īpašnieka vai atbildīgā vadītāja maiņa vai

kinematogrāfa atrašanās vietas maiņa var notikt tikai iepriekš
pieteicot to prefektam vai apriņķa priekšniekam, un pēc pazi-
ņojuma saņemšanas, kurš izsniedzams 3. p. paredzētā kārtībā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta
vardu neviens nevēlas? Nobalsojšanā nāk 5
pants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 5. panta
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pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 5
pants vienbalsīgi pieņemts. 6. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ja kinematogrāfa atbildīgais vadītājs ir nomiris vai

piepeši atstājis vietu, tad īpašnieks var uzņemties tā vadīšanu,,
paziņojot par to attiecīgam prefektam vai apriņķa priekšniekam.

Ja ir nomiris kinematogrāfa īpašnieks, kurš pats ari ir
kinematogrāfa atbildīgais vadītājs, tad prefekts vai apriņķa
priekšnieks par tādu pielaiž citu personu, bet mēneša laikā
jāpaziņo 2. panta kārtībā īpašnieka tiesību ņēmējs vai viņa
pārstāvis, kā ari kinematogrāfa atbildīgais vadītājs. Pretējā
gadījumā kinematogrāfa darbība apturama."

Priekšsēdētājs P, Kalniņš: Pie šī panta vārdu
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 6. pants. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret 6. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi
pieņemts. 7. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
..Kinematogrāfos izrādīt atļauts vienīgi iepriekš cenzētās

filmas, kuras cenzējamas izglītības ministrijā saziņā ar iekš-
lietu ministriju. Šis noteikums attiecas ari uz slēgtiem filmu
uzvedumiem, kuri pieejami vienīgi iepriekš noteiktam apmeklē-
tāju jsastāvam (klubos, biedrībās un līdzīgās slēgtās organi-
zācijās)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta vārdu
vēlas deputāts Sīmanis. Vārds deputātam Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vāci-
ski)*) : Mani kungi! Pēc ministru kabineta līdz šim
izdotā likuma filmas cenzē iekšlietu ministrija, pie
kuras nodibināta komiteja, kurā ieiet ari viens izglī-
tības ministrijas pārstāvis. Publisko tiesību komi-
sija šo noteikumu nu apgriezusi otrādi un grib nodot
cenzēšanu izglītības ministrijai, pieaicinot klāt iekš-
lietu ministrijas pārstāvi. Komisija pie tam ir iz-
gājusi no tām simpātiskām domām, ka izglītības mi-
nistrija, cenzējot mūsu tautas kultūras tik ievēroja-
mu ierīkojumu, kāds ir kino, liksies vadīties no aug-
stākiem redzes pamatiem nekā uz policejiskiem pa-
matiem nostādītā iekšlietu ministrija. Praksē lietas
notiek tomēr citādāki. Likumā jauir noteikts redzes
punkts, pie kāda jāpieturas filmu cenzēšana. Iestā-
dēm piekrīt tikai tīri administratīvas funkcijas šī re-
dzes punkta piemērošanai atsevišķiem gadījumiem
Šāda funkcija jo. sevišķi labi piederas iekšlietu re-
soram. Izglītības ministrijai, piemērāmi, skolotāju
pārstāvjiem būtu ļoti grūti aprobežoties ar šo tīri
administratīvo funkciju, nepārbaudot atsevišķās fil-
mas no viņu kulturālās vērtības un ari no pedago-
ģiskā redzes viedokļa. Bet šāda pārbaudīšana li-
kumā nav paredzēta. No pedagoģiskā redzes vie-
dokļa jāizšķir tikai jautājums, vai varētu pielaist jau-
natni pie filmas demonstrēšanas, bet pēc viņu kultu-
rēlās vērtības jāpārbauda tikai tās filmas, kuras ie-
ņem izcilus stāvokli. Pie lemšanas, kas paredzēta
sevišķos pantos, it dabīgi izglītības ministrijai pie-
krīt izšķirošais vārds. Protams, ne jau tai vispārēja
filmu cenzēšanā, kura aizliedz vispāri bezgaršīgo.
Tāpēc es lieku priekšā nodot filmu cenzēšanu iekš-
lietu ministrijai, pieaicinot klāt izglītības ministrijas
pārstāvi.

Priekšsēdētājs P, Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Es izsakos pret Šīmaņa kunga
priekšlikumu, un proti, aiz sekošiem motīviem. Ka
redzams no konteksta, kas ir mūsu priekša, te gal-
venam kārtām paredzēta bilžu cenzēšana no morā-
liskā viedokļa. 8. panta 1. punktā pamatmotivs ir
šīs cenzūras ievešanai, lai ar filmām nepiekoptu por-
nogrāfiju vai citādi tamlīdzīgi kaitīgi neiespaidotu
mūsu jaunatni un vispār kinematogrāfa apmeklētā-
jus. Un reiz tas tā, reiz mes cenzūra par_ smaguma

„ punktu neparedzam kaut kādu vispār politi-
*) Runātāja atreferējums.

sku vai citu cenzūru, bet smaguma punkts ir
morāliskais viedoklis, tad ceuzētājš katrā ziņā
drīkst būt vienīgi izglītības ministrija, kura no
pedagoģiskā un ari citiem viedokļiem novērtēs, kura
filma ir pornogrāfiska un kura nav. Turpretim, ja
nostādām lietu tā, kā to liek priekšā Šīmaņa kungs,
tad ievedām policijas cenzūru uz vienu zināmu māk-
slas vai domu izpaušanās veidu, ko preses likumā
neesam ieveduši. Mēs zinām, ka preses likumā nav
paredzēta nekāda cenzēšana, vai nu šī prese būtu
ar bildēm vai kaut kāda citāda. Ja tas tā, ja tur nav
nekādas darīšanas policijas iestādēm, tad analoģiski
ari uz šīm kustošām bildēmnevaram uzlikt cenzūru,
uzdodot to izvest no idejiskā viedokļa policijas iestā-
dēm. Te smaguma punkts pieder morāliskai kontro-
lei un to pēc mana ieskata var izdarīt vienīgi izglītī-
bas ministrija. Ja vispār kāda valsts iestāde var dot
zināmu morālisku mērauklu, tod tā var būt nevis po-
licijas iestāde, — es, protams, negribu mūsu polici-
jas iestādes ne apvainot, ne aizvainot — bet ta ie-
stāde, kas audzina mūsu jaunatni.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents Bruno Kalniņš: Šīmaņa kunga priekš-
likums komisijā neatrada vairākumu, viņš tika norai-
dīts. Komisija šinī jautājumā nostājās uz tā viedo-
kļa, ka filmu cenzēšana piekrīt izglītības ministrijai
kā iestādei, kura vispārīgi pārzin mūsu valstī kultū-
ras lietas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputāta Šīmaņa pārlabojums:

„7. pantā 2. rindiņā ..izglītības ministrija" vietā likt „iekš-
lietu ministrija" un „iekšlietu ministrija" vietā likt ..izglītības
ministrija"."

Referents izsacījās pret pārlabojumu. Es lieku
Šīmaņa pārlabojumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par pārlabojumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret pārlabojumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par Šīmaņa
pārlabojumu nodotas _ 31 balsis, pret — 38, at-
turējies nav neviens. Šīmaņa pārlabojums noraidīts
Nobalsošanā nāk tagad 7. pants komisijas redakcijā
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 7. panta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 7. pants vien-
balsīgi pieņemts. 8. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Filmas iesniedz cenzēšanai izglītības ministrijai, uzrādot

filmas nosaukumu un pieliekot divos eksemplāros visus uz-
rakstus, kā ari aizrādot, kur un kad filmu izradīs cenzēšanai.
Filma aizliedzama, ja tās uzvešana: 1) veicina brutalitāti vai
ari atstāj ļaunu iespaidu uz skatītāju tikumību, 2) apdraud sa-
biedrības mieru un drošību vai kaitē valsts cieņai, vai ari valsts
labām attiecībām ar ārvalstīm. Var prasīt ari zināmu filmas
daļu izgriešanu, pie kam izgriezumi nododami izglītības mi-
nistrijā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta vārdu
lūdz deputāts Krastkalns. Vārds deputātam Krast-
kalnam.

A, Krastkalns (kristīgā nacionālā savienība): Cie-
nījamie deputātu kungi! Komisijā pārbaudītais li-
kumprojekts par kinematogrāfiem mazā mērā at-
šķiras no tā paša likumprojekta, kurš bija izdots no
valdības 81. panta kārtībā. Pēdējais sevī saturēja
to noteikumu, ka tās filmas aizliedzamas, kuru izrā-
dīšana varētu aizskart reliģiskās jūtas. Šo notei-
kumu komisija izsviedusi ārā no likuma noteikumiem
kā nevajadzīgu balastu. Man šķiet, ka tas būtu ie-
spējams tikai tad, ja mēs nākam pie tas pārliecības
un varētu apgalvot ar vieglu sirdi un ar vieglu pratu,
ka mūsu tautai nepiemīt reliģiskas jūtas. Tad būtu
lieki to kā neesošu aizstāvēt. Jeb ja mes varētu
nostāties uz tā stāvokļa, ka reliģija pielīdzināma kaut
kādam opijam, kas iemidzina un paralīze tautas spe-
ķu. Liekas, ka mēs nevaram ne vienu, ne otru stā-
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vokli ieņemt, būdami dziļi pārliecināti, ka mūsu
pilsoņu tikumība ir dziļi noenkurota reliģijā un ka
mes to stipro enkuru nedrīkstam un nevaram nomest
pie vecas dzelzs. Acīm redzot komisija likusies va-
dīties no ta viedokļa, ka pietiek, ja filmu uzvešana
tiek ierobežota no tikumības normām, neatkarīgi no
reliģijas un konfesijas, bet diemžēl, šādu tikumības
normu nav, jo uzskats, kas labs un slikts, kas smā-
dējams un kas teicams; arvienu bijis dažādos laikos,
dažādas vietas dažāds un pat pie dažādām partijām
tas bijis dažāds. Ja mēs gribētu rīkoties pēc tām
normām un mēģinātu aizstāvēt dažādas konfesijas,
kuras konstruējuši daži filosofi, kā Kauts, Fichte,
Spinoza un citi, tad liekas, ka pēc šām ētikas nor-
mām ne izglītības ministrija, ne iekšlietu ministrija
nevaretu_neviena cenzora filmām atrast Bet mums
nav ari jaaizmirst_ tas, ka mēs esam ar saviem valsts
likumiem garantējuši katrai konfesijai pilnīgu brī-
vību,bet esamar saviem likumiem gādājušiari par to,
laipie vienas konfesijas piederīgie pilsoņi netiktu aiz-
skarti no otras konfesijas piederīgiem un šī aizsar-
dzība paredzēta sodu likumu 73. līdz 76. pantam.
Šī aizsardzība mums tādēļ jāievēro- ari kinematogrā-
fos aiz formāliem iemesliem un jānosaka likumā, ka
filma aizliedzama, ja viņas uzvešana aizskar reliģi-
skas jutas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas depu-
tāts Cielēns, Vārds deputātam Cielēnam,

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godāja-
mie tautas vietnieku kungi! Lai man būtu atļauts
paris vārdos atbildēt deputātam Krastkalna kungam,
kurš ienesa jaunu pārlabojumu pie šī panta. Viņš mo-
tivēja šī pārlabojuma vajadzību ar to, ka mūsu tauta
esot dziļi reliģioza un tāpēc vajagot pie šīs cenzūras
ari dot iespējamību noliegt tādas filmas, kas aizskar
reliģiozas jutas. Par šo jautājumu, kas vispār ir re-
liģija, kas ir reliģiozas jūtas, kas viņas aizskar, es
domāju, mēs to nekādas diskusijas nesāksim, jo par
šo tematu varētu ļoti daudz ko runāt un teikt. Mēs
nonāktu ļoti tālu,ko es atzīstu par pilnīgi nelietderīgu
un neauglīgu._ Mums pie šī likuma apspriešanas jā-
pieturas vairāk pie viņa formas un satura novērtē-
šanas, ko ar dažādām redakcijām var sasniegt un
nevar sasniegt. Es nemaz nepiederu pie tiem, kas
gribētu aizskart citu cilvēku reliģiskās jūtas vai reli-
ģisko pārliecību, Un ari mana frakcija pie tādiem
nepieder. Mēs gribētu tomēr vienu, lai Latvijas li-
kumdošana nodrošinātu ari vienu — pārliecības brī-
vību, un proti, vispārējo sirdsapziņas un pārliecības
brīvību un zinātniskās domas brīvību. Ja mēs pie-
ņemtu Krastkalna kunga redakciju, mums nav ne
mazākas garantijas,_ ka ja piemēram, Krastkalna
kunga frakcijas kolēģi kādreiz zināmos apstākļos,
piemērāmi, sastādot tagad Ulmaņa kunga valdību,
otru dienu ieceltu Krastkalna kungu par izglītības
ministri, vai viņa partijas biedri Irbes kungu par Iz-
glītības ministri, vai ari Ausēja kungu. Un šādam
ministra kungam labpatiktu uzskatīt, ka reliģisku
jūtu aizskāršana pastāv iekš tam, ka izrāda kādu zi-
nātnisku filmu par to, kā protoplazma attīstās un kā
cilvēks attīstās no citādām būtnēm. Tādi bēdīgi ga-
dījumi nākuši priekšā tādā kuiltUrelā un izglītotā val-
stī, kā Ziemel-Amerikas Savienotās Valstīs. Un šādu
filmu varētu noliegt un neļaut izrādīt, jo varbūt tad
Krastkalna kungam, Ausēja kungam vai citam, esot
par izglītības ministri, var likties, ka tamlīdzīgas fil-
mas aizskar reliģiskas jūtas. Tāpēc, lai mēs nodro-
šinātu pilnā mērā sirdsapziņas, reliģiskās un vispā-
rējās pārliecības brīvību 1, ko neesam aprobežojuši
pie preses likuma, tad ari šinī likumā nevaram ievest
tamlīdzīgu cenzūru, jo tad mēs būtu pilnīgi nekon-
sekventi. Pats Krastkalna kungs pierādīja, ka viņa

pārlabojums lieks, noradīdams, ka sodu likumos ir
attiecīgie panti, kur kriminālprocesa kārtībā paredz
vajāšanu par tamlīdzīgiemnoziegumiem, kuri pagai-
dām formulēti sodu likumā. Reiz tas ir tā, tad ari
prokurors var ierosināt attiecīgu sūdzību pret to
pantu pārkāpējiem. Tāpēc ir pilnīgi lieks ari no for-
māli juridiska viedokļa. Krastkalna kunga priekšli-
kums. Pec satura garām ejot varu teikt, ka šis jē-
dziens ir tikstiepjams, ka to var stiept katrs uz savu
pusi. Piemeram,_ Nacionālais teatrs pirms četriem
gadiem izradīja kādu lugu „Pans", kuru ari dažas ap-
rindas atrada par tādu, kura aizskar reliģiskas jūtas,
Ja gribētu tamlīdzīgu filmu izrādīt, tad varbūt ari
attiecīgs subjektīvs novērtējums varētu to uzskatīt
par reliģisko jutu aizskaršanu. Aiz šiem motīviem
Krastkalna kunga pārlabojums noraidāms.

Man būtu pie; šī panta 2. punkta, kurš skan: „Ap-
draud sabiedrības mieru un drošību" priekšlikums
strīpot šos_ vārdus, atstājot panta tālākos vārdus par
valsts labarn attiecībām ar ārzemju valstīm. Mēs
zinām, ka mušu sodu likumu pantos paredzēti notei-
kumi, kur par sabiedrības drošībasun miera traucē-
šanu paredzēti attiecīgie sodi. Tāpēc ari attiecīgā
sankcija šādus noziegumus pati par sevi apkaro tik
tālu, cik tālu viņos attiecīgais pārkāpums vai nozie-
gums konstatējams. Turpretim, ja 2. punkts paliktu
šinī redakcija,_neatkarīgi no šī formulējuma konkrē-
ta satura fiksēšanas kriminālprocesa kārtībā ar tie-
šiem:pierādījumiem un nozieguma pazīmes konstatē-
jumu, tad šī punkta noteikumi var pārvērsties atkal
zināmos apstākļos — ja Berga kungs būtu piemē-
ram par izglītības ministri iecelts Ulmaņa kabinetā
— par tādu uzskatu, ka viņš piemēram strādnieku
sporta sekcijas gājiena uzņemšanu filmā vai strād-
nieku partijas 1. maija uzņemšanu atzītu par tādu
kas var apdraudēt pilsoņu mieru un drošību un tad
attiecīgu filmu neļautu izrādīt. Lai neļautu izglītī-
bas ministrim patvaļīgi tulkot neatkarīgi no juridiski
konstatējamām nozieguma pazīmēm, vienkārši no
lietderības, kas bieži var pārvērsties par garšas vai
uzskatu lietu., bieži vien par neiecietību, man ir tos
gods likt priekšā 2. punktā strīpot vārdus „kas ap-
draud sabiedrisku mieru un drošību".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Francim Trasunam.

Francis Trasuns (Latgales demokrātu frakcija):
Mani kungi! Man liekas, ka mēs nevarēsim gan tā
viegli paiet garām reliģiozu jūtu aizskāršanai, kā to
domāja Cielēna kungs, kurš domāia, ka. par šo reli-
ģiozo jūtu aizskāršanu! nevajadzētu nemaz runāt. Tā
esot sīka, maziņa lieta, neesot pat vērts par viņu ru-
nāt. Atļaujat, kungi, uzstādīt jautājumu, ko mēs vē-
lamies cauršo likumu, vai mēs vēlamies, ka reliģio-
zas jutas drīkst aizskart, vai reliģiozās jūtas nedrīkst
aiskārt Un lai atbildētu uz šo jautājumu, es uzstā-
dīšu otru jautājumu, vai privātas personas pārliecību
drīkst rupjā veidā aizskart vai nē. Es domāju, ja tā
būtu_ tikai privāta persona, ja tas nebūtu sabiedrisks
vairākums, ari tad mēs atbildēsim, ka ari tad, ja cil-

"veks ir labi audzināts, viņš nedrīkst privātas perso-
nas pārliecību un jūtas rupjā veidā aizskart Šis jau-
tājums, kungi, tika ari pacelts publisko tiesību komi-
sija. Kādi tur bija motivi, kāpēc šis pants tika strī-
pots? Es atļaušos jums šos motivus atkārtot. Pir-
mais motivs bija, ka esot grūti konstatēt, kad būs tā
reliģiozo jūtu aizskāršana un kad viņa nebūs, un tas
būtu tas pats, ko Cielēna kungs šodien teica, ka var-
būt tad izglītības ministrijai vai citai ministrijai būtu
pilna brīvība katrā brīdī ierobežot kinematogrāfu iz-
rādes. Bet, kungi, ja tā lieta tā stāv, tad mums 8.
pants pavisam, nav vajadzīgs. Sakāt, lūdzu, kā jūs*
konstatesat, kas veicina brutalitāti un kas neveicina
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kas dara ļaunu iespaidu uz skatītāja tikumību un kas
nedara ļaunu iespaidu, Kungi, mēs ari še no šī ka-

. tedra d_zirdejam tādus vārdus, ka nekad nevarot
konstatēt, kas_ esot tikumība un kas nē. Uz šo motī-
vu var atbildēt tikai vienu. Zināms, ir gan daži ga-
dījumi, kur grūti konstatēt, vai kādam aizskartas jū-
tas vai ne. Robežu, kur iesākas aizskāršana, ir grūti
noteikt, bet kungi, ja cilvēks ir labi audzināts un ja
viņš ir bez aizspriedumiem, tad tas ari zinās robežu,
pār kuru viņš neies, un jā viņš būs šai robežai
pārgājis pāri,- tad viņam būs skaidrs, ka tā ir vai
nu citu cilvēku reliģiozo jūtu aizskāršana jeb ari pri-
vātas personas pārliecības aizskāršana. Ari morāli-
skos jautājumos mes neesam tik akli, ka neprotam
izšķirt, kas ir labs un kas ir ļauns, kas balts un melns
Dažreiz tā linija starp vienu un otru ir gan ļoti sīka
ka grūti pat konstatēt, kur tā robeža atrodas, bet ir
gadījumi, kur tā lieta katram paliek skaidra, vai no-
tiek aizskaršana vai nē. Tā tad, kungi, konstatēt to
var viegli. Zināms, var jau gadīties, ka vienas vai
otras ministrijas ierēdnis var ari izlietot savas piln-
varas, kuras viņam caur likumu dotas, nelikumīgi
jeb ļaunprātīgi, bet tad, kungi, mums ir cits ceļš, citi
ieroči, bet nevis izmest no likuma pantu, kurš ir va-
jadzīgs. Mēs varam griezties pie valdības un prasīt
lai likums tiktu ievērots, lai ierēdņi strādātu pēc li-
kuma gara. Bez tam tagad tika viens motivs pie-
vests — mums esot dažādas konfesijas, kura konfe-
sija tad nu uzņemšoties to spriešanu, kas esot reli-
ģiozo jūtu aizskāršana, kas nē. Bet, kungi, mēs taču
še nerunājam par konfesiju aizskāršanu, mēs ru-
nājam par reliģiozo jūtu-aizskāršanu un tur nav va-
jadzīgs konstatēt, vai tā ir tāda vai tāda konfesija.
Nevienas konfesijas reliģiozas jūtas nedrīkst tikt aiz-
skartas, Es gribu zināt, ja piemēram, kāds ierastos
Indijā un aizskartu paganu reliģiskās jūtas, vai tad
viņš neaizietu ar salāpītu galvu, ja iznestu veselu
savu dzīvību. Nevar runāt par to, ka jākonstatē,
kāda konfesija tā būs. Nevienas konfesiajs jūtas ne-
drīkst aizskart, tāpat kā nedrīkst aizskart privātas
personas dziļākās pārliecības jūtas. Viņš var mal-
dīties, tā ir viņa darīšana, bet viņu aizskart nav brīv
nevienam. Bez tam kā viens motivs tika pievests vēl
tas, ka tas esot paredzēts vispārīgos likumos. Ja
kāds būšot aizskāris reliģiskās jūtas,tad viņu varēšot
saukt pie atbildības uz vispārējo sodu likumu pamata.
Ja nostāsimies tā, tad man jāsaka, ka 8. pants vispār
nav vajadzīgs. Tad par kinematogrāfiem mums būtu
jāspriežtikai no tīri sabiedriskās drošības viedokļa —
vai attiecīgās telpas ir piemērotas vai nē un ne par
ko vairāk. Visu pārējo no šī likuma varētu strīpot.
Bet to mēs neesam darījuši. Tomēr mēs esam pare-
dzējuši dažādus punktus 8. pantā, kuru esam atzinuši
par nepieciešamu. Tikpat nepieciešams ir tas pants
pār reliģisko jūtu aizskāršanu, kuru publisko tiesību
komisija ar balsu vairākumu gan atmeta, bet kas
katrā ziņā gan jāatjauno.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī panta
vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents Bruno Kalniņš: Publisko tiesību ko-
misijā ari bij līdzīgs priekšlikums, kas tomēr neatrada
vairākumu. Publisko tiesību komisija to noraidīja
aiz tiem motīviem,kas pa daļai jau izskanēja debatēs
ka valsts uzdevums nav sevišķi rūpēties par reli-
ģisko jūtu izkopšanu. Valsts pienākums ir rūpēties
par dažādu uzskatu un to starpā ari reliģisko uzskatu
neaizskāršanu, bet tas pietiekošā veidā ir regulēts
ar mūsu sodu likumiem. Ja likumā par kinemato-
grāfiem mēs šinī ziņā ievestu vēl kādus sevišķus no-
teikumus, tad tas mūs ne pie kā nenovestu, neko
jaunu neradītu. Zināmos apstākļos tas varētu iz-
saukt tikai liekus pārpratumus. Tiešām varētu ga-
dīties, ka viens vai otrs administrators vienā vai

otrā filmā atrod reliģisko jūtu aizskāršanu, kur
tādu nemaz nav. Jau debatēs tika aizrādīts,
ka _ atsevišķu reliģisku organizāciju pārstāvji
nebūtu mierā, ja šinī pantā nebūtu noteikums
par reliģisku jūtu aizskāršanu, ka tas tomēr
nebūtu pieņemams, jo bieži taču gadās, ka fil-
mas tiek attēloti dažādi vēsturiski notikumi, kuri
saistās ari ar baznīcas vēsturi un pret kuru uzvešanu
gan neviens citādi nekādus iebildumus nevarētu celt,
bet tomēr būtu gadījumi, kur pret to varētu celt
zināmus iebildumus viena vai otra konfesija. Tā,
piemērām, varētu celt iebildumus pret tādu filmu uz-
vešanu, kur būtu aizķerts Jāņa flussa laikmets vi-
duslaikos, tāpat 30 gadus karš, tāpat reformācijas
laikmets, kur sadūrās atsevišķas konfesijas un da-
žos apstākļos cīnījās ar bruņotu spēku palīdzību. Ir
skaidrs, ka pie zināmiem apstākļiem varētu iebildu-
mus celt, un tāpēc tāds noteikums, kādu liek priekšā
Krastkalna kungs, nekādi nebūtu pieņemams, jo tad
varētu celt pamatotu prasību, lai tādu filmu uzve-
šanu noliegtu. Uz tā viedokļa mums nav jānostājas
pēc tā nav ne mazākās vajadzības, jo reliģisko jūtu
neaiskaramīha ir garantēta ar sodu likumiem, un tā-
pēc šinī likumā nebūtu nepieciešams ienest tādu pār-
labojumu, kādu iesniedzis Krastkalna kungs. To ko-
misija uzskatīja .par nevajadzīgu. Komisijā šāds
priekšlikums tika noraidīts un tāpēc publisko tie-
sību komisijas vārdā izsakos pret Krastkalna priekš-
likumu.

Tad, kas attiecas uz Cielēna priekšlikumu, jā-
saka, ka komisijā šāds priekšlikums tika apspriests.
bet viņš komisijā neatrada vairākumu un tika norai-
dīts. Šeit komisijas vairākums izsacīja tādas domas
ka sabiedrības miera apdraudēšana un drošības ap-
draudēšana esot tādi momenti, kurus atsevišķi šinī
likumā fiksēt vajadzētu, kaut ari priekš tam ir sodu
likumos paredzēti attiecīgi noteikumi. Tas vaja-
dzīgs tāpēc, lai jau iepriekš varētu vienas vai otras
filmas uzvešanu noliegt un nevis pēc tam, kad tā jau
uzvesta, uzsākt pret to vajāšanu. Aiz šiem motī-
viem komisijas vairākums taisīja slēdzienu, ka šādu
iepriekšēju noliegšanu vajaga paredzēt. Tāpēckomi-
sijas vārdā izsakos pret Cielēna priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta iesniegti
divi priekšlikumi. Pirmais no Krastkalna skan:

Likumā par kinematogrāfiem. 8. pantā kā 1. punktu likt
sekošu teikumu: 1) aizskar reliģiskās jūtas."

Otrs priekšlikums, iesniegts no Cielēna, skan:
8. pantā strīpot vārdus „apdraud sabiedrības mieru un

drošību vai".
Nobalsošanā nāks abi priekšlikumi iesniegšanas

kārtībā, kā viens otru neizslēdzoši. Es lieku vis-
pirms uz balsošanu deputāta Krastkalna priekšliku-
mu, pret kuru izsacījās referents:

8. pantā kā 1. punktu likt „aizskar reliģiskās jūtas".
Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo priekšliku-

mu. Tagad lūdzu piecelties tos, kas būtu pret Krast-
kalna priekšlikumu. Beidzot lūdzu piecelties tos, kas
atturas. Par Krastkalna priekšlikumu nodotas 53
balsis, pret 36, atturējušos nav. Krastkalna priekš-
likums pieņemts, Nobalsošanā nāk deputāta Cie-
lēna priekšlikums, pret kuru ari izsacījies komisijas
vairākums un kurš skan:

Strīpot 2. punktā vārdus „apdraud sabiedrības mieru un
drošību vai".

Lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pie-
celties tos,kas ir par to. Lūdzu piecelties tagad tos.
kas būtu pret Cielēna priekšlikumu. Beidzot lūdzu
piecelties tos, kas atturas. Par Cielēna priekšlikumu
nodota 31 balss, pret — 56, atturējušos nav. Cielēna
priekšlikums noraidīts. Nobalsošanā nāk 8. pants
pārlabotā veidā. Lūdzu piecelties tos, kas būtu par
8. panta pieņemšanu. Tagad lūdzu piecelties tos
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kas būtu pret 8. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu
piecelties tos, kas atturas no balsošanas. Par 8. pantu
pārlabota veida nodotas. 59 balsis, pret — 31, atturē-
jušos nav. 8. pants pārlabotā veidā pieņemts. 9.
pants.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
.Personām no _6—16 gadu vecumam atļauts apmeklēt

tikai tādas kino izrādes, kuru filmas šī vecuma personu ap-
meklēšanai, raugoties no morāliskās attīstības viedokļa, at-
zītas par derīgam, no izglītības ministrijas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Nobalsošanā nāk 9. pants. Lūdzu piecelties
tos, kas būtu pret panta pieņemšanu šādā redakcijā
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. 9. pants pie-
ņemts. 10. pants divos variantos.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„I. variants. Cenzējamas tiklab filmas, kā ari to nosau-

kumi un uzraksti. Uz kinematogrāfu izrādēm attie-
cīgo gaismas re.kla.mu un plakātus ar nobildējumiem
vai zīmējumiem cenzē izglītības ministrija. To var
aizliegt vienīgi aiz 8. un 9. pantā minētiem, iemesliem.
Reklāmas, skrējlapiņas un izrāžu programas nav
cenzējamas.

II. variants. Cenzējamas tiklab filmas, kā ari to no-
saukumi un uzraksti. Uz kinematogrāfu iz-
rādēm attiecīgo gaismas reklāmu un plakātus ar no-
bildējumiem vai zīmējumiem cenzē vietējais prefekts
vai apriņķa priekšnieks. To var aizliegt vienīgi aiz
8. un 9. panta minētiem iemesliem. Reklāmas, skrēj-
lapiņas un izrāžu programas nav cenzējamas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī jKmta vārdu
Iudz deputāts Ērglis. Vārds deputātam Ērglim.

J. Ērglis (zemnieku savienība) : Te ir teikts, ka
cenzē vietējais prefekts vai apriņķa priekšnieks. Būs
drošivien tāds gadījums miestos vai mazākos ciemos
kur jāizved cenzēšana un nebūs ne viena, ne otra no
šīm personām, t i. ne_ prefekta, ne apriņķa priekš-
nieka. Plakāti, kas būtu drukāti pilsētās, tur cen-
zūru varētu izvest, bet plakāti, kas būtu ar zīmēju-
miem vai nobildējumiem, pie tiem cenzūru nebūtu
iespējams izvest. Tāpēc es lieku priekšā papildināt
variantu ar vārdiem „vai viņa pilnvarotas personas"
t. i. cenzē vietējais prefekts, apriņķa priekšnieks vai
viņa pilnvarotas personas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas deputāts
Kaupiņš. Vārds deputātam Kaupiņam.

H. Kaupiņš (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Likumprojekta 10. pantā, kā jūs dzir-
dējāt, ir divi varianti. Mums, sociāldemokrātu frak-
cijai, šķiet, ka ir vajadzīgs, ir lietderīgi izšķirties par
pirmo variantu. Kinematogrāfs i> liels kultūras spēks.
kultūras iestādījums. Ir otrs jautājums, kāds viņš
patlaban ir. Varbūt iebildīs, ka tās filmas, ko tagad
redz kinematogrāfos, ir sliktas, (G. Reinhards no vie-
tas: „Tingentangels!") Reinharda kungs saka—tingel-
tangels. Tas viss var būt, bet viņš zinās to, ka ir
ari grāmatas sliktas, lubu grāmatas, bet tāpēc tak
nevar noliegt grāmatas vispār, un tāpēc kinemato-
grāfus jūs ari nevariet noliegt Ir filmas ari ar lielu
mākslas un zinātnisku vērtību. Šo filmu skaits pie-
aug. Tāpēc, bez šaubām.,kinematogrāfs ir kultūras ie-
stādījums un nevajagaaizmirst to, ka mūsu kinemato-
grāfi ir īsti tautas iestādījumi. Neviena no> mūsu māk-
slas iestādēm, japat viņas visas kopā ņem, neapmeklē
tik daudz kā kinematogrāfus. Un ja kinematogrāfs
tā tad ir kultūras iestāde, tad viņš visvairāk piekrīt
izglītības ministrijas kompetencei. No otrās puses,
ja mēs ņemam otro variantu, tad redzam, ka cenzē-
šana jāizdara prefektam vai apriņķa priekšniekam.
Pats par sevi saprotams, ka ne apriņķu priekšnieks,
ne prefekts nevarēs izcenzēt visus uzrakstus, reklā-
mas un gaismas bildes un tam cenzēšanu nāksies no-
dot saviem apakšniekiem — policijas ierēdņiem un
kārtībniekiem. Kungi, iedomājaties piemēram stā-

vokli: uz kādas reklāmas virsū Venera. Mums tas
nav briesmīgļ un netikumīgi, bet vienkāršam poli-
cistam tas būs netikums un tas reklāmu noliegs
Tādā grūtā stāvoklī varam nonākt, ja mēs pie 7
panta izšķīrāmies par to, ka cenzēšana piekrīt iekš-
lietu ministrijai. Tādēļ nebūtu iemesla pieņemt otro
variantu, bet gan pirmo. Tas būtu lietderīgi un pat
vajadzīgi. (Sauciens pa kreisi: „Samaitās vēl po-
liciju!")

.Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 10. panta
neviens nevēlas? 10. pants ir divos variantos, pie
kam pie 2. varianta iesniegts pārlabojums no deputāta
Ērgļa, kurš skan:

„Vārdu „cenzē Vietējais prefekts vai apriņķa priekš-
nieks" strīpot un to vieta likt „cenzē vietējais prefekts, ap-
riņķa priekšnieks vai viņa pilnvarotas personas"."

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents Bruno Kalniņš: Ērgļa kunga pārlabo-

jums komisijā nav nācis, bet šis pārlabojums runā
pretim otrā varianta saturam viņa tagadējā veidā,
pie kura viņš likts priekšā kā papildinājums. Otrais
variants dod tiesības filmas cenzēt nevis kuram
katram policijas ierēdnim, bet gluži noteiktai admini-
stratīvai personai — prefektam vai apriņķa priekš-
niekam. Ja tā tiesība tiek paplašināta, un pēc Ērgļa
kunga priekšlikumu varētu šo tiesību prefekts vai
apriņķa priekšnieks nodot tālāk viņa pilnvarotai
personai, tad rastos tādi apstākļi, par kuriem aiz-
rādīja runātājs Kaupiņš. Varētu filmu cenzēt viens
vai otrs gluži vienkāršs ierēdnis. Publisko 1tiesību
komisijā tādi fakti tika pievesti, kuri līdz šim notikuši,
ka cenzēšanu izdarījis viens vai otrs atsevišķs kalpo-
tājs, pat kāda ierēdne. Pret tādu kārtību būtu ceļami
nopietni iebildumi un tādi bija publisko tiesību ko-
misijā. Man tāpēc šķiet, ka šis pārlabojums nesakrīt
ar komisijas pieņemto otro variantu. Tāpēc es iz-
teiktos pretim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāks
vispirms iesniegtais pārlabojums pie 2 varianta. Ja
šo pārlabojumu pieņems, tad nāks nobalsošanā pēc
kārtas 1. un tad 2. variants pārlabotā veidā. No-
balsošanā nāk deputāta Ērgļa iesniegtais pārlabojums
pie 2. varianta, kuru es jau nolasīju un pret kuru iz-
sakās referents. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par
Ērgļa pārlabojumu pie 2. panta. Tagad es lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret pārlabojumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par Ērgļa pārlabojumu
pie 2. varianta nodotas 34 balsis, pret — 38, atturas
14. Šis pārlabojums pie 2. varianta noraidīts. No-
balsošanā nāk 1. variants. Es lūdzu pacelties tos
kas būtu par 1. varianta pieņemšanu. Tagad es
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 1. variantu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par 1. variantu
nodota 41 balss pret — 40, atturējušos nav. 10. pants
pieņemts 1. variantā un līdz ar to atkrīt 2. variants.
11. pants.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„Izglītības ministrijas lēmums attiecībā uz filmas uzve-

šanas atļaušanu vai aizliegšanu atzīmējams uz izsniegtā filmas
teksta un izsniedzams filmas cenzēšanas ierosinātājam. Viens
filmas teksta noraksts uzglabājams izglītības ministrijā. Par
vienu filmu var izdot vairākus cenzūras eksemplārus."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta vārdu
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 11. pants. Es
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī panta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 11. pants vien-
balsīgi pieņemts. 12. pants.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„Par filmas aizliegšanas motīviem izglītības ministrijai uz

pieprasījumu jāpaziņo ar rakstu 3 dienu laikā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

veļas? Nobalsošanā nāk 12.pants. Lūdzu pacelties tos-
kas būtu pret šī panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
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atturas? Nav. 12. pants pieņemts vienbalsīgi.
13. pants.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„Par filmu cenzēšanu un atļauju izrakstīšanu ņem atlī-

dzību izglītības ministra noteiktā apmērā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta neviens

vārdu nevēlas? Nobalsošanā nāk 13. pants. Kas
būtu pret panta pieņemšanu? Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 13. pants pieņemts vienbalsīgi. 14. pants.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„Fiilmu uzrakstiem jābūt valsts valodā. Bez valsts va-

lodas pielaižami ari uzraksti citās valodās, tomēr valsts va-
lodai jāstāv pirmā vietā un uzraksti valsts valodā nevar būt
mazākiem burtiem, kā uzraksti citās valodās. Filma ar uz-
rakstu valsts valodā nevar būt īsāka, kā filma ar uzrkastu citās
valodās. Kinematogrāfu izrādēs jāuzņem ari vietējā kronika.

Piezīme. Izrādēs ar nopietnu kulturelu raksturu ar iz-
glītības ministrijas piekrišanu var pielaist izņēmu-
mus no šinī pantā minētā noteikuma par filmu uz
rakstu valodu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta neviens
vārdu, nevēlas? Nobalsošanā nāk vispirms 14. pants
bez piezīmes. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 14.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
14. pants pieņemts. Tagad nobalsošanā nāk 14

panta piezīmei. Lūdzu pacelties tos. kas būtu pret pie-
zīmes pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Piezīme pieņemta. Tagad es likšu uz balsošanu
14. pantu ar piezīmi. Lūdzu pacelties tos,kas būtu pret
panta un piezīmes pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. 15. pants

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
1,1. variants. Visi kinematogrāfu divertismenta teksti cen-

zējami izglītības ministrijā tādā pat kārtībā kā fil-
mas. Vismaz pusei no priekšnesuma tekstiem jābūt
valsts valodā. Kino izrādēs, kuras atļautas jau-
natnei (9. p.), pielaižamas tikai filmas ar muzikālu
pavadījumu."

II. variants. Visi kinematogrāfu divertisementa , teksti
cenzējami Iekšlietu ministrijā tādā pat kārtībā kā
filmas. Vismaz pusei no priekšnesumu tekstiem
jābūt valsts valodā. ? Kino izrādēs, kuras atļautas
jaunatnei (9. p.), pielaižamas tikai filmas ar muzikālu
pavadījumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta vārdu
vēlas deputāts Kaupiņš. Vārds deputātam Kaupiņam.

H. Kaupiņš. (sociāldemokrāts): Ja pie 7. un 10.
panta mēs izšķīrāmies par labu izglītības ministrijas
cenzūrai, tad, šķiet, pie šī panta nemaz nevar but
runa par ko citu nekā par 1. variantu. Man reiz
gadījās būt kinematogrāfā, kur filma bij atļauta bērnu
izrādei. Filma bij laba, bet kad nāca divertisments,
tad bij jāsarkst. Bērniem šinī izrādē bij jānoskatās,
Kāpēc tas tā bij? Tāpēc ka līdz šim dzīvē izved
tā saucamo 2. variantu — divertismenta programu
cenzē iekšlietu ministrija, Tas jāizskauž. Ja vispār
filmu cenzēšanu esam nodevuši izglītības ministrijai
tad lai nebūtu pārpratumu ar divertismentiem — kā
tas man gadījās tanī reizē, par kuru es jums nupat
stāstīju —, ari divertismenta programu cenzēšanu
jānodod, bez šaubām, izglītības ministrijai. Līdzšim
divertismenti, kā tas, man šķiet, būs visiem zināms,
ir ļoti kļūmīgi un aizskaroši. Man šķiet, ka tikai
izglītības ministrijas cenzūra varēs novērst tās bez-
kaunības, kas dažkārt jādzird kinematogrāfu diver-
tismentos, Tāpēc šinī gadījumā par pareizu un pie-
ņemamu jāatzīst pirmais variants.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz deputāts
Lauva. Vārds deputātam Lauvam.

K. Lauva (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Abos variantos teikts,
ka kino izrādes, kas atļautas jaunatnei, pielaižamas
tikai filmas ar muzikālu pavadījumu. Te atkal_ komi-
sija nav rēķinājusies ar patiesiem dzīves apstākļiem.
Ja piemēram lektors izbrauc uz laukiem, tad kādas

ari nebūtu dabūjamas telpas, tomēr viņš varēs sniegt
savu lekciju ar kino izrādi, bet muziķa tanī pašā
laika nebūs dabūjama. Tā izjuks viss viņa nopietnais
priekšnesums. Tomēr balagānu izrādes nav ierobe-
žotas; tam mūzikas pavadījumu neprasa. Šādu
pantu uz laukiem ir neiespējami realizēt. Še būtu
izdarāms sekošs labojums: Beigu teikumu, kurš sākas
ar vārdiem „kino izrādes u. t. t" — strīpot un strī-
pota teksta vietā likt „kino izrādēs, kuras atļautas
jaunatnei, divertismenti nav pielaižami, izņemot
muzikālu pavadījumu".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas pie šī
nanta deputāts Sīmanis. Vārds deputātam Sīmanim

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*): ,
Mani kungi! Jautājums par vietējo valodu lietošanu
blakus valsts valodai vēl joprojām: pie mums nav
regulēts ar likumu. Bet tik daudz jau šodien varētu
apzīmēt kā spēkā esošu uzskatu, ka Latvijā principā
Ir atļauta brīva vietējo valodu lietošana publiskā un
privātā satiksmē. Kas attiecas speciāli uz publiskiem
uzvedumiem, tad vācieši var uzvest vācu teātri, vācu
koncertus, vācu priekšlasījumus, krievi — krieviskus,
žīdi — žīdiskus u. t t Šeit pie kino 1 varietē uzvedu-
miem pirmo reizi prasa likumīgu ierobežojumu vie-
tējām valodām. Nelatviskās debijas iekš kino —
varietē nevar pārsniegt vairāk kā 50% no kopējās
programas. Kā mazākuma pārstāvim, man jo stingri
jāceļ iebildumi pret šādu valodas brīvības principa
ierobežojumu, kaut ari kulturcli taisni šinī nozarē
mēs maz esam ieinteresēti. Es tomēr domāju, ka
ari jums no latviešu kulturelā viedokļa būtu jo se-
višķi jāprotestē, ka taisni attiecībā uz varietē tiktu
pasludinātas sevišķas valsts un nacionālās intereses.
Uzveduma valoda vēršas pret publiku un publika
virzas, skatoties pēc uzveduma valodas. Vai tad
jūs tiešām ar likumdošanas līdzekļiem gribiet varietē
piepaturēt latviešu publikai, lai tikai latviešu iedzī-
votājus jo sevišķi saistītu pie varietē? Vai jūs
gribiet deklarēt, ka teātrus, priekšlasījumus, koncer-
tus atļaujam mēs minoritātēm, viņu pašu valodā,
bet varietē mēs paturam latviešu kultūras propa-
gandai?

Es lieku priekšā strīpot attiecīgo teikumu par
kino divertismenta valodu.

_Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.

Referents Bruno Kalniņš: Deputāta Lauvas
priekšlikums būtu pieņemams, jo bez šaubām 1. va-
rianta redakcija nav pilnīgi tādā veidā izvesta, ka
tur nevarētu rasties kādi pārpratumi. Tāpēc man
šķiet, ka _kemisijas vārdā varu teikt, ka šis priekš-
likums būtu pieņemams. Kas attiecas uz deputāta
Šīmaņa priekšlikumu, tad līdzīgas domas) tika iz-
teiktas ari komisijā, bet tur tās vairākumu neatrada.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 15. panta iesniegti
2 pārlabojumi. Pārlabojums, kurš iesniegts no de-
putāta Lauvas skan:

Beigu teikumu, kurš sākas ar vārdiem „Kino izrādēs u.
t. t." — strīpot. Strīpotā teikuma vietā likt „Kino izrādēs,
kuras atļautas jaunatnei, divertisments nav pielaižams, izņemot
muzikālu pavadījumu".

Otrs pārlabojums, kurš ari attiecas uz abiem
variantiem, iesniegts no deputāta Šīmaņa un skan:

Abos variantos strīpot teikumu „vismaz pusei no "priekš-
nesumu tekstiem jābūt valsts valodai".

Nobalsošanā nāks abi pārlabojumi iesniegšanas
kārtībā, pa priekšu deputāta Lauvas un tad deputāta
Šīmaņa pārlabojums. Tā kā abi viņi attiecas uz
abiem variantiem, tad vēlāk balsojot par 1. un 2. va-
riantu nobalsošananotiks jaupārlabotā veidā, ja pār-

*.)? Runātāja atreferējums.
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labojumi pie abiem variantiem būs pieņemti. Vis-
pirms nak uz balsošanu deputāta Lauvas iesniegtais
priekšlikums, par kuru izsacījās referents. Es lieku
tagad uz balsošanu Lauvas pārlabojumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret šo pārlabojumu. Nav. Kas
atturas? Nav. Lauvas pārlabojums vienbalsīgi pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk deputāta Šīmaņa pārlabo-
jums, pret kuru izsacījās referents. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par Šīmaņa pārlabojumu, Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret deputāta Šīmaņa pārlabo-
jumu. Tādu nav. Beidzot lūdzu pacelties, kas at-turas no balsošanas. Balsošanas iznākums. Par de-
putāta Šīmaņa pārlabojumu nodotas 45 balsis, pret
to nav neviena, atturējušies,36. Ari deputāta Šīmaņa
pārlabojums pieņemts. Nobalsošanā nāk tagad J
variants ar pieņemtiem pārlabojumiem. Ja tas tiks
pieņemts, tad atkritīs 2. variants. Es lieku uz balso-
šanu 1. variantu ar nupat pieņemtiem pārlabojumiem.
Ludzu piecelties tos, kas būtu pret 1. variantu pār-
labota veida Pret nav neviena. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas būtu par. Beidzot lūdzu piecelties
tos, kas atturas. Par 1. variantu nodotas 46 balsis
pret nav neviens, atturas 37. 1. variants apār-
labojumiem, kurus mes pieņēmām, pieņemts. Līd"ar to atkrīt 2. variants, 16. pants.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„Sis likums neattiecas uz mācības un zinātnisku iestāžu

un organizāciju kinematogrāfiem."
Priekšsēdētājs P. Kaininš: Pie šī panta vārdu

neviens neveļas? Nobalsošanā nāk 16. pants. Lūdzu
piecelties tos, kas būtu pret šī panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 16. pants vienbal-sīgi pieņemts. 17. pants.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:..Izglītības ministrs izdod instrukcijas šā likuma robežār "
Priekšsēdētājs P. Ka'niņš: Vārdu neviens ne-veļas? Nobalsošananak 17. pants. Lūdzu pacelties

tos, kas būtu pret 17. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Tādu nav. 17. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Likuma noslēgums.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„Ar šo atcelti 1924. g. 10. janvāra noteikumi par kinemato-

grāfiem (Lik. kr. 13.)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-
las? Nobalsošananak nupat nolasītais likuma no-
slēguma teksts. Ludzu piecelties tos, kas būtu pret.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma noslēguma
teksts pieņemts vienbalsīgi. _ Nobalsošanā nāk tagad
likums II. lasījuma visa visuma. Es lūdzu piecelties tos,
kas būtu pret likumu II. lasījumā visā visumā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likums II. lasījumā vien-balsīgi pieņemts. III. lasījums tiek nolikts uz 22.
janvāri.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par ārvalstu ordeņiem un citām goda
zīmēm. Referents H. Celmiņš. Lūdzu refe-
rentu sniegt referātu.

Referents H. Celmiņš: Augsti godātie tautas
vietnieki! Pirmie noteikumi par ārvalstu ordeņiem
un goda zīmēm ir 1920. g. 13. augustā izdotais valdī-
bas „rīkojums par ārvalstu ordeņu, medaļu un dažādu
krūšu zīmju nēsāšanu Latvijā". Šis rīkojums regu-
lēja ne tikai ordeņu un goda zīmju, bet ari dažādu
krūšu un piemiņas zīmju nēsāšanu. Rīkojuma nolūks
bija novērst bijušas Krievijas ordeņu un dažādu zīmju
raibo mudžekli, kuru ienesa lielā karā Krievijas ar-
mijā dalību ņēmušie karavīri. Pēc šī rīkojuma or-
deņus un citas zīmes var nēsāt tikai ar kara vai iekš-
lietu ministra atjauju.

Šis rīkojums atvietots un atcelts ar Satversmes
81. panta kārtībā 1924. gadā 4. oktobrī izdotiem no-

teikumiem par ārvalstu ordeņiem un citām goda
zīmēm".

Šie noteikumi apspriesti publisko tiesību komi-
sija un likumprojekta veida tiek likti priekšā Saeimas
plēnuma pieņemšanai.

81. panta kārtībā izdotos noteikumos, tāpat ko-
misijas likumprojekta iet runa tikai par ordeņiem ungodazīmem; dažādas piemiņas un citas krūšu zīmes,
piemēram, par_ skolu beigšanu, netiek vairs minētas.
To var motivēt ar to,_ ka tagad, pastāvot dažādām
Latvijas piemiņas zīmēm, mušu pilsoņi bijušās Krie-vijas zīmes vairs nenesas, tādēļ tāds aizliegums, resp.
atļauja tādas zīmes nesat, nav vajadzīgs.

Noteikumu 1. p. likumprojektā pieņemts bez pār-
grozījumiem, un tas paredz, ka ārvalstu ordeņus un
goda zīmes var nesat vienīgi ar Valsts Prezidenta at-
ļauju. Tas motivēts ar to, ka Valsts Prezidents ir
abu pastāvošo Latviļas ordeņu domju priekšsēdētājs.
Valsts Prezidents pec Satversmes 41. panta repre-
zentē valsti starptautiski; viņam tādēļ nevar palikt
nepārzināmi Latvijas pilsoņi, kas par nopelniem ap-
balvoti no citam valstīm. Ari bijušo Krievijas notei-kumu par ordeņiem' 137. pants (S. grām., 1. sēj., II.daļa, 1892. g. izdevums) prasīja ārvalstu ordeņu 'nē-sāšanai visaugstāko piekrišanu.

Noteikumu 2. pants likumprojektā grozīts tādā
kārta, ka ar ārvalstu ordeņiem anbalvotie valsts die-
nesta esošie pilsoņi izprasa_ atļauju nēsāt ordeņus ne
tieši caur savu ministri (ka tas bija pieņemts notei-
kumos), bet griežas caur savu priekšniecību pie ār-
lietu ministra, kurš jzprasa Valsts Prezidenta atļaujuari priekš visiem pārējiem, ari valsts dienestā nesa-
stāvošiem Latvijas pilsoņiem. Ari bijušo Krievijas
noteikumu 137. p. noteica šo pašu kārtību. Jo, acīm
redzot ari ārlietu ministrim pec sava amata jāpārzin
visi no ārvalstīm apbalvotie Latvijas pilsoņi.

Noteikumu 3. pants likumprojektā paliek tas pats,
— ka ārzemju ordeņi uzliekami pec to saņemšanas
kārtas aiz Latvijas ordeņiem. Beidzot, likumprojekta
noslēgums izsauca publisko tiesību komisijā princi-
pielas debates, Ar Satversmes 81. panta kārtībā iz-
dotiem noteikumiem bija atcelts iepriekšējais valdī-bas rīkojums (kas ari šo noteikumu noslēgumā mi-nēts).

_ _Satve_rsmes_ 81,_ panta kārtībā izdotie noteikumistājas sava laika speķa un izpildīja likuma vietu. Ta-gad ar apspriežamo likumprojektu tiek atvietoti no-teikumi un paceļas jautājums, vai ar šo jaunā likumanoslēgumu atceļamitikai 81. panta kārtībā izdotie no-
teikumi jeb ari, it ka skaidrības labad, jāatceļ vēlreizjau ar noteikumiem atceltais valdības rīkojums.

Publiskotiesību komisija nolēma noslēgumā, kā
atceltus, minēt abus iepriekšējos pārvaldes resp. li-
kumdošanas aktus.

Publisko tiesību komisijas uzdevumā lūdzu
augsto namu pieņemt likumu par_ārvalstu ordeņiem
un goda. zīmēm komisijas redakcijā. Par steidzamību
komisija netika runāts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas de-bates, _ Pie_ vārda neviens nepieteicas? Nobalso-
šana nak pāreja uz_ pantu lasīšanu. Kas būtu pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Virsraksts. Ludzu nolasīt virsrakstu.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„Līkums par ārvalstu ordeņiem un citām goda zīmēm."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk li-

kuma virsraksts. Kas būtu pret likuma virsraksta
pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Likuma
virsraksts vienbalsīgi pieņemts. 1. pants.
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Sekretāra biedrs A. Petrevics:
,.Latvijas pilsoņi var pieņemt viņiem piešķirtos ārvalstu

ordeņus un citas goda zīmes, bet tādas nēsāt var vienīgi ar
Valsts Prezidenta atļauju."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 1.
pants. Es lūdzu piecelties tos, kas būtu pret 1. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1. pants
vienbalsīgi pieņemts. 2. pants.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„Ar ārvalstu ordeni vai citām goda zīmēm apbalvotie

valsts dienestā esošie pilsoņi ziņo par to caur savu priekšnie-
cību, bet visi citi pillsoņi tieši ārlietu ministrim Valsts Prezi-
denta atļaujas izprasīšanai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai vārdu pie 2. panta
neviens nevēlas? Balsošanā nāk 2. pants. Lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret 2. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi pie
ņemts. 3. pants.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„Ārvalstu ordeņi uzliekami pēc to saņemšanas kārtas, aiz

Latvijas ordeņiem".
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-

las? Nobalsošanā nāk 3. pants. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret 3. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 3. pants vienbalsīgi pieņemts. Liku-
ma noslēgums.

Sekretāra biedrs A. Petrevics:
„Ar šo atcelti: 1) 1920. g. 13. augusta rīkojums par ār-

valstu ordeņu, medaļu un dažādu krūšu zīmju nēsāšanu Latvijā.
(Lik. kr. papild. 80.) un 2) 1924. g. 4. oktobra noteikumi par
ārvalstu ordeņiem un citām goda zīmēm; (Lik. kr. 162.)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: «Nobalsošanā nāk li-
kuma noslēgums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Likuma noslēguma teksts vienbalsīgi
pieņemts. Nobalsošanā nāk likums 2. lasījumā visā
visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu visā visumā 2. lasījumā. Tādu nav. Kas
atturas? Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu par li-
kuma pieņemšanu. Par likumu nodotas 30 balsis, at-
turas 18, pret nav neviens, kopā 48 balsis. Nav
kvoruma. Pārtraukums uz 5 minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 6.50—6.55 vakarā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sēde turpinājās.
Nobalsošanā nāk likums par ārvalstu ordeņiem

un citām goda zīmēm 2. lasījumā visā visumā. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu par šī likuma pieņemšanu
2. lasījumā visā visumā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret šī likuma pieņemšanu visā visumā. Tādu
nav. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par šo
likumu visā visumā nodotas 35 balsis, pret neviena,
atturas 25. Likums 2. lasījumā visā visumā pie-
ņemt s. 3. lasījums būs 22. janvārī.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
valsts kuģu pārvaldes statūti. Referents
Ringolds Kalnings. Lūdzu referentu sniegt ziņojumu.

Referents Ringolds Kalnings: Likumdevēji! Sta-
tūti,_kādi_ pašlaik iesniegti Saeimas apstiprināšanai,
ir pārstrādāti pēc tā parauga, kāds savā laikā tika
apstiprināts 1922. gada 14. augustā. Tas, ka viņi
vispārīgi nak jaunās Saeimas priekšā, izskaidrojams
ar to, ka pirmās Saeimas laikā valsts autonomo uz-

\ ņēmumu izpētīšanai tika iecelta sevišķa komisija.
Valsts kuģu pārvaldē kā autonomā uzņēmumā

pašlaik ietilpst kuģi: Gauja, Daugava, Imanta, Venta
un 2 jūras prāmji. Beidzamā laikā valsts kuģu pār-
valde ir strādājusi sekmīgi. Tādēļ ari budžeta ko-
misijā nav atradis piekrišanu ierosinājums valsts kuģu
pārvaldi vispārīgi likvidēt. Šis uzņēmums pēc būtī-
bas ir tīri saimniecisks uzņēmums. Viņam ir peļņas
nolūki. Valsts uzņēmumiem parasti nav nekādu labu

panākumu, bet te ir radies savā ziņā izņēmums. Tādēļ
budžeta komisija savā laikā ir pārgājusi uz pantu la-
sīšanu un Iudz statūtus pieņemt tādā veidā, kā tie
augstam namam priekšā celti. Ja augstais nams pie-
ņems lēmumu par pāreju uz pantu lasīšanu, tad ar to
viņš bus izteicis, ka veļas paturēt valsts kuģu pār-
valdi valsts īpašuma. Ja viņš to nevēlētos, tad va-
jadzētu pāreju uz pantu lasīšanu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārējas de-
bates: Vardu Iudz deputāts Hans. Vārds deputātam
Hanam.

J. Hans (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Deputātu kungi! Mūsu kuģniecība pēc iespējas jā-
veicina. Latvijas juras piekraste ir ļoti izdevīga kuģ-
niecībai, tapec ari priekškara laikā kuģniecība pie
mums bija stipri attīstīta. Jau toreiz mums bija ie-
vērības cienīga tirdzniecības flote.

Ir daudz ceļu, lai veicinātu kuģniecību. Bet kā
piedzīvojumi mača, ne visi šie ceļi ved pie mērķa.
Piemēram Francija izdevusi lielas sumas tieši kuģnie-
cības pabalstiem unneko nav saniegusi. Viņas tirdz-
niecības floti pārspēj pat mazās valstis.

Tie ceļi, kurus mēs ejamkuģniecības veicināšanā,
man liekas, nav pareizi. Valsts kuģniecības uzņēmu-
mi nevar pacelt kuģniecību. Nevienā no tām zemēm,
Kuras kuģniecība stipri attīstījusēs, mēs neredzam
valsts kuģniecības uzņēmumus, ne Anglijā, ne Vācijā,
tāpat ari Skandināvijas valstīs — Dānijā, Norvēģijā,
Zviedrija.

Katrs valsts uzņēmums ir neizbēgami saistīts ai-
zmainu birokrātismu un formālismu. Tas nav izbē-
gams. Bet jūrniecība nu ir tāda nozare, kura daudz
mazāk panes formālismu un birokrātismu nekā citas
nozares. Tapec vācu frakcija domā,ka valsts kuģnie-
cības uzņēmumu paturēšana ir kļūda un ka valstij no
ta celsies nepatīkami pārsteigumi.

Tāpēc mēs nevaram balsot par pāreju uz pantu
lasīšanu un atturēsimies no balsošanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referents vēlas
vardu? (Referents Ringolds Kalnings: „Man nav
neka ko teikt") Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasī-
šanu. Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 62 balsis,
pret to nav nodota neyiena balss, atturējušies 4.
Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Lūdzu nolasīt
virsrakstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Valsts kuģu pārvaldes statūti."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

veļas? Nobalsošanā nāk virsraksts. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu. nav.
Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts.
Vaļ augstais nams vēlas pantu nolasīšanu? (Balsis:
„Ne!)_ Tādu pieprasījumu neviens neuztur. Nobal-
sošana nak I. nodalījuma virsraksts.

(I. Vispārējie nosacījumi.)
Kas būtu pret I. nodalījuma virsraksta pieņem-

šanu? Tādu nav. Kas atturas? Nav. I. nodalījuma
virsraksts pieņemts. 1. pants.

(Valsts kuģu pārvalde ir _ autonoms valsts uzņēmums, ar
valdes sēdekli Rīga. Kuģu pārvalde bauda juridiskas perso-
nas tiesības.)

Vārdu neviens nevēlas? Kas būtu pret 1. panta
pieņemšanu? Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1. pants
vienbalsīgi pieņemts. 2. pants.

(Pārvaldes uzdevums — valsts kuģu un citu valstij pie-
derošo jūras peldošo līdzekļu uzturēšana un izmantošana, iz-
ņemot tos, kuri nodoti citām .valsts iestādēm.)

) Runātāja atreferējums.
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Nobalsošanā nāk 2. pants. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. 3. pants.

(Uzņēmumam, ir tiesība ierīkot nodaļas un noliktavas, at-
vērt kantorus un aģentūras iekšzemē un ārzemēs,.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 3.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ari 3.
pants vienbalsīgi pieņemts. 4. pants.

? (Pārvadājot valsts mantu un kravas, valsts kuģiemdo-
dama priekšrocība pret citām kuģniecības firmām, vienādos
nosacījumos ar pēdējām.)

Vārdu neviensnevēlas? Balsošanā nāk 4. pants.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 4. panta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4. pantg pie-
ņemts. 5.pants.

(Uzņēmuma kapitāli ir sekosi: a) pamatkapitāls 1.000.00u
latu, ko devusi valsts naudā, peldošos līdzekļos un citos īpa-
šumos, b) rezerves un c) amortizācijas kapitāli, kuri sastādās
20. pantā paredzētā kārtībā. Pārvaldes svabadie kapitāli no-
guldāmi Latvijas naudā.)

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, Kas
būtu pret 5. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas ai-
tiņas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts. 6. pants.

(Pārvalde lieto zīmogu, kura vidū ir mazais valsts ģer-
bonis un ap to uzraksts „Valsts kuģu pārvalde".)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 6. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6. pants
pieņemts. 7. pants.

(Uzņēmums ved grāmatas pēc dubultās grāmatvešanas
sistēmas.)

Iebildumu nav? 7. pants pieņemts. II. nodalī-
juma virsraksts.

(II. Uzņēmuma pārvaldīšana.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 8. pants.
(Uzņēmuma pārvaldīšana piekrīt valdei, kura sastāv no

direktora — valdes priekšsēdētāja un diviem locekļiem, pie
kam viens valdes loceklis ir direktora vietnieks un izpilda
viņa pienākumus. Valdi ieceļ ministru kabinets, uz finansu
ministra priekšlikumu uz 3 gadiemi.

Par valdes priekšsēdētāju un locekļiem var būt vienīgi
Latvijas pilsoņi, kuri neieņem atalgotas vietas privātos kuģnie-
cības uzņēmumos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 9. pants.
(Valde ir uzņēmuma likumīgā priekšstāve visās lietās un

rīkojas šo statūtu robežās, bez sevišķas pilnvaras, un ir at-
bildīga par uzņēmuma rīcībā esošu mantu un par uzņēmuma
darbību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 10. pants.
(Valde notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāki kā reizi

mēnesī. Sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs. Valdes lēmumi
ir pilntiesīgi, ja lemšanā piedalās visi valdes locekļi. Priekš-
sēdētāja vai kāda no valdes locekļu slimības, komandējuma,
atvaļinājuma vai citā līdzīgā prombūšanas gadījumā, iztrūkstoša
vietā sēdē ar balsstiesību piedalās pārvaldes kuģu inspektors
vai darbvedis.

(Valdes sēdēs ved protokolus, kurus paraksta klātesošie
locekļi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 11. pants.
(Valdes priekšsēdētājam ir tiesības attiecībā uz tiem val-

des lēmumiem, kuriem viņš balsojis pretim, iesniegt protestu
finansu ministrim. Šādos gadījumos lēmuma izpildīšana ap-
turama līdz finansu ministra izšķiršanai. Par protesta cel-
šanu atzīmējams valdes sēdes protokolā un pēdējais septiņu
dienu laikā iesniedzams finansu ministrim.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 12. pants.
(Valdes izlemšanai sevišķi piekrīt:
a) uzņēmuma paplašināšana un jaunu kuģu un citu peldošu

līdzekļu iegādāšana, izprasot katrā atsevišķā gadījumā
'finansu ministra piekrišanu;

b) nekustamas mantas pirkšana, izprasot katrā atsevišķā
gadījumā finansu ministra piekrišanu;

c) kuģu un nekustamas mantas pārdošana, izprasot fi-
nansu ministra piekrišanu;

d) kuģu kapitālremonti;
e) strīdīgu lietu nokārtošana miera vai tiesas ceļa;
f) kreditēšanās uzņēmuma. vajadzībām, pie kam izman-

toto kreditu kopsuma nevar pārsniegt pamatkapitālu.
Kreditu apmērus nosaka finansu ministrs.)

iebildumu nav? Pieņemts. 13. pants.
(Uzņēmuma korespondenci paraksta viens no valdes lo-

cekļiem un līdzparaksta kāds no atbildīgiem attiecīgas nozares
darbiniekiem. Līgumus un saistības valdes vārdā paraksta di-
rektors vai viņa vietnieks un viens valdes loceklis. Tekošā
rēķina čekus un pilnvaras, naudas un citus sūtījumus un doku-
mentus no pasta paraksta viens no valdes locekļiem un līdz-
paraksta viens no atbildīgiem darbiniekiem pēc valdes notei-
kuma.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 14. pants.
(Uzņēmuma atbildīgos darbiniekus pieņem dienestā direk-

tors un apstiprina amatā valde. Pārējos darbiniekus pieņem
dienestā atbildīgo nozaru vadītāji un apstiprina amatā direktors.
Kalpotājus un strādniekus pieņem un atlaiž valdes pilnvarotas
amatpersonas. Visus uzņēmuma darbiniekus pieņem dienestā
uz brīva līguma pamata.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 15. pants.
(Kā valdes locekļu, tā uzņēmuma darbinieku algas nosaka

ministru kabinets uz finansu ministra priekšlikumu, apstiprinot
uzņēmuma darbinieku amatu sarakstu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 16. pants.
(Uzņēmuma budžetu sastāda valde un apstiprina finansu

ministrs.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 17. pants.
(Valdes prikešsēdētāju un valdes locekļus var atcelt no

amata, ja viņu darbība izrādītos par neapmierinošu, uz finansu
ministra priekšlikumu ministru kabinets.)

Iebildumu nav? Pieņemts. III. nodalījuma virs-
raksts.

(III. Darbības pārskati, revizija un peļņas sadalījumi.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 18. pants.
(Uzņēmumu darbības gads skaitās no 1. janvāra līdz 31.

decembrim. Par katru notecējušu gadu valde ne vēlāk kā līdz
nākoša gada 1. aprīlim sastāda gada pārskatu, noslēguma bi-
lances un peļņas sadalījuma projektu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 19. pants.
(Pārskatā jāuzrāda uzņēmuma apgrozījumi un katrā ziņā

sekosi posteņi: pamata un rezerves kapitāli, amortizācijas un
zaudējumu norakstījumi, izdevumi personāla atalgojumam un
citi pārvaldes izdevumi, uzņēmuma parādi un izstāvošas su-
mas, pelņa un zaudējumi, kuģi un inventārs, kā ari tīra peļņa.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 20. pants.
(Uzņēmuma kasi, grāmatvedību, _dokumentus, inventāra

sastāvu, gada pārskatu un bilances pārbauda sevišķa revizi-
jas komisija, sastāvoša no priekšsēdētāja un diviem locekļiem,
no kuriem divus, tanī starpā ari priekšsēdētāju ieceļ finansu
ministrs un trešo valsts kontroliers. Pēc gada pārskata un bi-
lances pārbaudīšanas revizijas komisijas savu atzinumu iesniedz
valdei.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 21. pants.
(Par savām sēdēm revizijas komisija ved protokolus, ie-

rakstot tanīs savus spriedumus un atsevišķas domas, kuras iz-
sacījuši atsevišķi revizijas komisijas locekļi. Minētos proto-
kolus, tāpat ari revizijas komisijas ziņojumus un slēdzienus
valde iesniedz finansu ministrim.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 22. pants.
(Revizijas komisijas pārbaudīto gada pārskatu, līdz ar no-

slēguma bilanci un peļņas sadalījuma projektu, valde iesniedz
finansu imnistrim apstiprināšanai. Iesniegumam pievienojami
revizijas komisijas atzinumi un, ja sakarā ar šiem atzinumiem
tas būtu nepieciešami, valdes paskaidrojumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 23. pants,
(Katru gadu no uzņēmuma gada peļņas pieskaitāms amor-

tizācijas kapitālam 10% no kuģu un citu amortizējamo mantu
grāmatvedības.

No tīras peļņas, kas atlikusi pēc šī atskaitījuma, atskai-
tāmi 25% rezerves kapitālam un līdz 20% valdes un atbildīgo
darbinieku tantjemām. Tantjemu kopsumu nosaka ministru ka-
binets, pie kam tantjemas katram atsevišķam darbiniekam ne-
drīkst pārsniegt divu mēnešu algas apmērus. Pārējā tīrās peļ-
ņas daļa ieskaitāma valsts ieņēmumos.

Piezīme. Noteikums par tīras peļņas aprēķināšanu izdod
finansu ministrs.)

Iebildumu nav. Pieņemts. 24. pants.
(Obligatoriskie atvilkumi turpinās:
a) rezerves kapitālam par labu, kamēr tas sasniedz pusi

no pamatkapitāla;
b) amortizācijas kapitālam par labu, kamēr tas sasniedz

90% no kuģu un citu amortizējamo mantu grāmatve-
dības.
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Pēc tam šos atskaitījumus pārtrauc. Ja rezerves un amor-
tizācijas kapitāli samazinātos zem minētās normas, tad peļņas
procentu pieskaitīšana atjaunojama līdz iztrūkuma segšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 25. pants.
(Amortizācijas kapitālu valde izlieto:
a) kuģu iegādāšanai pārdoto, atsavināto vai novecojošos

vietā;
b) kuģu, mašinu un katlu pamatremontiem, un
c) kuģu klasificēšanas izdavumiem.
Rezerves kapitālu valde var izlietot zaudējumu un negai-

dītu izdevumu segšanai, sevišķi avārijas gadījumos.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 26. pants.
(Tuvākus noteikumus par valsts kuģu pārvaldes darbību

. izdod finansu ministrs.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 27. oants.
(Par uzņēmuma likvidāciju uz finansu ministra priekšli-

kumu lemj ministru kabinets.)
Iebildumu nav? Pieņemts. Likuma noslēguma

teksts.
(Ar šo atcelti 1922. g. 4. augustā izdotie valsts kuģu pār-

valdes statūti (Lik. kr. 154).)

Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk li
kūms 2. lasījumā visā visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret likuma pieņemšanu visā visumā 2. la-
sījumā. Tādu nav. Kas atturas? Diviem atturoties
likums 2. lasījumā visā visumā pieņemts. 3. lasī-
jums būs 22. janvārī.

Nākošais dienas kārtības punkts — Papildināju-
mi pie agrārās reformas likuma IV. daļas. Referenti
P. Ulpe un E. Jaunzems. Lūdzu referentus sniegt
ziņojumus.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds refe-
rentam Ulpem.

Referents P. Ulpe: Valdība Satversmes 81. panta
kartībā izdevusi 1925. gada 15. oktobrī papildināju-
mus pie agrārās reformas likuma IV. daļas. Ar šiem
pārgrozījumiem analoģiski ar pagastu zemes ierīcības
komisiju likvidēšanu ir likvidētas ari pilsētu un miestu
komisijas. Valdība savā pārgrozījumā nav rēķināju-
sies pilnīgi ar pilsētu iekārtas likumu, jo pilsētu val-
des sēdēs, kurās izspriež zemes piešķiršanas lietas,
irparedzēti balsstiesīgi priekšstāvji ārpus valdē ie-
velētam personām. Šī nesaskaņa ar tagadējo pilsētu
likumu tanīprojektā, kuru ceļ priekšā agrārā komi-
sija, ir novērsta. Agrārās komisijas variantā ir ari
paredzēts, ka izdevumi, kuri ceļas no zemes ierīcības
darbu izvešanas, ir repartējami uz zemes ieguvējiem.
Tālāk_ agrarā_ komisija savā variantā paredz, ka lielās
pilsētās, kurām valdes darbība ir stipri apgrūtināta
ar tekošo darbu veikšanu, var ari uzdot zemes ierī-
cības darbus veikt atsevišķām nodaļām zem valdes
locekļu pārraudzības. Tie ir tie galvenie divi pār-
grozījumi, kurus agrārā komisija ienes valdības iz-
dotājikumprojektā. Agrarpolitikas komisijas uzde-
vuma lieku priekšā pie šī likumprojekta caurskatīša-
nas steidzamību un lūdzu agrārās komisijas tekstu
pie šī pārgrozījuma pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai pašval-
dības komisijas referents vēlas vārdu? Vārds pašval-
dības komisijas referentam Jaunzemam.

Referents E. Jaunzems: Valdības izstrādātais
likums, kurš izdots 81. panta kārtībā, ir caurskatīts
ari pašvaldības komisijā. Bet pašvaldības komisija
izstrādāja savuprojektu citādā veidā, izstrādāja viņu
tādā veidā, ka šīs zemes ierīcības lietas, kuras vēl
nav pabeigtas pilsētās un miestos, ir nododamas pil-
sētu un miestu valdēm. Šo valžu sēdēs var tikt pie-
aicināti, bet tikai ar padomdevēja balsstiesībām val-
dības speciālisti resp. zemes, inspektors un mērnieks.
Tālāk pašvaldības komisija atrada, ka zemes mērī-
šanas darbi, mazākais tie, kas dabā izvedami, būtu
sadalāmi uz zemes ieguvējiem. Tās bija galvenās
pretešķības pret valdības izdoto likumu. Man jāuz-

Klājumā Saeimas SlenografiskI
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

tur pašvaldībaskomisijas projekts vēl vairāk tādēļ, ka
agrāras komisijas izstrādātais projekts ir pats sevī
nekonzekvents. Piemēram 1. panta I. daļā gan ir
teikts, ka zemes ierīcības lietas tiek nodotas pilsētas
valdei resp. attiecīgai pilsētas nodaļai, bet 2. daļā ir
runa tikai par to, ka pilsētas valdes un ne nodaļas
sēde piedalās ar padomdevēja balsi lietpratēji. Paš-
valdības komisijasprojekts ir konsekventi izturēts kā
panta 1., ta 2. daļa. Tadeļ es lūdzu pieņemt šo liku-
mu pašvaldības komisijas projekta redakcijā un uz-
turu ari šī likuma steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referenti
liek priekšā steidzamību. Vārdu vēlas Bachmanis.
Vārds Bachmanim.

Kr. Bachmanis (jaunzemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Piezīme pie agrārās refor-
mas likuma IV. daļas 19. panta ir pārak svarīga.lai
viņu pieņemtu steidzamības kārtībā. Šinī piezīmē ir
ietverti plaši darbi un lieli izdevumi, kuri varētu gul-
ties uz zemes ieguvējiem-jaunsaimniekiem, un pilsētu
un miestu sīksaimnieKiem. Tādēļ labi jāapdomā, vai
šie lielie izdevumi, kas stāv sakarā ar zemes mērī-
šanas darbiem, būtu panesami zemes ieguvējiem-
jaunsaimniekiem. Šinī piezīmē ir nepieciešami daži
pārlabojumi. Tādēļ nevar tik svarīgu likumu sasteigt.
Vispirms piezīme ir savā ziņā nepilnīga. Te izteikts,
ka pagastu un miestu pašvaldībām ir tiesība sadalīt
starp zemes ieguvējiem mērniecības izdevumus. Kā
mēs sapratīsim zemes ieguvējus? Ja piemērām būs
vairāki līdzīpašnieki uz vienu.un to pašu hipoteka-
risko vienību, kā sadalīt izdevumus. Te nepiecie-
šams pārlabojums un jāsaka, ka tikai atsevišķu hi-
potekarisku vienību īpašnieki nes izdevumus, bet ne-
vis atsevišķas personas, atsevišķi ieguvēji un līdz-
īpašnieki! Tālāk, nav nevienā variantā sacīts, kāds
samērs būs šiem zemes ieguvēju saimniecības uzmē-
rīšanas darbiem ar vispārīgiem darbiem sakarā ar
zemes platības vai pilsētas vai miesta apkārtnes uz-
mērīšanu. Tā tad var vispārīgi lielus darbus, kas
attiecas uz pilsētas uzmērīšanu, uz augstuma un virs-
mes uzmērīšanu uzlikt ari jaunsaimniekiem un citiem
sīksaimniekiem. Tādas nastas viņi nevarētu nest.
Treškārt, nav sacīts nevienā no variantiem, nie kāda
jēdziena pieturēsies, sadalot šos izdevumus: vai pie
zemes platības, vai pie izvesto darbu daudzuma. Tas
būtu jāsaka likumā, lai nebūtu pašvaldībām pašām jā-
meklē kaut kāda izeja. Aiz visiem šiem trūkumiem,
kas piezīmēs ir, es izsakos pret steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds par
steidzamību Radziņam.

tE. Radziņš (sociāldemokrāts): Tautas vietnieki!
Man noteikti jāuztur likuma steidzamība. Šis likums
ir ļoti īss. Viņš nekādas jaunas pārgrozības pēc bū-
tības agrārās reformas likumā neienes un ari neatceļ
ne likumu, ne instrukcijas, uz kurām līdz šim darbojās
zemes ierīcības komitejas. Valdība ir izdevusi Sa-
tversmes 81. panta kārtībā likuma pārgrozījumu, ar
kuru šī gada 1. novembrī pilsētu zemes ierīcības ko-
mitejas tiek likvidētas un visas nepabeigtās lietas tiek
nodotas pilsētu valdēm. Šī 81. panta kārtībā izdotais
likuma pārgrozījums ir tikai tuvāki noskaidrots, pie-
mērots pilsētu, pašvaldību apstākļiem un iekārtai un
nav nekāda iemesla, lai mēs nokavētu viņa pieņem-
šanu. Faktiski ar 1. novembri zemes ierīcības ko-
mitejas savu darbību ir izbeigušas, bet pilsētu valdes
neturpina to un nekārto tās lietas tālāk, zinādamas,
ka Saeimas pašvaldības komisija ir šo 81. panta kār-
tībā izdoto likuma pārgrozījumu pārveidojusi. Dažās
pilsētās ir uzkrājušās līdz 400 lietu; Rīgas pilsētai,
pēc laikrakstu ziņām, līdz 3000 lietas. Ieinteresētās
personas prasa, ka vajaga reiz tās lietas izšķirt. Sa-
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gādātie būvmateriāli sak bojāties un ja negribat šos
materiālus sapūdēt, tad steidzamība jāpieņem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai referents
veļas vārdu? Vārds referentam Ulperti.

Referents P. Liīpe: Ls vēlreiz lūgtu komisijas
uzdevumā pie šī likumprojekta steidzamību, sevišķi
aiz tiem iemesliem, ka sis likumprojekts tiesām nav
garš un nav komplicēts. Viņš ir ļoti īss un es do-
māju, ka ari augstam namam nebūtu jātērē velti
laiks, lai šo likumprojektu skatītu cauri trijos lasīju-
mos. 1os papildinājumus, kurus grib iesniegt baclī-
maņa kungs un varout citi kungi, var pieņemt ari tad,
ja nkurns tiek pieņemts steidzamības kartībā, tāpēc
es lūdzu šim likumprojektam steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Ls likšu uz
balsošanu jautājumu par likuma steidzamību. Refe-
renti nek pneKsa steidzamīou. L,s lūdzu pacelties,
kas ir pret steidzamīpu. lagad lūdzu pacelties, kas
ir par steidzamīou. beidzot lūdzu pacelties, kas at-
turas no balsošanas. Balsošanas iznākums: pret
steidzamību noootas 35 balsis, par steidzamību 36
oalsis, atturas 1. Jautājums nav izšķirts. Nobalso-
šana notiks vēl reiz. Ls lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par steidzamību. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Atturējušos nav. Balsošanas
iznākums: par steidzamību nodotas 39 balsis, pret
steidzamību — 49 balsis. Steidzamība noraidīta. Liek
atklātas vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas?
Ls likšu uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu.Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu,
tādu nav. Lūdzu pacelties, kas atturas no balso-
šanas. Tādu ari nav. Pantu lasīšana vienbalsīgi
pieņemta. Virsraksts.

Sekretārs P. Juraševskis:
«Papildinājumi pie agrārās reformas likuma IV. dalās."
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu ne-

viens nevēlas? Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts.
1. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Agrarās reformas likuma IV. daļas 8. pantu (Lik. kr.

1920. g. 314, 1921. g. 96 un 1922. g. 126) papildināt ar sekošu
3. piezīmi:

Piezīme 3. Pilsētu un miestu zemes ierīcības komitejas
ar šo likumu likvidētas.

Agrarpolitikas komisijas variants. Nepabeigto
darbu turpināšanu nodod vietējai pilsētas vai miesta
valdei resp. attiecīgai pilsētas valdes nodaļai zem
pilsētas valdes locekļu vadības, kas darbojas pilsē-
tas vai miesta zemes ierīcības komitejas kompeten-
ces robežās.

Pilsētas vai miesta valdes sēdēs zemes Ierī-
cības lietās var piedalīties ar padomdevēja balss-
tiesību apriņķa mērnieks, valsts zemju inspektors,
vai viņu vietnieki.

Pašvaldības komisijas variants. , Nepabeigto
darbu turpināšanu nodod vietējai pilsētas vai miesta
valdei, kas darbojas pilsētas vai miesta zemes ie-
rīcības komitejas kompetences robežās.

Pilsētas vai miesta valdes sēdēs zemes ierīcī-
bas lietās piedalās ar padomdevēja balsstiesību ap-
riņķa mērnieks, valsts zemju inspektors, vai viņu
vietnieki."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 1. panta
vārdu vēlas A. Bergs. Vārds A. Bergam.

A. Bergs (nacionālā apvienība): Augsti godātie
deputātu kungi! 3. piezīme nosaka, kam nododami
nepabeigtie darbi, kas paliek pāri likvidējoties zemes
ierīcības komitejām pilsētās un miestos. Pašvaldības
komisijas variants atšķiras no agrarpolitikas komisi-
jas varianta tanī ziņā, ka pašvaldības komisija veļas
šos darbus nodot katrā ziņā pilsētas vai miesta val-
dei. Tas ari būtu gluži pareizi mazākās pilsētās un
miestos, kur ir jāpiešķir varbūt 'tikai kādi pleci, 10,
vai 20 zemes gabali. Tur, bez šaubām, pilsētas vai

miesta valde varēja tikt galā ar šo uzdevumu. Tomēr
lielākās pilsētās, kur zemes gabali būs jāizdala daudz
lielākā skaitā, kur pilsētas valdes jau tā apkrautas
ļoti lieliem citiem darbiem, tur pilsētas valdes visuma
nebūs spējīgas šo darbu veikt. To acīm redzot, ir
nopratusi agrarpolitikas komisija, un tāpēc ir atstā-
jusi izeju taua ziņā,ka šos nepabeigtos darbus pārņem
vai nu pilsētas valdes nodaļa zem pilsētas valdes
locekļa vadības. Acīmredzot še ir domāts, ka nevis
visa pilsētas valde pilna sastāvā nodarbosies ar ze-
mes ierīcības komitejas funkcijām, bet gan kāda at-
sevišķa nozare, kaoa atsevišķa pilsētas valdes lo-
cekļa vadība, las būtu giuzi pareizi, ja mēs varētu
aomat, ka šī pilsētas valdes nozare kā kolektīvs or-
gāns varēs veikt šos darbus, taktiski tas tomēr tā
nebūs. Nodaļas, kas pastāv pie pilsētas valdes lo-
cekļiem, ir konsultatīvas padomdevējas iestādes. Tā
tad galu gala pilsētas valaes loceklis viens pats fak-
tisKi izšķirs sis zemes ierīcības komitejas lietas. Pēc
manam domam tas nebūtu pareizi. Principieli es
katra ziņa stāvu par personīgo iniciatīvu un esmu pret
kolektīvam iestādēm, bet še lieta grozās ap tiesību
piešķiršanu resp. nepiešķiršanu un tādos gadījumos
netas pareizai izšķiršanai vairāk garantiju ir tad, ja
darbojas kotektiva iestāde, varētu teikt, ka spriedīs
komisijas, kuras pastāv pie pilsētas valdes locekļa,
bet ka jau es teicu, šīm komisijām ir tikai padomde-
vēja nevis lēmēja tiesības. Tā tad lietas neizšķirs
kolektīva iestāde, bet atsevišķs pilsētas valdes lo-
ceklis, i as nav pareizi. Tāpēc man šķiet, vajadzētu
atstāt divējādas izejas. Pirmā būtu tāda,ka mazākās
pilsētās un miestos to valdes varētu nodarboties ar
zemes piešķiršanas lietām, bet kur tās tomēr nav
spējīgas tās veikt, tur pilsētu un miestu domēm būtu
tiesība radīt atsevišķu komisiju, kura šīs lietas tad
kolektīvi izšķirtu. Tādā kārtā būtu panākts tas, ko
patiesībā gribēja panākt, un proti, ka pilsētas valdes
būtu atsvabinātas no lietām, kuras viņa nevar veikt
un būs radīts atsevišķs kotoktivs orgāns, kurš ar šīm
lietām nodarbosies. Šeit varbūt man iebilst, ka tādā
kārtā mēs atkal radām likvidējamo zemes ierīcības
komiteju. Bet te nu starpība ir tā, ka likvidējamā
zemes ierīcības komiteja ir valdības iestāde, turpretim
es gribētu radīt pie pilsētu un miestu pašvaldībām at-
sevišķu pašvaldības komisiju. Dibinoties uz šiemno-
vērojumiem un iemesliem, man būtu šāds priekšli-
kums, kas attiecas uz abiem variantiem un viņu pie-
ņemot abi varianti saskanētu un vairs viens no otra
neatšķirsies. Šis mans priekšlikums skan: „3. piezī-
mes 1. nodalījumu izteikt šādi: «Nepabeigto- darbu
turpināšanu saskaņā ar domes lēmumu nodod pilsētas
resp. miesta valdei vai sevišķai komisijai, kura at-
rodas pie pilsētu resp. miestu valdēm un darbojas
pilsētu resp. miestu zemes ierīcības komitejas kom-
petenču robežās". Saskaņā ar to 2. nodalījumā pēc
vārda „valdes" būtu jāliek vārdi „vai komisijas".

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man vispirms jā-
paziņo, ka šis likumprojekts, kā tāds,kurš tieši saistās
ar pilsētas pašvaldību interesēm, šodien caurskatīts
abos variantos pilsētu kongresa biroja pilnā sastāva.
Pilsētu kongresa birojs ir vienbalsīgi nācis pie atzi-
numa, ka pieņemams būtu pašvaldības komisijas va-
riants un tāpēc man lūgums pieņemt šos pārgrozīju-
mus pašvaldības komisijas variantā. Otrkārt, man
pie šī varianta otrā nodalījuma jāiesniedzpārlabojums.
Otrā nodalījumā teikts: «pilsētu un_ miestu valdes
sēdēs piedalās". Es lieku priekšā vārda_«piedalās"
vietā likt «var piedalīties", jo paredzu gadījumus,kad
pilsētu valžu vai komisiju sēdēs var neierasties visi
lietā ieinteresētie dalībnieki, bet nav ieradies apriņķa
mērnieks vai zemes inspektors un tāpēc vien nevarēs
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notikt sēde. Tekstā teikts «piedalās", bet ja «nepie-
dalās", tad var iztulkot tā, ka sēde notikt nevar.
Skaidrības un pārpratumu novēršanas pēc (pēc bū-
tības tas neko negroza) vārdu «piedalās" vietā es
lieku priekšā likt vārdus «var piedalīties".

Tālāk man jāaizrāda, ka pilnīgi pieņemams tas
pārlabojums pie pašvaldības komisijas varianta, ko;
še iesniedza Berga kungs. Šis pārlabojums dod at
sevišķām pilsētām ērtības pēc viņu apstākļiem, uz
domes lēmuma pamata, nepabeigto darbu turpināšani
un kārtošanu nodot vai nu pilsētas valdei, vai atse-
višķai domes vēlētai komisijai. Šo Berga kunga ie-i
sniegto pārlabojumu var tikai atbalstīt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vardu vaL
rāk neviens nevēlas? Ls lūdzu referentu atsauksmes.

Referents P. Ulpe: Deputāta Berga kunga ie-
sniegtais pārlabojums pēc būtības saskan ar agrarpo-
litikas komisijas variantu, lai gan redakcra, protams,
te ir citāda. Agrarpolitikas komisijas variantā ir pa-
redzēts, ka zemes ierīcības darbus var nodot vai nu
pilsētas valdei vai attiecīgai pilsētas valdes nodaļai.
Ta kā pilsētas valdes nodaļu kompetences nav pare-
dzētas un noteiktas attiecīgā pilsētu nolikumā, bet ir
paredzēta tikai komisiju darbība, tad te u: maza ne-
saskaņa ar pastāvošo pilsētu nolikumu uu agrarpo-
litikas komisijas variantu. Tā doma, ko izteica agrar-
politikas komisijas variants, t. i. ka lielākās pilsētās
dot iesnēju zemes ierīcības darbus nodot attiecīeai
komisijai, ir izteikta ari Berga kunga pārlabojumā.
Tādēļ es uzdrošinos komisijas vārdā atbalstīt šo
priekšlikumu kā pareizāki rediģētu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu lūdz
referents Jaunzems. Vārds referentam Jaunzemam.

Referents E. Jaunzems: Pašvaldības komisijā
bija līdzīgs, vēl plašāks priekšlikums, nekā Berga
kunga priekšlikums, un viņš izgāja uz to, ka zemes
ierīcības darbi jānododpilsētu un miestu pašvaldībai.
Pilsētu un miestu pašvaldības ar domes lēmumu iz-
darīs šos darbus tādā veidā, kāds paredzēts pilsētu
nolikuma 103:, 104. un 468. pantā, t. i. izvēlēs komi-
sijas — ja tādu nav zemes lietās — vai nodos tām
komisijām, kādas ir, t. i. nekustamu īpašumu vai
citai komisijai, ar citiem vārdiem pilsētas pašvaldība
savu likumu robežās to virzīs tālāk un pilsētas valde,
kā izpildu orgāns, to galīgi nokārtos. Šis priekšhV
kūms pašvaldībaskomisijā ar nelielu balsu vairākumu
izkrita cauri. Motivēta noraidīšana tika ar to, ka
tikšot radītas jaunas komisijas, tas prasīšot lielus iz-
devumus. Tā tad pret Berga kunga priekšlikumu,
kurš, kā redzams, ir gan lietderīgs šinī jautājumā,man
pašvaldības komisijas uzdevumā jāizsakās pret. Kas
attiecas uz Radziņa iesniegumu — pārlabojumu, kurš
liek priekšā panta 2. daļā vārda «piedalās" vietā likt
«var piedalīties", kā tas ir ari agrarpolitikas komisijas
variantā, tad man jāsaka,ka pret to pašvaldības ko-
misijā pēc būtības sevišķu iebildumu nebija, bet izvē-
lējās vārdu «piedalās" tikai tāpēc, ja te būtu «var
piedalīties", tad mērnieki un zemes inspektori uz uzai-
cinājumu varētu varbūt ari atteikties. Tā kā tālāk
ir teikts, ka viņi piedalās tikai ar padomdevēja balsi,
tad šī vārdu maiņa pēc būtības neko nemaina un es
varētu izteikties par.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Iesniegti
divi pārlabojumi: viens no Radziņa un otrs no Berga.
Lūdzu nolasīt pārlabojumus,

Sekretārs P. Juraševskis:
„Berga pārlabojums skan: 3. piezīmes I. nodalījumu iz-

teikt šādi: Nepabeigto darbu turpināšanu, saskaņā ar domes
lēmumu, nodod vai nu pilsētas resp. miesta valdei vai sevišķai
komisijai, kura darbojas pilsētas resp.'miesta zemes _ierīcības
komitejas kompetences robežās. Otrā nodalījuma pec vārda
„valdes" ielikt vārdu „vai komitejas".

Radziņa pārlabojums: „1. panta II. daļā resp. piezīmē 3.
strīpot vārdu ,.piedalās" un ta vieta likt „var piedalīties"."

Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Radziņa
priekšlikums iziet uz to, lai pašvaldības komisijas
varianta vardu «piedalās" vietā liktu «var piedalī-
ties". Vispirms nak balsošanā Radziņa priekšlikums,
pec tamnaks balsošanaBerga priekšlikums, kurš at-
tiecas ka uz 1. tā 2. variantu. Es lieku uz balsošanu
Radziņa priekšlikumu, kurš liek priekšā:

1. panta II. daļā resp. piezīmē strīpot vārdu „piedalās"
un tā vietā likt „var piedalīties".

Es lūdzu pacelties, kas ir pret Radziņa priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir par Radziņa
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas atturas no bal-
sošanas. Tādu nav. Balsošanas iznākums: par Ra-
dziņa priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret — 37.
Priekšlikums noraidīts. Nākošais priekšlikums —
Berga, kurš skan:

Nepabeigto darbu turpināšanu, saziņā ar domes lēmumu,
nodod vai nu pilsētas resp. miesta valdei vai sevišķai komite-
jai, kura darbojas pilsētas resp. miesta zemes ierīcības komi-
tejas kompetences robežās. II. nodalījumā pēc vārda „valdes"
ielikt vārdu „vai komitejas".

Es lieku uz balsošanu Berga priekšlikuma pirmo
daļu, kura attiecas kā uz pirmo, tā uz otro variantu,
kā uz pašvaldības, tā uz agrarkomisijas variantu.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šīs daļas pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Nav. Šī
daļa pieņemta. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret Berga
priekšlikuma 2. daļu. Nav. Kas atturas no balsoša-
nas? Ari nav. Tā tad ari šis nodalījums pieņemts
kā pie viena, tā otra varianta. Tagad es likšu uz
balsošanu pašvaldībaskomisijas variantu un pec tam
agrarkomisijas variantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par pašvaldības komisijas varianta pieņemšanu. Ta-
gad es lūdzu pacelties tos,kas ir pret pašvaldības ko-
misijas varianta pieņemšanu. Beidzot es lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par pašvaldības komisijas variantu no-
dotas 49 balsis, atturējies nav neviens, pret nav ne-
viens. Tiks izdarīta otrreizēja balsošana. Balsošana
nāk otrreiz pašvaldības komisijas variants. Es lūdzu
pacelties tos, kas ir par pašvaldības komisijas varianta
pieņemšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šī varianta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas? Nav. Balsošanas iznā-
kums: par pašvaldības komisijas variantu nodotas
53 balsis, pret to 31 balss. Pašvaldības komisijas va-
riants pieņemts. Atkrīt agrarkomisijas variants. 2.
pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Tā paša likuma 19. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:
Piezīme. Agrarpolitikas komisijas variants. Pilsētu un

miestu pašvaldībām ir tiesības sadalīt starp zemes
ieguvējiem mērniecības izdevumus, kuri cēlušies sa-
karā ar mērniecības darbu izvešanu daba, piedzenot
šos izdevumus administratīva kartība.

Pašvaldības komisijas variants. Pilsētu un
miestu pašvaldībām ir tiesība repartet uz_ zemes ie-
guvējiem mērniecības izdevumus, kuri cēlušies sa-
karā ar mērniecības darbu izvešanu daba, piedzenot
šos izdevumus administratīvā kārtībā."

Priekšsēdētāja biedrsA. Alberings: Vārds Bach-
manim.

Kr. Bachmanis (jaunzemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Abi referentu kungi izteicas
par šo likumprojektu, ka tos ir ļoti īss un tur neka
nebūtu ko iebilst, ka tas būtu pieņemams ļoti steidza-
mi. Radziņa kungs vēl piebilda, ka visas instrukcijas
esot spēkā, šī piezīme neka no jauna_neienestu mušu
dzīvē. Tā tad varētu ari itin vienkārši to pieņemt.
Man jāsaka, ka dzīvē mērniecības_ darbi, sakaraar
agrāro reformu un sakarā ar dažādam parādībām,
kādas tagad patlaban ir dienas kartība attiecība uz
dažādiem mērniecības darbiem, izsauclielus sarežģī-
jumus. Par šiem sarežģījumiem man būtu jāsakadaži
vārdi. Piezīme pie agrārās reformas likuma IV. da-

6*
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las 19.panta ir izteikta tādā redakcijā, ka to var tulkot
ļoti plaši. Te nav liktas nekādas robežas tulkoju-
mamattiecībā uz izdevumiem, kuri celsies sakarā
ar mērniecības darbiem. Cik plaši tulkos šo sakarību
ar mērniecības darbiem, to izšķirs katrā atsevišķā
gadījuma vietējie pašvaldības rīkotāji u. t. t Bet kā
tas atsauksies uz tiem, kas zemi iegūtu, tas ir cits
jautājums. Mēdz tulkot likumu tagad tā, lai tie, kas
zemi iegūst, visi jaunsaimnieki, visi sīksaimnieki, visi
tie mazie cilvēki, kas dzīvo pilsētu un miestu ap-
kārtnē, lai tie uzņemtos lielos mērniecības darbus un
izdevumus un lai viņi tos izvestu un maksātu. Tā
tas līdz šim ir bijis attiecībā uz darbu, uz klaušām.
SI piezīme, ka liekas, grib ari naudas izdevumus tāda
pašakārtā uzlikt uz zemes ieguvējiem,uz šādiem ma-
ziem cilvēkiem. Nekas jau nebūtu iebilstams pret
to, ka viņi maksā izdevumus par viņiem piešķirtās
hipotekariskās vienības uzmērīšanu un sakarā ar šīs
vienības uzmērīšanu. Bet mums prakse rāda un ari
agrāras relormas dažādie darbi lauku dzīvē pierāda,
ka visus izdevumus un darbus uzliek vienīgi maza-
jiem zemes ieguvējiem. Ls paredzu, ka piezīmi pie
19. panta tuikos tāpat, kā līdz šim ir tulkots
šī paša agrārās relormas likuma IV. daļas
20. pants. 20. pantā skaidri teikts, ka
cilvēku un zirgu speķu priekš mērniecības dar-
biem dod zemes pieprasītāji naturālu klausu kārtā.
Nav teikts, vai par maksu vai par velti, tikai teikts —
naturālu klaušu kārtā. So likuma 20. pantu centrālā
zemes ierīcības komiteja ir iztulkojusi pārāk plaši.
Es atļaušos celt priekša augstam namam kādu īpat-
nēju punktu no 32. instrukcijas Nr. 4, kuru izdevusi
centrālā zemes ierīcības komiteja uz agrārās refor-
mas likuma IV. daļas 20. panta pamata, bī instrukcija
savā 15.pantā starp citu nosaka, ka jaunsaimniekiem
un zemes pieprasītājiem par brīvu jādod strādnieki un
zirgi klaušu kārtā, pie kam viņiem uzliek tādus dar-
bus, kam nav nekāda sakara ar jaunsaimniecību uz-
mērīšanu. Starp citu c punktā ir teikts, ka jāizpilda
ari darbi pie trigonometriskā tikla sastādīšanas un at-
sevišķo poligonometrisko un līmetņošanas gājiena iz-
pildīšanas. Kā redzams, jaunsaimniekiem jāizpilda
pārāk plaši darbi, kam gan ir liela nozīme valsts
dzīvē, bet kurus nevar tieši attiecināt uz piešķirtām
jaunsaimniecībām. Ja nu mēs noklausāmies, ko saka
jaunsaimnieki paši, tad daudz kas būs jāpārdomā.
No daudzām vēstulēm, ko saņēma jaunsaimnieku
priekšstāvji un varbūt ari citi cienījamie deputātu
kungi, es nolasīšu tikai vienu, ko man raksta kāds
Irlavas jaunsaimnieks. Viņš saka: «Lestenes pa-
gastā būvē trigonometrisko torni, pie kura celšanas
darbiem pieaicina klaušu kārtā jaunsaimniekus no vi-
siem pagastiem, starp kuriem esam ari mēs, irlavieši.
Mūsu pagasta valde sūta vienīgi jaunsaimniekus,
valsts fonda zemju ieguvējus, uz agrārās reformas li-
kuma IV. daļas 20. panta pamata. Darba vieta atro-
das 15 verstes tālu. No mājām jādodas ceļā pirms
gaismas, mājā atgriežamies naktī. Nav tādu klaušu,
kas negultos uz jaunsaimnieka jau tā noliektiem ple-
ciem." Ja nu mēs piezīmi pie 19. panta tulkotu tādā
pat garā, tad ari smagie naudas izdevumi gultos uz
visiem pilsētu un miestu apkārtnes maziem iedzīvo-
tājiem, kuriem ir piešķirta zeme no valsts zemes
fonda. Tādēļ nepieciešami būtu gan ienest pārlabo-
jumus šinī piezīmē, lai neceltos nekādi pārpratumi, lai
zemes ieguvēji tiešām izpildītu tikai tos darbus, un
nestu tās maksas, kas ir vajadzīgs izmērojot viņu ze-
mes gabalus. Nebūtu ari nekas iebilstams pret šiem
trigonometriskiem torņiem, ja tie patiešām tagad jau
atnestu kādu labumu jaunsaimniekiemun vispār mūsu
valsts dzīvei un ja tos celtu pati valsts_ Man šķiet,
ka tagad šos torņus ceļ tādā lielā steigā, it kā darbs
būtu vajadzīgs paša darba dēļ. Man šķiet, ka ir iera-

dušies darbinieki, torņu speciālisti, kuriem vajadzīgs
šis darbs ne tādēļ, ka tas ari būtu jau tagad vajadzīgs
valstij, bet tāpēc, ka šis darbs ir vajadzīgs darba dēļ.
Tagad ceļ torni pēc torņa, ceļ maijā, ceļ novembri,
ceļ sējas un pļaujas laikā un aicina darbā klaušu kārtā
jaunsaimniekus un pilsētas apkārtnes mazos iedzīvo-
tājus, it kā šie torņi būtu ārkārtīgi vajadzīgi. Ja nu
valsts tagad jau izvestu mērniecības un trigono-
metriskos darbus visā visumā, tad varētu teikt,ka šie
torņi uzcelti lietderīgi, bet lieta ir tā, ka togad mēr-
nieki visi aizņemti lielā agrārreformas darbā. Tagad
vispirms jāiedala jaunsaimniecības, tāpat ari Latgalē
pieprasa daudz mērniekus. Visas sādžas iziet vien-
sētās. Ari jūrmalas zvejnieki prasa, lai viņus atmi-
nas. Viņi jau gaida ilgus_ gadus, lai valdība sūta mēr-
niekus. Kas nu galu galā var iznākt no šiem lieliem
augstiem torņiem? Tie var gaidīt uz valsts darbu iz-
vešanu 10 gadus, bet tad tie jau būs satrunējuši un būs
jāceļ atkal jauni torņi. Man šķiet, ka tādus lielus
darbus, kuri valstij tagad nebūt nav vajadzīgi, tik
steidzīgā kārtā nevajadzētu uzlikt ne lieliem, ne ari
maziem zemes ieguvējiem. Nevajadzētu tērēt ne
būvkokus, ne naudas līdzekļus. Man pie šīs piezī-
mes ir sekošs pārlabojums: «Mērniecības izdevu-
mus, kuri cēlušies sakarā ar mērniecības darbu izve-
šanu dabā, pilsētu un miestu pašvaldībām tiesība sa-
dalīt starp zemes ieguvējiem samērā ar mērniecības
darbiem, kādi izdarīti katrā hipotekariskā vienībā.
Minētos mērniecības izdevumus piedzen valsts neap-
strīdamu prasību piedzīšanas kārtībā. Valsts fonda
zemes ieguvēji atsvabināti no izdevumiem pa trigono-
metriskā tīkla sastādīšanas un atsevišķa poligono-
metrisko un līmetņošanas gājienā «izpildīšanas dar-
biem". Jaunzemnieku frakcijas vārdā es lūdzu augsto
namu pieņemt šo piezīmi manis iesniegtā redakcijā,
lai novērstu pārpratumus un izsargātu jaunsaimnie-
kus, kā ari zemes ieguvējus pilsētu un miestu apkārtnē
no nepanesamiem un netaisniem izdevumiem un dar-
biem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Mīl-
bergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Šinī jautājumā ari jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku frakcijai ir ienākusi vesela rinda sūdzību un lū-
gumu. Atbalstot še izteikto deputāta Bachmaņa
priekšlikumu, es tikai vēl gribētu mūsu frakcijas vār-
dā aizrādīt uz to, ka daudzos gadījumos šīs lietas no-
nāk vēl nenormālākos apstākļos, proti: zeme pie-
šķirta dažās vietās ne vietējiem iedzīvotājiem, bet
latgaliešiem. Pret to nebūtu zināmos apstākļos ko
iebilst, bet lieta tā, ka latgalieši vēl nav uz jauno dzī-
ves vietu pārnākuši, viņi vēl nav ēkas uzcēluši un
nav savas saimniecības ierīkojuši, tomēr trigonome-
triskos torņus ceļ; darbus darīt vajadzīgs darba spēks
un tāpēc nedaudziem jaunsaimniekiem, sīksaimnie-
kiem u. t t, kas ir uz vietas, iznāk klaušu darbus da-
rīt dubultlgi. Šie apstākļi nekādā ziņā nav uzskatāmi
par normāliem un es, piemēram, nolasīšu še no Kabi-
les nodaļas valdes ienākušā raksta izvilkumu, lai ilu-
strētu līdzīgus gadījumus: «Pie mums,Kabilē, pašlaik
vēlā rudenī ieradies zemes mērnieks dēļ kupicu uz-
celšanas nekultivētām zemēm, kuras piešķirtas latga-
liešiem. Nerunājot par to, ka daudzi pašu pagasta ie-
dzīvotāji, zemes gribētāji, zemes nedabūja, tagad, kad
jāizdara dažādu torņu celšana, vietējos jaunsaimnie-
kus piespiež iet mērnieku darbos pa purviem, bradāt
pa auksto ūdeni u. 1.1,pie kam tie, kas atnāks nākošā
pavasari, nebūs nekādas klaušas nesuši, viņiem viss
būs sagatavots priekšā. Varbūt no vienas puses va-
rētu ko iebilst, bet jautājumsir pārāk skaidrs,ka jaun-
saimniekiem un sīkgruntniekiem šādi darbi nebūtu
uzkraujami. Mūsu frakcija balsos par jaunzemnieku
frakcijas priekšlikumu.
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Priekšsēdētāja biedrsA. Alberings: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Lūdzu referentu atsauksmes.
Vārds referentam Ulpem.

Referents P. Ulpe: Bachmaņa kunga piezīme,
kādu viņš liek priekšā agrarpolitikas komisijas va-
rianta vietā, būtu I. daļā pēc būtības tāda pati, kā
agrarpolitikas komisijas variantā. Te tikai ir tāds
jauninājums, ka zemes ierīcības darbu izdevumi sada-
lāmi uz zemes ieguvējiem samērā ar mērniecības dar-
biem, kādi izdarīti katrā atsevišķā hipotekariskā vie-
nībā. Tāds ir šis _ jauninājums. Būtu jau labi, ja to
varētu tā aprēķināt. Bet varbūt tas iznāks ne visai
taisnīgi, jo ta _d dažam var iznākt vairāk maksāt un
dažam bus'jamaksa maz, jo mērniecības darbi var
but uz dažam zemes vienībām lieli un uz dažām mazi.
Bet tas vēl nebūtu tas lielākais ļaunums. Šo piezīmi
Bachmaņa kunga redakcijā var iztulkot ari tā, ka re-
partējot izdevumus, neņems nemaz vērā zemes pla-
tību un viņas vērtību, kādu katrs ir ieguvis. Tā to
var iztulkot pēc Bachmaņa kunga priekšā liktā pār-
labojuma. Tas, kas iegūs vienu ha zemes, dabūs sa-
maksāt tikpat daudz, kā otrs, kas iegūs 3 ha. Vismaz
pēc tāda šīs piezīmes rediģējuma šinī lietā nav skai-
drības. Taisnība, agrarpolitikas komisijas variantā
nav minēts, kā tiek sadalīti izdevumi, bet katrs sapra-
tīs, ka jāsadala starp ieguvējiem pēc tās vērtības,
kādu katrs ieguvis. Instrukcija, kas izdodama pie šī
likuma, to varēs nokārtot. Turpretim Bachmaņa
kunga redakcija var radīt zināmus pārpratumus. At-
tiecībā uz Bachmaņa kunga iesnieguma II. daļu man
jāsaka, ka visos sīkumos agrarpolitikas komisijā šis
jautājums nav iztirzāts un par viņu es agrarpolitikas
komisijas uzdevumā nevaru izteikties, un ari vispār
agrarpolitikas komisijas uzdevumā nevaru izteikties
par Bachmaņa kunga priekšlikumu visumā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai pašval-
dības komisijas referents vēlas vārdu? Vārds refe-
rentam Jaunzemam.

Referents E. Jaunzems: Pašvaldības komisijā
pacēlās jautājums, vai izdevumi, kuri jāsadala uz ze-

? mes ieguvējiem, nebūtu par daudz lieli, pacēlās jautā-
jums, vai nebūtu jāsadala ari uz tiem, kuri zemi pie-
prasa, jo ari zemes pieprasīšana saistīta ar Izdevu-
miem. Bet ņemot vērā 19. un 20. pantu, kur 20. pants
saka, ka šinī likumā paredzētos komisijas izdevumus
sedz valsts un 19. pantu, ka cilvēku un zirgu spēks pie
mērniecības darbiem dabā izvedami klaušu kārtā, —-
komisija abus savienoja, domādama, ka nebūtu apgrū-
tināmi ar liekiem izdevumiem zemes pieprasītāji. Gal-
venā kārtā tos darbus, kuri ceļas sakarā ar mērniecī-
bas darbiem dabā, pagastos izved klaušu kārtībā. Pil-
sētās viņus klaušu kārtībā grūti izvest. Pilsētnieki
izteikuši vēlēšanos piedalīties ar naudas līdzekļiem,
lai nar naudu pieņemtu vajadzīgos cilvēkus un par
naudu pirktu stabiņus un tos materiālus, kurus dod
citādi valsts. Pašvaldības komisija bij tanīs domās,
ka likums tādā redakcijā, kā tagad pašvaldības komi-
sija un agrarpolitikas komisija izteikusies, būtu pie-
ņemams. Tāpēc jāizsakās- pret Bachmaņa kunga
priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Bachmaņa
iesniegtais priekšlikums skan sekosi:

..Agrārreformas likuma IV. daļas 19. panta piezīmi izteikt
sekosi:

Piezīme. Mērniecības izdevumus, kuri cēlušies sakara
ar mērniecības darbu izvešanu dabā, pilsētu un miestu paš-
valdībām tiesība sadalīt starp zemes ieguvējiem samēra ar
mērniecības darbiem, kādi izdarīti katrā hipotekariskā vienība.
Minētos mērniecības izdevumus piedzen valsts neapstrīdamu
prasību piedzīšanas kārtībā. Valsts fonda, zemes ieguvēji at-
svabināti no izdevumiem par trigonometriskā tīkla sastādīša-
nas un atsevišķu poligonometrisko un līmetņošanas gājiena iz-
pildīšanas darbiem."

Referenti izsakās pret šādu Bachmaņa pārlabo-
jumu. Es likšu Bachmaņa pārlabojumu uz balsošanu.
Ja Bachmaņa pārlabojums tiks pieņemts, tad atkritīs
agrarpolitikas komisijas variants. Ja Bachmaņa pār-
labojums tiktu atraidīts, tad nāks uz balsošanu vis-
pirms pašvaldības komisijas variants un ja tas tiktu
atraidīts, tad agrarpolitikas variants. Liekuuz bal-
sošanu nolasīto Bachmaņa pārlabojumu un lūdzu pa-
celties tos, kas ir par Bachmaņa pārlabojuma pieņem-
šanu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bach-
maņa' i>ārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret Bachmaņa pārlabojuma pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no bal-
sošanas. Balsošanas iznākums: par Bachmaņa pār-
labojumu nodotas 40 balsis, pret nav neviena, attu-
ras 35. Piezīme skaitās par pieņemtu. Atkrīt ka ag-
rārās komisijas, tā pašvaldības komisijas variants.
Lūdzu nolasīt beigu tekstu.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ar šo atcelti Satversmes 81. panta kārtībā izdotie papil-

dinājumi pie agrārās reformas likuma IV. daļas (Lik. kr.
1925. g. 170).

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu ne-
viens nevēlas? Iebildumu nav? Beigu nodalījums
pieņemts. Es lieku uz balsošanu visu likumprojektu
2. lasījumā un lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta pie-
ņemšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Ari
nav. 2. lasījumā papildinājumi pie agrāras reformas
likuma IV. daļas pieņemti. III. lasījums bus 22.
ianvarī.

Nākošais dienas kārtības punkts — li k u m s
par ledlaužu nodokli Rīgas ostas. Re-
ferents Krievs. Vārds referentam Krievam.

Referents K. Krievs: Deputātu kungi! _Lai uztu-
rētu kuģniecību Rīgas osta ari ziemas mēnešos, ir
iegādāts ledlauzis «Krišjānis Valdemārs", kura uztu-
rēšana, nerēķinot procentus par ieguldīto kapitālu, iz-
maksā katru gadu pāri 300.000 latiem. Lai segtu vis-
maz dalu no šiem izdevumiem, valdība nākusi ar
priekšlikumu ievest zināmu nodokli, ka _no kuģiem,
kas ienāk Rīgas ostās, tā ari no ievedamamun izve-
damām precēm. Šo likumprojektu tirdzniecibas-rup-
niecības komisija nieņēma vienbalsīgi un lūdzu augsto
namu to steidzamības kartība skatīt cauri.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referents
liek priekšā steidzamību. Iebildumu nav pret steidza-
mību? Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Tiek at-
klātas vispārējas debates. Vardu neviens neveļas?
Vārds deputātam Lauvam.

K. Lauva Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tra): Kad šis likums bija pieņemts tirdzniecības-rup-
riecības komisijā, tad kāds no deputātu kungiem aiz-
rādīja, ka es esot balsojis par tādu likumu, kura nav
nosacīta nodokļu ņemšanas norma un tādu atstats mi-
nistru kabinetam nosacīt Es te gribu aizrādīt aug-
stam namam, ka šis likums ir drīzāk nodeva par pa-
kalpojumu nekā nodoklis. Tas ir tikai zināma laika,
kad ledus ir mūsu ostās, ņemams. Te piemēram ir
nosacīts, ka laiku, kad nodoklis ņemams, sevišķi no-
sacīs, kādas nodevas uzliks kuģiem, kas iebrauc un
izbrauc no mūsu ostām. Mūsu ledlauzisizvilks tvai-'
konus un liks viņiem samaksāt. Bet ta ka labumi,
kurus ledlauzis darīs kādu tvaikoni velkot, kalpos ari
citiem kuģiem, kuri brauks pa izlausto brīvo ceļu, tad
likums paredz visiem vienlīdzīgi piedalīties pie mak-
sāšanām, tā kā mani uzskati šinī lieta ir skaidri. _ Es
gribētu pārliecināt augsto namu, uzskatīt minētos
maksājumus drīzāk par nodevu, neka par nodokli

^
par

nodevu, kuru ņem par zināmu pakalpojumu. Ta ka
mums ir līdzekļu trūkums mūsu ledlauzim, tad likums
būtu steidzamības kārtībā pieņemams. Ziemas laika
ledlauzim jākalpo kuģiem un jādabū nodevu veida
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sava atlīdzība no tiem, kurus viņš apkalpo. Jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku frakcija uztur steidzamību
un Iudz šo likumu pieņemt.

Priekšsēdētāj_a biedrs A. Alberings: Vārdu ne-
viens vairāk neveļas? Es lieku uz balsošanu pāreju
uz likuma lasīšanu pa pantiem un lūdzu pacelties, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas?
Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pie-
ņemta. Virsraksts.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Likums par ledlaužu nodokli Rīgas ostā."
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Iebildumu

nav? Virsraksts pieņemts. 1. pants.
Sekretārs P. Juraševskis:

_„No kuģiem, kuri ziemā apmeklē Rīgas ostu, tāpat no
precēm, kuras šai laikā ieved, vai izved pa jūras ceļu Rīgas
osta, ņem ledlaužu nodokli, kuru aprēķina atsevišķi kā kuģiem
un precēm ienākot, tā ari izejot."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu_ne-
viens neveļas? Lieku uz balsošanu 1. pantu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. 1. pants vienbalsīgi
pieņemts. 2. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Nodokļa lielumu, tāpat laiku, kurā nodokli ņem, nosaka

ministru kabinets."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Iebildumu
nav? Kas ir pret 2. panta pieņemšanu? Nav. Kas
atturas? Nav. 2. pants pieņemts. 3. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
„No ledlauža nodokļa atsvabināti valdības un pašvaldības

iestāžu kuģi, kā savas valsts, tā ari ārvalstu, kad uz tiem
nepārvadā tirdzniecības nolūkos pasažierus vai preces. Pie
tādiem kuģiem pieder kara kuģi, hidrogrāfiski kuģi, kabelkuģi,
tialeri, bāku kuģi, zemes sūcēju karavanes, ledlauži, peldošie .
ceļamie krāni, peldošie doki, pontoni un tamlīdzīgi dienesta
kuģi."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu ne-
viens nevēlas?' Iebildumu nav? 3. pants pieņemts.
4. pants.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Ledlaužu nodokli iekasē muitas iestādes."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Iebildumu
nav? Pieņemts. Lieku uz balsošanu likumu par led-
laužu nodokli Rīgas ostā visā visumā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas no balsošanas? Ari nav. Likums par
ledlaužu nodokli Rīgas ostā vienbalsīgi pieņemts.
Redakcijas komisijas ziņojums būs nākamā sēdē.

Dienas kārtība izsmelta. Nākamā sēde būs 22.
decembrī pīkst. 5 pēc pusdienas. Šīs dienas sēde
slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.20 vakarā.)

I. sesijas 9. sēde 1925. gada 22./23. decembrī.
(Atklāta pīkst. 5.03 pēc pusdienas.)

Satur s.

1. Ministru kabineta lūgums, izsniegt atpakaļ nolīgumu
ar Lietuvu skolu lietās 172

2. Pārmaiņas frakciju sastāvā 173
3. Valsts Prezidenta raksts 173

4. V. Zamueļa raksts par valdības sastādīšanu:
V. Zamuels 173
A. Klīve (zemnieku savienība) 174
A. Petrevics (sociāldemokrāts) 177
G. MUbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija): . . .; 181
M. Lazersons (Ceire-Cion) 183
K. Ķūķis (nacionālā apvienība) 184
Jezups Trasuns (Latgales darba partija) ... 184
M. Kallistratovs (vecticībnieku partija) ... 188
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) ... 188
J. Annuss (miera, kārtības un ražošanas apvie-

nība) 189
5. A. Klīves priekšlikums par pārtraukumu:

A. Klīve (zemnieku savienība) 190
6. K. Ulmaņa raksts par valdības sastādīšanu:

K. Ulmanis 193
Fr. Menders (sociāldemokrāts) 193
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts) 194
Francis Trasuns (Latgales demokrātu frakcija)

199, 229
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) ... 201
A. Klīve (zemnieku savienība) ..... 203, 230

F. Cielēns (sociāldemokrāts) .... 208, 221, 229
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība) .... 212
Jānis Rubulis (Latgales zemnieku partija) . . 214
E. Morics (sociāldemokrāts) . 215
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) 217
A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 219
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) . 222
N. Maizels (Latgales'„Bunds") 223
M. Dubins (Agudas Israel) 225
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 227
V. Kublinskis (Zemgales katolis) 228
Jezups Rancans (katoļu un kristīgo zemnieku

frakcija) 229
7. Redakcijas komisijas ziņojums:

A. Briedis, referents 231

8. Likums par dažu krimināllietu izbeigšanu (pieņem
steidzamības kārtībā):

Bruno Kalniņš, referents 231, 233
A. Kviesis (zemnieku savienība) . . 232, 233, 234

9. Dienas kārtības grozīšana 234

10. Pārskats par pirmo sesiju 234

11. Nākošā sesija 234

Priekšsēdētājs P. Kaimiņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, redakcijas
komisijus ziņojums, likums par dažu krimināllietu iz-
beigšanu, likums par sevišķas komisijas dibināšanu
valsts pārvaldes aparāta vienkāršošanai. Iebildumu
nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumiem. Ienācis raksts no ministru kabi-
neta, kurā lūdz izsniegt atpakaļ pārstrādāšanai nolī-
gumu ar Lietuvu skolu lietās. Šāds nolīgums savā
laika_ nodots ārlietu un izglītības komisijām. Sa-
skaņa ar 162. kārtības ruļļa pantu priekšlikumus un
projektus ņemt atpakaļ var tikai ar Saeimas komisiju
piekrišanu. No ārlietu un izglītības komisiju puses
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iebildumu pret nolīguma izsniegšanu atpakaļ valdī-
bai nav. Vai augstam namam būtu iebildumi pret
šī nolīguma izsniegšanu atpakaļ valdībai? Iebildumu
nav. Nolīgums izsniegts atpakaļ valdībai.

Tālāk deputāts Fr. Zeps paziņo, ka izstājas no
Latgales demokrātu frakcijas.

Ienācis raksts no Valsts Prezidenta, kuru es lū-
dzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Augsti godājamais priekšsēdētāja kungs!

Pagodinos paziņot Jums, augsti godājamais priekšsēdē-
taja kungs, ka, pamatojoties uz Latvijas Republikas Sa-
tversmes 56. pantu, esmu uzaicinājis zvērinātu advokātu
V. Zamueļa kungu sastādīt ministru kabinetu.

Ar patiesu cieņu
J. Čakste,

Valsts Prezidents."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tālāk ienācis raksts

noV. Zamueļa, kuram Valsts Prezidents uzdevis sa-
stādīt valdību. Ludzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
,.Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Pagodinos piesūtīt Jums, augsti godājamais priekšsēdē-
taja kungs, paziņojuma norakstu par valdības sastādīšanu uz
Valsts Prezidenta kunga vardu.

Augstcienībā
V.Zarnu els.

Valsts Prezidenta kungam.
Pagodinos paziņot Jums., augsti godājamais Prezi-

denta kungs, ka, izpildot Jūsu uzdevumu, esmu sastādījis mi-
nistru kabinetu šāda sastāva:

ministru prezidents un
zemkopības ministrs V. Zarnu els,
ārlietu ministrs F. Cielēns.
tautas labklājības ministrs A. Rudevics.
iekšlietu ministrs M. Skujenieks,
finansu ministrs V. Bastjānis,
kara ministrs ' '. R. Bangerskis,
tieslietu min. pārvaldnieks E. Brikovskiis.
satiksmes ministrs J. Jagars,
izglītības ministrs R. Liepiņš,
ministrs bez portfeļa Fr. Trasuns.

Augstcienībā
V. Zamuel s."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds Zamueļa kun
gam, kurš Valsts Prezidenta uzdevumā sastādījis
kabinetu.

V. Zamuels: Prezidenta kungs, augstais nams!
Man ir tas gods deklarēt jaunās valdības nākamās
darbības galvenos pamatus vispārējos vilcienos.

Saimnieciskā laukā valdība veicinās ražošanas
pacelšanu lauksaimniecībā un rūpniecībā un jūrasba
gātību izmantošanu. Sekmēs tirdzniecības un mak-
sāšanas bilances uzlabošanu, samazinot importu un
pavairojot eksportu. Muitas politikā valdība vadī-
sies no ieskata — nesadārdzināt plašu masu patē-
riņa priekšmetus. Nodokļu jautājumā valdība atzīst
par nepieciešamu pastāvošās tiešo nodokļu sistēmas
pārveidošanu, sevišķi uz laukiem, lai panāktu r>akā-
peniski personas nodokļa atcelšanu. Valdība atbal-
stīs jaunsaimniekus, izpostītos un Latgales šņoru ze-
mes-īpašniekus, kuri pāriet viensētās. Gādās par
valsts zemes fonda paplašināšanu. Paātrinās jaun-
saimniecību novērtēšanu un koroboraciju un Latga-
les sādžu sadalīšanu viensētās. Lietderīgi nostādīs
spirta un linu monopolu, nodrošinot ražotāju inte-
reses. Rūpēsies par lauku nomnieku un graudnieku
tiesiskā stāvokļa nokārtošanu attiecībā pret lauku
īpašniekiem. Veicinās Latgales saimuieciski-kultu-
relo attīstību ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Ga-
dās par tirgu Latvijas ražojumiem ārzemēs. Rūpē-
sies par satiksmes uzlabošanu. Samazinās neražī-
gus izdevumus, sevišķi reprezentācijai. Vienkār-
šos valsts pārvaldes aparātu.

Attiecībās ar ārvalstīm valdība turpinās agrāko
valdību ievadīto politiku. Nostiprinās un talak iz-

veidos kopdarbību ar Baltijas valstīm. Sargās valsts
neatkarību, sekmēs mieru un politisku stabilitāti
Austrumeiropā. Noteikti aizstāvēs Latvijas agrāro
reformu Tautu Savienībā. Iekšējā politikā valdība
sargās un izveidos Latvijas demokrātisko' iekārtu.
Noteikti apkaros korupciju valsts un sabiedriskā
dzīvē. Sekmēs pašvaldību darbību, nodrošinot viņu
tiesisko stāvokli. Pasteidzinās demokrātiskas aiz-
sargu satversmes izdošanu, izsargājot šo organizā-
ciju no politikas. Pasteidzinās zvērināto tiesu ieve-
šanu un civillikumu pārstrādāšanu.

Valdība izturēsies taisnīgi pret visiem valsts ie-
dzīvotājiem, neskatoties uz viņu sociālo stāvokli,
tautību un reliģisko piederību. Sekmēs to iedzīvotāju
tiesiskā stāvokļa nokārtošanu attiecībā pret valsti,
kuriem ir cieši un ilgstoši sakari, ar Latviju.

Strādnieku jautājumā valdība uzturēs spēkā un
tālāk izveidos jau pastāvošos sociālos likumus, se-
višķu vērību piegriežot laukstrādniekiem. Šinī no-
lūkā valdība veicinās lauku īpatnējiem: apstākļiem
piemērotu likumu izdošanu par algota darba spēka
nodrošināšanu nelaimes, profesionālo slimību, vecu-
ma, slimības un darba nespējas gadījumos. Sekmēs
iepriekšējā Saeimā izstrādāto likumu izdošanu par
dzelzceļnieku, pasta, telegrāfa un telefona darbinieku
algu sadalījumu valsts darbiniekiem, ievērojot ari
zemāko kategoriju darbinieku intereses. Vedīs aktīvu
politiku dzīvokļu krīzes novēršanā.

Kultūras, mi izglītības laukā valdība pasteidzinās
uz vienotā skolas principa dibināta likuma pieņem-
šanu. Skolu programu piemēros praktiskās dzīve?
vajadzībām un sevišķi veicinās arodniecisko izglī-
tību. Paplašinās skolu tīklu, sevišķi Latgalē. Pa-
balstīs tautas namu celšanu. Ar likumu nodrošinās
kultureli-nacionalu pašdarbību minoritātēm.

Stājoties pie sava grūtā un atbildīgā darba, val-
dība sagaida šī augstā nama uzticību un visas sabie-
drības plašu atbalstu.

Priekšsēdētājs P. Kainiņš: Vārdu lūdz pie šīs
deklarācijas deputāts Klīve. Vārds deputātam
Klīvem.

A. P"līve (zemnieku savienība): Cienījamie Sa-
eimas locekļu kungi! Liekas, ar gandarījumu būtu
jāapsveic tas solis, ko izdarījis Zamueļa kungs, sa-
stādot beidzot Latvijai valdību, ko nav izdevies sa-
stādīt līdz šim visām tām grupām un politiskām par-
tijām, kuras Saeimā reprezentētas. Ja mēs piegrie-
žamies tuvāk pašai deklarācijai, bāzei, uz ko dibinājās
šī valdība, kā ari valdības sastādīšanai, tad, diemžēl,
jānāk pie tāda slēdziena, ka darbs ir gan darīts, bet
;r jāšaubās, vai tas ir labi padarīts. No zemnieku sa-
vienības redzes stāvokļa ma" jāaizrāda, ka mēs pir-
mā vietā ieskatām priekš Latvijas par nepieciešamu
ne tikai rakstisku deklarāciju, ka mums jāved no-
pietna saimnieciska politika, bet ari jāmeklē tāda
bāze, lai to, kas deklarācijā rakstīts, varētu izvest
dzīvē. Pirmā vietā mums stāv saimniecisko grūtību
novēršana. Pirmā vietā mums stāv mūsu valsts
saimnieciskā dzīve un ja tā varētu izteikties ?— mūsu
sabiedriskās saimnieciskās dzīves grūtību novēr-
šana, lai tās ļaunās parādības, kuras redzam mūsu
saimniecībā, izbeigtos un mēs varētu noteikti un
droši skatīties pretim saimnieciskai attīstībai nākotnē.
Lai varētu šo saimniecisko grūtību novēršanu sa-
sniegt, tad vispirms jāpanāktas, ka mūsu ārējā tirdz-
niecības bilance tiek sabalansēta, ka mēs nepatērē-
jam savā zemē vairāk nekā ražojam; ka mēs neie-
vedam savā zemē vairāk priekšmetu no ārienes, nekā
mēs varam samaksāt. Ja mēs rīkosimies tā, kā līdz
šim, diemžēl, tas noticis, tad mēs nevaram gaidīt la-
bāku nākotni. Tad gribot negribot rodas jautājums,
cik ilgi tas tā var iet. Tāpēc tie likumi, kas noteic
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pie mums ārzemju preču ievešanu Latvijā, jāgroza
un jāgrozata, lai tas p_amats, uz ko stāv mūsu saim-
nieciskas dzīves regulēšana — mūsu naudas vienība
paliktu droša un stabila ari tuvākā nākotnē. To mēs ?
varam sasniegt vienīgi ar to, ka grozām mūsu mui-
tas tarifu tā, ka mūsu saimnieciskā attīstība ir droša.
To nevar dot tā bāze, kā tas visiemskaidrs, uz kuru
grib atbalstīties ministru; kabinets, par kuru runāja
Zamueļa kungs. Priekš tās bāzes, uz kuras atbal-
stās

^ šis kabinets, saimniecisko grūtību novēršana ir
pārāk deklaratīvs fakts un līdzekļi, ar ko tas ir pa-
nākams, nav tādi, kas šai bāzei ir pieņemami. Tā-
pēc attiecībā uz saimniecisko1 politiku mums ir jāpa-
skaidro, ka mēs vienkārši tiem labiem vēlējumiem un
solījumiem,kas ir deklarēti, neticam, jomēs neredzam
pamata priekš viņu izvešanas dzīvē. Drīzāk mums
jānāk pie slēdziena, ja mēs ņemam! vērā to sociālās
likumdošanas ļoti plašo pacelšanu, uz ko aizrādīja de-
klarācijā Zamueļa kungs, ka] saimnieciskais miers
nevis uzlabosies un nostabilizēsies, bet ka mēs ejam
pretim jaunām grūtībām. Jo par cik sociālā likum-
došana zināmas sabiedrības grupas un šķiras stāvokli
uzlabo, tikpat skaidrs no otras puses ir tas, ka tāda
uzlabošana maksā tautai dārgu naudu un līdzekļi jā-
ņem atkal no tautas, kura jautā sūdzas, ka nodokļu
nasta ir pārāk liela un pārāk smaga. Tā tad no kāda
viedokļa mēs nepieejam pie tās saimnieciskās noza-
res, jāatzīst, ka tā valdība un tā deklarācija nestāv
viena ar otru sakarā, bet runā viena otrai pretī.

Nākošais jautājums — par iekšējo politiku. Ir
aizrādīts no Zamueļa kunga, ka viņa valdība grib
turpināt līdzšinējo politiku, izveidojot i aizsargu sa-
tversmi demokrātiskā garā, i uzturot mieru u. t t.
Katram, kas ir pazīstams ar mūsu politisko dzīvi,
ir jākonstatē, ka tā vēlēšanās ir laba;, bet tā bāze,
uz kuras šis kabinets balstās, nevarēs to izpildīt, jo
ir dabīgi, ka ja viena valdība atbalstās tikai uz vienu
grupu, un šinī gadījumā uz galējo kreiso grupu, ka
visa cita mūsu politiski organizētā pilsoņu daļa ir iz-
slēgta, paliek opozīcijā. Piedzīvojumi ir rādījuši mū-
su zemei līdzīgos apstākļos, ka tas neveicina saim-
niecisko mieru un, varbūt, tas, kas šinī ziņā ir sa-
sniegts pēdējās valdīšanas laikā, pēdējā laikā, tas
viss atkal var zust. Mazākais, mēs tagad dzīvojām
tik tālu un tādos apstākļos, ka politiskā atmosfēra
nav saspīlēta, ka pilsoņi dzīvo mierā un_ uztraukuma
nav nekāda. Ir stipri un stipri jāšaubās, kad nāks
Zamueļa kungs pie valdīšanas ar savu kabinetu, vai
tas tā tālāk turpināsies. Ir jāpieņem gandrīz pretē-
jais, ka Zamueļa kunga valdība ar savu sistemuun
ar savu taktiku, ko viņa ir pierādījusi jau reiz dzīvē,
diezin vai būs labojusies un vai nenonāksim pie tā
paša, ka valdīs valdība ar kļūdām un ar ne visai lielu
izpratni sociālo un politisko apstākļu regulēšanā un
vadīšanā. Tā var izsaukt mūsu sabiedriskā dzīvē
tikai sarežģījumus un tā miera un kārtības vietā, kāds
līdz šim valda, ja neskaitām tās slepkavības, kas no-
tiek tagad pārejas laikā, kad mums vēl nav parla-
menta priekšā atbildīgas valdības, tas miers
un kārtība var izbeigties. Mums katrā zinā jāatzīst,
ka šis sastādītais kabinets mums tādu pārliecību, ka
mums ari uz priekšu pie Zamueļa kunga valdības
būtu miers un kārtība, nedod. Kas attiecas uz ārējo
politiku, tad Zamueļa kungs aprobežojās ar īsu aiz-
rādījumu, ka jaunais kabinets grib turpināt ārējo po-
litiku tādā pat virzienā, kā darbojušās visas agrākās
valdības. Bet tagad man jākonstatē tas, ka ārējā poli-
tikā visnevērtīgākais laiks priekš Latvijas ir bijis tas,
kad savā laikā Zamueļa kungs bija valdības galva.
Tanī laikā netika noslēgts neviens daudz maz ievēro-
jamāks līgums, netika gūts neviens panākums. Tai-
sni otrādi, šinī laikā ir dzimis tas nelaimīgais likums,
kas šķiro ārzemniekus no mūsu pašu valsts pilsoņiem

un ārzemniekiem zemes lietās paredz lielākas tie-
sības nekā mūsu pašas _ valsts pilsoņiem. Dibinajo-
ties uz solījumiem, ko ārzemju priekšstavjiem toreiz
devusi valdība, griezušies attiecīgi cilvēki pie Tautu
Savienības, sākuši meklēt tur savu taisnību un tā-
dējādi radušies sarežģījumi. Tapec ari te piedzīvo-
jumirāda, ka Zamueļa kungs, kur viņš ķeriesar savu
kabinetu savā laikā pie vienīga redzamāka jautā-
juma noskaidrošanas ārējā politika, nav guvis sek-
mes, nav izdarījis Latvijai pakalpojumu, bet gan jā-
saka drīzāk otrādi, ir ievedis mūsu valsti tāda stā-
voklī, kā to aizrādīja viens no agrākiem ministriem,
kādu to varētu redzēt tālās Āzijas zemes, kur ār-
zemnieki bauda lielākas tiesības nekā pašas valsts
pilsoņi. Tāpēc ari šinī ziņā jāsaka, ka mums nav
pārliecības, ka Zamueļa kunga kabinets varētu nest
kaut kādus labumus mūsu valstij. Tālāk jāsaka, ka
katrā ziņā priekš tā, lai kabinets varētu dabūt uzti-
cību un sekmīgi darboties valsts un tautas labā, ir
nepieciešami, lai valdības sastāvs, kāds tas vienā
vai otrā gadījumā ir domāts, atbilstu tiem sociāliem
un politiskiem spēkiem, kas valda zemē, lai tie poli-
tiskie spēki, kas valda zemē, atspoguļotos ari val-
dībā. Tas ir pirmais bauslis, pirmais pamatnotei-
kums priekš tā, lai kāda valdība patiešām baudītu
uzticību, lai tai patiešām būtu autoritāte pie iedzīvo-
tājiem, lai tie varētu, kā tas demokrātiskā valstī pie-
klātos, ar uzticību skatīties uz valdību. Ja nu pie-
ejam pie šī kabineta deklarācijas un viņa bāzes no
politiskā un sabiedriskā viedokļa, tad ko mēs re-
dzam? Redzam to, ka šīkabineta vairākums ir tāds,
kas ne tikai neatbilst tiem sociāliem un politiskiem
apstākļiem, kas valda mūsu zemē, bet vēl vairāk —
šī kabineta bāze runā taini diametrāli pretim politi-
skai domai, kas izteikta nesen vispārīgās vēlēšanās.
Jūs, deputātu kungi, taču paši zināt, ka šinī augstā
namā sēž apmēram 2/3 pilsoņu, tā tad noteikti pilso-
nisks vairākums, kamēr Zamueļa kungs nāk un sa-
stāda valdību, kurā ir vairāk kā 2/3 sociāldemokrātu
un tikai maza saujiņa pilsoņu. Šis kabinets ir tik ač-
gārnipretējs mūsu zemesizteiktai politiskai domai, tai
politiskai domai,ko vēlētājs ir izteicis nesen atpakaļ. Ja
tagad nāk Zamueļa kungs un sastāda valdību,kas dia-
metrāli pretēja šai domai, un saka, viņš cerot, ka mēs
dāvāšot viņam uzticību, tad, kungi, var būt tikai
viens: mēs dāvāsim uzticību tikai tādam kabinetam,
kasbalstīsies uz tām domām, ko izteica mūsu iedzī-
votāji, ko izteica mūsu pilsoņi. Kabinetam, kas ir
sastādīts citādi, kura tendence un gars un noskaņo-
jums runā pretim visu mūsu iedzīvotāju interesēm,
iedzīvotāju izteiktām domām, mums jāuzstāda jautā-
jums, k? te viens iesaucās, vai tur nestāv aiz mugu-
ras kādas „šeptes". Bet viens ;r skaidrs, ka te nav
iedzīvotāju politiskā doma ievērota. (Starpsau-
cieni kreisā pusē.) Jā, varbū' „Nafta", varbūt „Lats"
stāv aiz šī kabineta, to nu es nezinu. Tagad nu sa-
ņemot kopā visu to, ko es esmu teicis, cienījamie
deputātu kungi, man liekas, ka priekš tam, lai varētu
saimnieciski viena valdība nostāties uz stingrām kā-
jām, ir nepieciešami, ka kabinetu atbalsta kā lauk-
saimniecības priekšstāvji, t. i. vecie un jaunie lauk-
saimnieki, tāpat nepieciešams ir ari atbalsts no tir-
gotāju priekšstāvju puses; nepieciešams atbalsts no
rūpnieku priekšstavjiem un ari no strādnieku priekš-
stavjieim Bet ko mēs šodien redzam? Jau pašā sā-
kuma mes vēl vairāk varam šaubīties par to, vai šis
kabinets dabūs atbalstu taisni no tām ražojošām gru-
pām, kuras vispirmā kārtā ir nepieciešamas, lai
valsts varētu saimnieciski attīstīties un lai saimnie-
ciskas grūtības varētu tikt novērstas. Ir stipri jāšau-
bās, vai tas saimnieciskās grupas šo darbu varēs at-
balstīt. Tāpat ir jāšaubās, vai tas sociālais miers un tas
politiskais miers, kas nepieciešams mūsu zemei, vai tas
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tiks uzturēts ari uz priekšu. Es šaubos, vai tas pie šī
kabineta varēs tikt uzturēts. Tāpat ārējā politikā
nav vajadzīga pieturas punkta, uz ko varētu palai-
sties, ka. arēja politika tiks sasniegts tas, kas vaja-
dzīgs, ka to ir nodomājis Zamueļa kungs savā dekla-
rācija. Bāze ir pilnīgi tāda, kas runā pretim iedzīvo-
tāju izteiktam politiskām domām. Jāsaka, ka zem-
nieku savienība šo kabinetu neatbalstīs un tās cerī-
bas, kuras Zamueļa kungs lika uz augsto namu, ma-
zākais no mušu puses, nevar tikt attaisnotas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz deputāts
Petrevics. Vārds deputātam Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Lai novērtētu jums nupat priekšā stādītās valdības
deklarāciju un to_ ,vai šo valdību ir iespējams atbal-
stīt vai ne un kādu stavokli _ ieņemt sociāldemokrā-
tiskai frakcijai, vispirms atvēliet mest skatu atpakaļ
uz to valdību, kura Saeimai sanākot ir nolikusi savas
pilnvaras, proti, uz Celmiņa kunga valdību. Klīves
kungs teica mums, ka Zamueļa kunga valdību viņa
frakcija nevarot atbalstīt tāpēc, ka neesot ne mazā-
kās drošības par to, ka pie šīs valdības mūsu zemē
pilsoņi varētu cerēt uz mieru un drošību. Lūk, Cel-
miņa kunga valdība, tā gan esot radījusi mieru un
drošību mušu zeme. Atvēliet man atgādināt jums,
deputātu kungi, ka taisni Celmiņa kunga valdības
laika ir notikuši tādi ekscesi, kurus neviens nevar uz-
skatīt partādiem, kas veicinātu mieru un kārtību
mušu zemē. Atvēliet jums atgādināt, deputātu kungi,
ka 15. februārī, kad tika nošauts strādnieku sporta
savienības biedrs Masaks, pastāvēja Celmiņa kunga
valdība. Izrādījās, ka pie asiņainām sadursmēm no-
gāja taisni tanī laikā, kad valdīja no zemnieku savie-
nības atbalstītā un no viņas izbīdītā ministru pre-
zidenta Celmiņa valdība. Tas bez šaubām bija tāpēc,
ka šī valdība savā darbībā bija devusi iespēju grupām
no galējā labā spārna, kuras nerespektē Latvijas de-
mokrātiju, nerespektē Latvijas Republikas Satversmi,
attīstīties, izveidoties, skatīties uz dzīvi tā, ka viņas
var darīt loti neatbildīgus darbus. Celmiņa kunga
valdība bija ieaudzinājusi šīm grupām to pārliecību,
ka šīs valdībasjaikā viņas var sākt rīkoties uz gal-
vas pilsētas ielām ar ieročiem rokās. Tālāk, vairā-
kās vietās uz laukiem, nar ko ziņots avīzēs, aizsargi,
kuru satversmi tagad jaunā, jums priekšā celtā val-
dība grib reformēt uz demokrātiskiem pamatiem, ir
darījuši tādus darbus, kurus nevar uzskatīt par tā-
diem, kas veicinātu mūsu zemē mieru un kārtību.
Tanī vietā, kur aizsargiem bija uzdevums aizsargāt
mūsu pilsonu drošību, daļa no tiem ir atradusi par
iesoējamu šo drošību apdraudēt, uzbrūkot atse-
višķiem pilsoņiem pat ar tiem ieročiem, kurus tie sa-
ņēmuši no valdības. Atbalstīti no Celmiņa kunga
valdības, turēdami aiz. savas muguras valsts autori-
tāti, aizsargi atraduši par iesnējamu uzbrukt un ap-
draudēt pilsoņu dzīvības. Šie apstākļi no bijušās
valdības laikiem nebūt neliecina par to. ka miers un
drošība ir bijis visiem nilsoniem. Varbūt šis miers
un drošība biia gan priekš vienas šķiras, priekš man-
tīgās šķiras Latvijas nilsoniem, bet strādnieku šķi-
rai un visiem tiem, kas srrib respektēt Latvijas de-
mokrātisko iekārtu, to izbūvēt un atbalstīt, tiem Cel-
miņa kunga valdība nav garantējusi mieru un dro-
šību. Taisni otrādi: šīs valdības laikā gatavojās tie
spēki, kuri izdevīgā brīdī cerēja uzbrukt Latvijas de-
mokrātijas interesēm. Šī valdība ir parādījusi neva-
rību tanī gadījumā, kad noteikti vaiadzēia uzstāties
pret tām «runām, kas andraud Latviias demokrātijas
aizstāvētāju mieru un drošību. Viņa nav varējusi
atrast vajadzīgos līdzekļus un drosmi, uzstāties pret
tām organizācijām, kuras izlieto valsts līdzekļus un
valsts ieročus, lai apdraudētu Latvijas demokrātiju.

Ta tad no šīs puses, no valsts drošības viedokļa, uz-
skatīt bijušo valdību par ideālu, par daudz labāku
neka. ta, kas tagad jums priekša stādās, absolūti nav
iespējams. Vel talak, ja mēs metam skatu uz pagā-
jušovaldību un jautajam, ko viņa ir darījusi, tad jā-
aizrāda, ka viņas laikā zināma pilsoņu daļa ir ie-
sniegusi pazīstamo sūdzību Tautu Savienībā un likusi
lieks cerības uz_agrārreformas revidēšanu. Tā ir
mušu reakcionāra pilsoņu daļa, tā ir vācu muižnie-
cība ar baronu Firksu_ priekšgalā, uz kuru Celmiņa
kunga valdība atbalstījās un ar kuru tā šinī jautājumā
veda sarunas par saprašanos. Celmiņa kunga val-
dību atbalstošā muižniecība mēģināja panākt tādu
stāvokli, lai agrāro reformu apdraudētu pašos viņas
pamatos. Ja tālāk piegriež vērību agrākai Cel-
miņa kunga valdībai, kuru ļoti noteikti atbalstīja
zemnieku savienība un viss galējais labais spārns,
tadJāsaka, ka_ šīs valdības vārds saistīts ar tādām
lietam, kā spēļu elles, totalizatori un tamlīdzīgas
lietas. Lai neaizmirstam, ka līdzšinējā valdība atra-
dusi pat par iespējamu (starpsauciens pa labi), Brieža
kungs, neizpildīt šinī ziņā Saeimas lēmumu. Ne tikai
valdība pati par sevi nebij spējīga, negribēja slēgt
totalizatoru un spēļu elles, bet ari tad, kad iejaucās
Saeima un deva valdībai noteiktus norādījumus slēgt
šīs spēļu elles un totalizatorus, izrādījās, ka ari tad
Celmiņa valdība neatrada par iespējamu to darīt.
Saeimai, kā augstais nams zin, nedaudz dienas atpa-
kaļ uz valdības paziņojumu, ka viņa to negrib darīt,
bij jātaisa otrs, atkārtots lēmums šinī jaunā sastāvā,
ka spēļu elles un totalizatori jāslēdz. Tā tad šinī ziņā
uzskatīt Celmiņa valdību par tādu, kura rūpējas par
mūsu pilsoņu labklājību, nav iespējams, jo spēļu elles
un totalizatori ir tādi, kuri mūsu zemē vienai iedzī-
votāju daļai nesuši tikai postu, asaras un nelaimi. Es
gribētu teikt, ka tāda valdība, kura nerespektē šī
augstā nama lēmumus, pietiekoši neprot respektēt
ari mūsu Satversmi. Kas zīmējas uz korupciju, kas
atzīmēts jaunās valdības deklarācijā, ka" viņa uz
stingrāko to apkaros, tad par līdzšinējo valdību jā-
saka, ka šis jautājums viņai stāvēja vissliktāk. Jā-
aizrāda, ka savā laikā augstam namam vajadzēja nākt
ar pieprasījumu Celmiņa kunga valdībai par korupci-
jas l'etām un prasīt, lai viņa pildītu likumu, ko aug-
stais nams šeit pieņēmis attiecībā uz ministriem. Ko-
rupcijas jautājumos, zemnieku savienības atbalstītā,
viņas prezidenta valdība līdz šim nav spērusi attie-
cīgos soļus. Gluži otrādi, es gribētu teikt, ka viņa
šo korupciju ir veicinājusi. Ja zemnieku savienība no-
stājas pret nupat priekšā celto jauno valdību loti asā
opozīcijā, tad varbūt viens no iemesliem ir tas, ka ir
zināmas lietas, kur loti grūti novilkt robežu starn ko-
rupci'lu un starp veikalu un ka taisni no šīm lietām
zemnieku savienība bīstas. Mēs nevaram rim-* - par
to, ka Celmiņa valdība būtu devusi kaut ko pozitivu:
varētu teikt, ka varbūt nozitivais, ko ir devusi šī
valdība, ir bijis tas, ka viņa ir biiusi nevarīga un ne-
noteikta. Tas ir tas pozitīvais. Tas, ko viņa ir darī-
jusi, varētu tikt uzskatīts par negativu, un ja viņa
šinī virzienā būtu bijusi daudz stingrāka un no-
teiktāka, tad ļaunums varēja būt vēl lielāks. Bet uz-
skatīt tiešām nar pozitivu vienas valdības neno-
teiktību un svārstību nekādā zinā nevar , un tānēc ari
šis viņas svārstīeums nav uzskatāms no valsts vie-
dokļa par pozitivu. Mums gribēja Klīves kungs ap-
galvot, ka sociālais miers un kārtība valdītu gan pie
citas valdības. Acumirklīgais stāvoklis mūsu zemē
ir tāds. ka jaunā Saeima, kura tarad ir ievēlēta un
kura atsooculo mūsu iedzīvotāju gribu, ir nogrupēju-
sies tā, ka ir iespējamas tikai ^ivas varbūtības: vai nu
kreisā, vai labā snārna valdība. Tādas ir šīs divas
iespējamības. Trešās ize.ias pie acumirklīgā stāvokļa
acīm redzot nav. Visu laiku, kamēr tiek vestas saru-
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nas par valdības sastādīšanu, iet šīs divas variācijas,
vai nu laba valdība, vai kreisā. Un ja tas ir tā, ka ir
iespējamas tikai šīs divas valdības, kreisā vai labā,
ja ta valdība, kura šinīs dienās gatavojas, stāties
Saeimai priekša, min par savu prezidentu Ulmaņa
kungu, ja šīs valdības ministru kandidātos ir minēts
Arveds Berga kungs, ja šo valdību gatavo galējais
labais spārns, tad mums ir jāatradinās tie laiki, kad
tāda valdība kādreiz pastāvēja, t. i. Satversmes Sa-
pulces laiki. Jāpaskatās atpakaļ, kāds miers un dro-
šiba_bija tad, kad Ulmaņa kunga valdība kādreiz at-
radās pie stūres. Atkal jāsaka, miers un drošība pa-
stāvēja toreiz labam spārnam, bet attiecībā uz Latvi-
jas demokrātiskiem elementiem, attiecībā uz strād-
nieku šķiru, attiecībā uz trūcīgo zemniecību, attie-
cībā uz toreizējiem bezzemniekiem, tagadējiem jaun-
saimniekiem, attiecībā uz šo darba ļaužu šķiru, to-
reiz taisni šis miers un drošība no Ulmaņa kunga
valdības netika garantēts. Man jāatgādina jums tie
apstākļi, kas taisni šīs valdības laikā bija. Notikumi
nogāja pat tik tālu, ka bija atsevišķi uzbrukumi šī
augstā nama resp. augstā nama priekšteča, Satver-
smes Sapulces, locekļiem. To jūs, kungi, noliegt ne-
variet. Tāpēc, ja šeit tiek minēti labā spārna valdī-
bas sastādīšanā Ulmaņa un Berga kunga vārdi, jā-
skatās uz to mieru un drošību, kāds kādreiz šīs val-
dības laikā pastāvēja. Vienkāršiem pilsoņiem, ku-
riem nav neaizskaramības un nav iesnēiams katrā
laikā autoritatīvi pieprasīt valdības izmeklēšanu,miers
nebija garantēts. Un nevien šie pilsoņi nebija no-
drošināti, nebija pat nodrošināti Satversmes Sapul-
ces locekļi. Acīm redzot no tās valdības, kuru Klī-
ves kungs varētu celt priekšā, kuru līdz šim gata-
voja un kurai līdz šim nav izdevies nostāties uz šī
katedra, no šīs valdības Latvijas demokrātiskās sa-
biedrības daļa mieru un kārtību sagaidīt nevai\
Mums nav iemesla pagaidām ticēt, ka tad, ļa augstā
nama priekšā stātos labā spārna valdība, mušu zeme
būs miers un drošība citādāki nekā savā laikā, kad
labais snārns mūsu zemē jau valdīja. Protams, so-
ciāldemokrātu frakcija neiztaisa šinī augstā namā
vairākumu, un tāpēc ari tā valdības orograma. kura
te tika nolasīta, nav sociāldemokrātiskās frakciias
orocrama. Ja sociāldemokrātiskai frakcijai vienai
pašai būtu šinī augstā namā vairākums, tad, protams
proerama būtu daudz citādāka, tad viņa vairāk, ne
salīdzināmi vairāk būtu saskaņota ar tām prasībām,
ko sona'demokratiskā b'akcija uzstādīia, izejot Saei-
mas vēlēšanās. Bet zemes griba ir bijusi tāda, ka
sociāldemokrātiskai frakniai vienai našai šinī auestā
namā vairākuma nav. Tā^ēc, ķeroties pie valdības
sastādīšanas, viņai bii iārēkināias ar to, ka demokrā-
tiskas, kreisākas valdības sastādīšanai nepieciešams
atbalsts no dažu pilsonisko deputātu puses. Aiz tā
iemesla, ka kreisai valdībai, kas tasrad ir _ stājusies
jūsu priekšā, bij nepieciešams atbalsts vienā daļā no
pilsoniskiem deputātiem, sociāldemokrātiskai frak-
ciiai bij jāanmierināias tikai ar dažu savu pašu sva-
rīgāko prasību izpildīšanu. Dalu no savām prasībām,
kuras viņa vēlētos izvest, no savas programas tai bij
jāsMoo. Tānēc ari nekādā zinā nevar uzskatīt šīs
valdības deklaraciiu nar to deklaraciiu, kas pilnīgi
saskanētu ar sociāldemokrātiskās frakcijas vēlēša-
nos, gribu un ieskatiem, ko tā vēlētos izvest, būdama
viena pati vairākumā. Kas zīmējas uz to, pa kādu
ceļu jāiet sociāldemokrātiskai frakcijai, tad jautājums
jāuzstāda tā: ia bez sociāldemokrātiem iespējama
tikai galējā labā spārna valdība. kura_ nopietni var
apdraudēt Latvijas demokrātisko iekārtu, Latviias
demokrātisko Satversmi, Latvijas demokrātisko
tradīciju nostiprināšanos, — valdība, no kuras jā-
baidās, ka viņa varētu stiprināt tos apstākļus, kas
iziet uz Latvijas demokrātiskās Satversmes grozī-

šanu reakcionārā garā, tad sociāldemokrātiskai frak-
cijai jādomā par to, vai pareizāki nav nostāties uz ta
viedokļa, ka ja valdība nevar but tāda, kas apmieri-
na visas viņas prasības, vai tad neatbalstīt tādu val-
dību, kura ir demokrātiskāka par labā spārna val-
dību. Šinī gadījumā ar šo valdību, kura pašlaik stāv
augstā nama priekšā, ir taisni tā. Sociāldemokrātu
frakcija atrada par iespējamu piedalīties šim valdība
aiz tā iemesla, lai neatļautu nodibināties galējā laba
spārna valdībai. Sociāldemokrātu frakcija noteikti
uzstāsies šinī valdībā un es esmu tanī pārliecībā,_ka
viņa gādās par vēl lielāku mieru un drošību mūsu
zemē, nekā to varētu solīt labā spārna valdība._ Tie
elementi, kuri stāv aiz labā spārna valdības, ārpus
šī nama sienām un atbalsta tās grupas, kas sēž šinī
augstā namā, ir nostājušies uz tā viedokļa — mūsu
demokrātiskās Republikas Satversmi nerespektēt.
Ari atsevišķi augstā nama locekļi no labā spārna ir
uzstājušies par Satversmes grozīšanu nedemokrā-
tiskā garā. Pret tiem sociāldemokrātiskā frakcija
uzstāsies ar visu krūti un mēģinās ar savu iespaidu
valdībā stiprināt demokrātisko iekārtu mūsu zemē,
mēģinās panākt to, lai mūsu zemes iedzīvotāji re-
spektētu Latvijas Republikas Satversmi un to demo-
krātiju, kas ir nodibinājusēs, lai tādā kārtā panāktu
drošību mūsu zemē visiem tiem pilsoņiem, kuri no-
stājušies uz Latvijas Republikas Satversmes pamata.
Līdz šim labā spārna valdības tādu drošību taisni
tiem, kas nostājas uz Latvijas Republikas Satversmes
pamata, nedeva, vairāk drošības baudīja tās grun»s
no galējā labā spārna, kas uzstājās pr^t Latvijas Re-
publikas Satversmes respektēšanu. Tagad stāvoklis
ir gluži otrāds un pēc mūsu frakcijas pārliecības vi-
sām tām iedzīvotāju grupām, kas stāv uz Līvijas
Renublikas Satversmes pamata, būs nodrošināts
mūsu zemē miers un drošība. Mūsu frakcija izlie-
tos visus līdzekļus lai pret tiem, kuri Satversmi
respektēt negribēs, šī valdība uzstātos ar visu no-
teiktību. Klīves kungs runāja par to, ka šī valdība
nevarot cerēt uz stabilitāti tāpēc, ka viņa neatbilstot
tām sociālām attiecībām, kādas mūsu zemē valda.
Man liekas, ka parlamentariskā iekārtā tas rēķins
ir gluži vienkāršs kuram katram, kas prot skaitīt līdz
100. Mūsu augstā namā ir 100 deputātu un, uz mūsu
Republikas Satversmes namata. ja rodas kaut 51 de-
putāts, kas valdību atbalsta, tad valdība ir likumīga.
(Klīves starpsauciens.) Jūs runājiet par sociālo un
pHitisko vairākumu. Sociālais vairākums, pēc mūsu
Satversmes, valdību par likumīgu nedara: taisni ot-
~ādi : par likumīgu to dara politiskais vairākums. Ja
.lūr runājāt par sociālo vairākumu politiskā vairā-
k uma vietā, tad tas vien jau norāda uz mūsu Sa-
fversmes pietiekošu neresoektēšanu. Mūsu Satver-
sme prasa — un vienīgais ko viņa prasa — ir, ka
mūsu zemē ikviena valdība var pastāvēt, ja aiz viņas
ir majoritāte parlamentā. Ja to dabūs nupat mums
priekšā stāvošā valdība, ja izrādīsies, ka viņa atbilst
vairākumam, kāds šodien ir še augstā namā. tad ne-
var būt runa par kaut kādu citu, sociālu vairākumu.
Šodien pie nobalsošanas šis vairākums noskaidro-
sies. Ja vairākums šai valdībai būs, tad viņai ir pil-
nas tiesības nostāties mūsu zemē nar valdnieci, ne-
skatoties ne uz kādiem citiem aprēķiniem, no kuras
puses tie ari nenāktu. Mūsu frakcija, balsojot par
šo valdību, balsojot viņai uzticību gribētu norādīt
vēl uz to, ka tā bāze, tas pamats, kas atrodas zem
šīs valdības, ka tas ir demokrātisks pamats. Pēc
diezgan ilgām sarunām, kas norisinājās šīs otrās
Saeimas laikā pie valdības sastādīšanas, mūsu Sa-
eima nogrupējās divās daļās: kas ir par demokrā-
tisku valdību un kas ir par reakcionāru valdību. Tie
elementi, kas stāv par Latvijas demokrātiju, ir no-
stājušies par to valdību, kura pašreiz ir mūsu priekšā.

i
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Šim gadījumā bez tautību izšķirības ir nostājušies par
šo valdību visi tie augstā nama locekļi un reizē ari
tie, kuri stāv aiz šīm sienām, kas ir sūtījuši savus
priekšstāvjus, kuri grib respektēt demokrātiju. Ari
pie labā spārna valdības dibināšanās skaidri bija re-
dzams, ka par labā spārna valdību ir nostājušies bez
tautības izšķirības no augstā nama tie, kas stāv par
reakciju un ir pret demokrātijas nostiprināšanu mūsu
zemē. Viņu starpā ir vācu frakcija, kura mūsu zemē
ir pazīstama kā viena no visreakcionarākām, kura
grib vēstures ratu mūsu zemē pagriezt atpakaļ un ne-
var aizmirst tos laikus, kad viņai šebija vara. Tagad
viņi sūta savas sūdzības Tautu Savienībai, gribēdami
apgāzt mūsu Satversmes Sapulcē pieņemtos likumus.
Ja viņiem nav spēka pašiem mūsu zemē, tad viņi
meklē to ārpus mūsu zemes. Tā tad viņi nerespektē
mūsu zemes likumus un cenšas pagriezt vēstures ratu
atpakaļ. Viņi ir nostājušies aiz tās valdības, kas va-
rēja nākt no labās puses. Tā tad ap to valdību,kuru
jums ieteic Klīves kungs, ir nogrupējušies visreakcio-
nārākie elementi. Mēs jautājumu stādām pilnīgi no-
teikti: kas ir par demokrātijas respektēšanu un kas
par reakciju; kas par progresu un kas par tiem, kuri
vēsturisko ratu grib griezt mūsu zemē atpakaļ. So-
ciāldemokrātiskā frakcija aizstāv to vēlētāju intere-
ses, kas viņus šeit sūtīja, proti, Latvijas strādnieku,
darba tautas, intereses, Latvijas demokrātiskās inte-
liģences intereses. Sociāldemokrātiskā frakcija
nāca pie slēdziena, ka viņai ir jāuzņemas valdības
darbs tanī pārliecībā, ka viņai izdosies demokrātiju
stiprināt. Viņa ir tanī pārliecībā, ka viņai izdosies
aizsargāt tos sociālos ieguvumus, kādi līdz šim Latvi-
jā izkaroti, neļaus atņemt tos atpakaļ un pēc iespē-
jaspaplašinās. Klīves kungs norādīja, ka viņš neva-
rot uzticēties valdībai tāpēc, ka labklājības pacelša-
nai vajadzīgs zināms saimniecisks namats un ka tāds
būtu muitas pacelšana. Protams, ir pareizi, ka mui-
tas tarifs ir grozāms, bet te ir jautājums, uz kāda rē-
ķina. Klīves kungs grib. lai muitas grozītu tanī no-
zīmē, ka viss smaeums gultos uz nabadzīgiem un trū-
cīgiem. Tā jaunā valdība, kas šodien nodibinājās,
arto lietu nostādīt tā, ka viss smagums gulstas uz
tiem. kas snēiīgi smaeumu nest — uz turīgākām ap-
rindām. Tā ir starpība starp to valdību, kuru aiz-
stāv Klīves kungs un to, kura šodien stājas Saeimas
nriekšā. Mūsu frakcija nevar likt uz to lielas cerī-
bas, ka šī jaunā valdība izvedīs visu to, ko solījusi.
Dažas prasības paliks neizpildītas. Bet ja uzstāda
jautājumu, vai ļaut nodibināties labā spārna valdībai
jeb nodibināt demokrātisku valdību, tad jāizšķiras
nar to. lai nodibinātos demokrātiska valdība. Mūsu
frakcijai ir tā Pārliecība, ka šī valdība būs demokrā-
tiska un pratīs uzstāties pret tiem elementiem, kas.
crribēs eraut Latviias Pppubliku un tāpēc noteikti
balsos šai valdībai uzticību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G, Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcija): Augstais nams! Zeme gaida valdību. Šo
valdību šovakar deklarēja Zamueļa kungs. Ir laba
lieta labu gribēt, bet cita lietā, vai šī griba ikreizes
tikpat labi izdodas. Ja grib ko darit, jāmeklē ceļš,
iāmeklē pareizais ce(š. Šinī reizē, diemžēl, Zamueļa
kungs izvēlējies nerareizo ceļu. Proti, še iet runa
par tā saukto demokrātijas padziļināšanu. Šis iau-
tāiums par demokrātisma ..dzilināšanu" ir dažādi iz-
tulkojams un nav saprotams, kādā veidā domāts.
Neaizmirstiet, godātie kungi, ka ar demokrātiju nevar
jokoties. Var nonākt ar demokrātiju oakreisi no vesela
prāta, kā viens otrs no jums kādreiz jau ir nokļuvis.
Nemāt vērā, ka jautājums par demokrātisma padzi-
ļināšanu izliekas pēc pasaciņas. Sakāt, kas tad mums

nav demokrātisks? Latvijā, paldies Dievam, vienā otrā
gadījumā demokrātisma ir par daudz. Tas ir tāds
jājamais zirdziņš, kuru jūs vienmēr mīlat dancināt.
Kas attiecas uz demokrātismu un valsts drošību, tās
— divas lietas, kuras jūsu nākošais ministru prezi-
dents deklarēja, nav ņemamas nopietni tāpēc, ka
viņas nav savienojamas, jo viena otru iznīcina. Es
saprotu jūsu „demokratismu". Jūsu demokrātisms
iziet uz to — virzīt Latvijas Republiku pret _austru-
miem. No tā mums noteikti jāsargās. Līdz šim
kreisie vienmēr uzsvēra, ka viena no mūsu valsts
drošības sargiem, t. i. lauku aizsardzības organizā-
cijas, jālikvidē. Tagad redzam, ka viņi tomēr pie-
kāpušies; kā savā kreisā programā, tā ari šovakar
viņi uzsver, ka aizsargi ir jādemokratizē. Tas no-
zīmē, ka aizsargu organizācijā var visu ko laistjekša.
Aizsargi faktiski jau ir demokratizēti. Kad būs va-
jadzīgs, es nākšu ar noteiktiem skaitļiem' un datiem
un jūs, kungi, pārliecināsaties, ka tur ko demokrati-
zēt vairs nav. Bet ja šeit tomēr iet runa par demo-
kratizāciju, tad viņa jāsaprot — laist aizsargos visus
tos tumšos, ļaunos elementus, kādi vien radīsies un
tad, kad šie „demokratiskie" elementi bus_ aizsargu
idem galīgi novazājuši, aizsargus varēs viegli
likvidēt. To jūs tikai gaidiet.

Mans godājamais priekšrunātājs sevišķi ilgi pa-
kavējās pie bijušās Celmiņa valdības. Es domāju,
mēs veltīgi runājam par Celmiņa valdību, par viņas
grēkiem. Mums jārunā par to, kas btis. ko sagai-
dām, kam ejam pretim. Še sevišķi uzsvēra un pa-
strīpoja nupat dzirdēto, ka tie, kas balsošot par Za-
mueļa kabinetu, tie būšot demokrāti, īstie Latvijas
glābēji un aizstāvji, bet pretēja puse reakcionāri.
Kungi, jūs paši taču tam neticat. Runājot par agrār-
reformas varbūtējo reviziju, vai jus domājat, ka jaun-
saimnieki, tie 70.000 jaunsaimnieki, kuri radušies ka
agrārās reformas produkts, ka tie ļaus vēstures ri-
teni griezt atpakaļ? To nav iespējams Latvija _ vairs
izdarīt! Ja par to runā, tad ta irveltīga runāšana.
Atgriežoties vēlreiz pie valsts iekšējās drošības, man
nāk prātā atkal deklarācija, kuru publicēja kreisie
sociāldemokrāti, kad gatavojās paši uz savu roku
sastādīt valdību. Tur, starp citu, komentāros bija
paskaidrots, ka iznīcināmas, likvidejamsa visas pil-
soniskās nacionālās organizācijas. Ari šovakar mans
godājamais priekšrunātājs aizrādīja uz bijušo Ma-
saka lietu, uz bēdīgo notikumu, kas gadījās šī gada
pavasarī, mēģinot to vest ar šo sakara. Man šķiet,
ja nāks Zamuela valdība, tad pirmkārt mes pazau-
dēsim jau to valsts drošības stuti, kas vedamasakara
ar mūsu aizsargu organizācijām, otrkārt ar tam na-
cionālām organizācijām, kas tiešām doma un stāv
par Latvijas neatkarību. Par ekstrēmiem es šeit ne-
domāju. Runāju tik par to, kas vajadzīgs Latvijai
kā demokrātiskai valstij. Huligānismu un tamlīdzī-
gas lietas mēs nekad neesam aizstāvējuši un neaiz-
stāvēsim. (Balsis na kreisi: ,.Tî ai ar muti!") Jūsu
toreizējā deklarācija tagad faktiski tikai drusku
mīkstināta, izteikta apslēptā veidā. Ja šī valdība sa-
stādīsies, tad rit, parit atkal atjaunosies agrakas_ ne-
kārtības, pie tam, varbūt, vēl nlašākā _ veida. Tapec
jājautā, kāpēc jūs gribat likvidēt mušu organizāci-
jas, bet negribat likvidēt paši savas organizacija_s,
kuras nebūt nevar saukt par patriotiskām? Tas tā-
pat ir ar militārām organizācijām. Kāpēc jūs vien-
mēr kliedzat ..Nost"; kāpēc saucat uz karuun pēc
tam brīnāties, ka, pretējā puse tāpat uzjiem jūsu sau-
cienus un sāk saukt uz karu. Jābūt konsekven-
tiem, taisnīgiem kā pret'citiem, tā pret sevi. Ne-
drīkstam palikt vienpusīgi. Ja tagad Zamueļa kunga
kabinetam sastādoties un dibinoties uz jums, viņš
domā būt objektīvs, būt demokrātisks, tad man jā-
saka, ka tas nav iespējams. Un tiešām žēl to pil-
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soņu, kuri šovakar balsos kopā ar jums, tāpēc ka tik
un ta jus, kreisie, busat vairākuma. Tas nebūs demo-
krātisms, bet drīzāk pardemokratisms. No tā lai lik-
tenis mus pasarga. Tapec mes, jaunsaimnieki, un
visi, kas ir ar mums, šovakar noteikti balsosim pret
Zamueļa kunga kabinetu, ne tāpēc, ka būtu pret Za-
mueļa kungu ka personu, bet tāpēc, ka Zamueļa kungs
izvēlējies nepareizo ceļu — to ceļu, pa kuru Latvijas
valsti var aizvest posta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lazersonam.

M, Lazersons (Ceire Cion, runā krieviski)*):
Zīdu demokrātijas priekšā ir izredzes uz diviem ka-
binetiem. (A. Klīve no_ vietas:_ „Runājat latviski.
Jus taču to varat!") Varbūt sakarā ar jūsu jauno mino-
ritatu programu atļausiet man šoreiz runāt krieviski,
jo latviešu valodā nevaru tik labi izteikties. (Jautrī-
ba. Priekšsēdētājs zvana.)

Priekšsēdētājs P. Ka'niņš: Sarunas kārtības
rullī nav paredzētas,

M. Lazersons (turpina):
Iepriekšējais runātājs runāja par to, ka pie mums

Latvija ir pārāk daudz demokrātisma. Mēs, minori-
tatu priekšstāvji, par to žēloties nevaram. Demo-
krātija attiecībā uz minoritātēm vēl nav realizēta,
neskatoties uz to, ka viņa pie mums ir atzīta kā tie-
siska iekārta. Zemnieku savienības valdīšana gan-
drīz 4 gadus no vietas novedusi pie tā, ka atklātas
cīņas vietā par savām tiesībām, mēs savas vajadzī-
bas varam apmierināt tikai lūdzoties administrācijas
priekša.

Ne pirmo reizi mūsu priekšā nostājas Zamueļa
kabinets. Pagājušā kabineta valdīšanas laikā ne-
tika izpildīti tie solījumi, kādus viņš uzņēmās. At-
tiecībā uz pavalstniecības likumu pat sociāldemo-
krāti izturējās oportunistiski, sakarā ar toreiz tuvām
velēšanām. Bijušā Zamueļa kabineta ienestais pa-
valstniecības likums netika pieņemts.

Un tomēr, ja mūsu priekšā stāv izvēle starp di-
vām nometnēm: vienu reakcionāru, kura gatava
pabalstīt tos deputātus, kas viņu atbalstīs, un starp
kabinetu, kura uzdevums ir demokrātiskās iekārtas
aizsargāšana — mums jānostājas beidzamās pusē,
jožīdu demokrātija līdz asinīm ir ieinteresēta, lai tie-
šām demokrātiskā vienlīdzība tiktu realizēta dzīvē,
kā piemēram, piešķirot sādžu un miestu žīdu un krie-
vu iedzīvotājiem zemi, pie nodokļu uzlikšanas u. t. t.

Zamueļa deklarācijās tēzi par Latvijas iedzīvo-
tāju īstā tiesiskā stāvokļa noteikšanu attiecībā pret
valsti mēs saprotam tā, ka likumdošanas ceļā izdos
jaunu likumu par pavalstniecību, bez kura pie mums
radies kliedzošs beztiesību stāvoklis daudziem ze-
mes iedzīvotājiem, kas dzimuši un strādā Latvijā.

Dažu atsevišķu personu uzņemšanu pavalstnie-
cībā aiz kulisēm, ko apsolījis zemnieku savienības
kabinets viņu atbalstošiem deputātiem, mēs uzska-
tām kā nepielaižamu un necienīgu. Mēs cīnāmies
par savām tiesībām, bet nevis par pakaliiojumiem un
laipnībām.

Deklarācijas tēze. kas skan, ka minoritātēm ga-
rantēs ar, sevišķu likumu viņu nacionali-kulturelo
pašvaldību, mēs pilnīgi pieņemam, pastrīpojot, ka vi-
ņas realizēšanā mēs neredzam neko sevišķu vai ār-
kārtīgu. Viņa realizēšanai nav vajadzīga kaut kāda
revolucionāra drošsirdība. Galu galā runa iet tikai
par tā solījuma izjn'ldīšanu, kas dots visai pasaulei
un pašiem sev 1918. gada politiskajā platformā, dibi-
not Latviju.

Vēlāko laiku šovinisms attēlojis minoritatu auto-
nomiju kā sevišķu i>rasību. Prasot autonomiju, mēs

*) Runātāja atreferējums.

stāvam par mums piederošu tiesību attiecīgu reali-
zēšanu.

Kaut gan Zamueļa kabinets, kurā tagad aktīvi
ieiet sociāldemokrāti, ar ko viņš atšķiras no bijušā
kabineta, vēl tālu nav demokrātijas ideālu realizē-
tājs, man tomēr nākas atdot savu balsi kabinetam,
ja viņam jācīnās pret reakciju.

Katra reakcija — sarkanā, kreisā vai melnā labā
ir kaitīga žīdu tautai. To pierādījusi visa viņas bei-
dzamo gadu desmitu vēsture. Tāpēc mēs balsojam
par Zamueļa kabinetu par tik,, par cik mēs redzē-
sim viņā demokrātijas realizēšanu, kaut pa daļai. Bet
mušu balsi mēs dodam zemtā noteikuma, ka pie pir-
mās novirzīšanās no pamata līnijām, kas nospraustas
tagadējā rakstītā un vārdos izteiktā deklarācijā, mēs
kabinetu vairs nepabalstīsim.

Priekšsēdētājs P. Kakliņš: Vārds deimtatam
K tiķim,

K. Kūķiis (nacionālā apvienība): Deputātu kun-
gi! Zamueļa kungs savā valdīšanas laikā stipri sa-
šķobīja armijas pamatus. Vienu daļu no veciem virs-
niekiem viņš aizdzina no armijas, bet viena daļa tā sa-
bijās, ka baidoties pazaudēt savas vietas,baidoties pa-
zaudēt maizi un kļūt nelaimē ar savām ģimenēm, pa-
devās Zamueļa kunga gribai un sāka izvest dzīvē to,
ko viņš gribēja, kaut ari zināja, ka tas armijai par
labu nevar nākt, nevar nākt par labu ari visai La-
tvijai. Kad Igaunijā notika komunistu puča mēģinā-
jums, Zamueļa kungs tanī laikā pats vairs neticēja
Latvijas stiprumam un ar savu kabinetu aizbēga. Bet
tā kā šis puča mēģinājums bija tālu ziemeļos, tad viņš
tālu nekur neaizbēga, bet palika tepat Rīgā. Ja nu
tas būtu noticis Latvijā, tad Zamueļa kungs nebūtu
vis palicis Rīgā, bet būtu atdūries kaut kur Šveicē,
Vācijā, vai ari Anglijā. Kungi, kas šodien gribat bal-
sot par Zamueļa kabinetu, vai jūs esat droši, vai varat
galvot, ka briesmu brīdī, vajadzības brīdī Zamueļa
kungs neatstās Latviju ar visu savu kabinetu, un mēs
nepaliksim bez valdības? Pirms jūs balsojat par šo
kabinetu, par bailīgo Zamueļa kungu, padomājat. Es
atkārtošu priekšrunātāja vārdus, un proti, ka nelai-
mīgs un neapzinīgs ir tas cilvēks, kas balsos nar Za-
mueļa kunga kabinetu. Ja kāds to dara, tad tas ir
pierādījums, ka viņš nevēl labu mūsu dzimtenei.
(Sauciens pa kreisi: „Lai dzīvo Nikolajs II!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jezupam Trasunam.

Jezups Trasuns (Latgales darba partija): Go-
dātie deputātu kungi! Pirmais opozīcijas runātājs
Klīves kungs ļoti korektā runā iesāka vest opoziciju,
tad šī opozīcija paplašinājās un beigās nu Kūka kungs
iesāka uzbrukumu ar citiem līdzekļiem. Man liekas,
ka tie, kas tiešām izšķīrušies par opozīcijas tai-
sīšanu tagad priekšā stāvošai valdībai, visi sāks
pieiet ar tiem paņēmieniem, ar kādiem nupat nāca
priekšā Kūka kungs. Un tas ir tas raksturīgākais
mūsu pašreizējā situācijā. Kungi, vairākus mēnešus
valdības sastādīšana vilkušies, vairākus mēnešus ir
izmēģinājušās daždažādās grupas sadabūt Saeimā
vairākumu, lai reiz nodibinātu kārtīgu parlamenta-
risku valdību, vairākus mēnešus ir vestas daždažā-
das sarunas, u. 1.1. Nu beigās nākusi; valdība, kura cer
uz vairākumu, bet te uz reizi pasaka: ja šī valdība
nāks. tad bez briesmām nevarēsim iztikt un mēs bez
šaubām pieliksim visas pūles, lai tāda valdība ne-
valdītu." Ar to es gribētu teikt, ir atkārtots tas
virziens, ko grib pielietot un ko lielā mērā piekopu-
šas zināmas grupas, kas izrādījušas pārāk daudz ne-
iecietības, pārāk lielu demagoģiju pret otru parlamen-
tārāko daļu. Es neesmu galējību piekritējs un šinī
gadījumā negribētu uzskatīt šo valdību, kas mums
stāv priekšā kā ideālu. Es piederu pie centra gru-
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pam un visu laiku esmu aizstāvējis principu, lai
mēs reiz nodibinātu patiešām stabilu valdību, tādu,
kurai nebūtu vienavai otra balss jāmeklē ar dažādā-
kiem līdzekļiem, pēc kuras jāiet trīs, četrreiz dienā,
bet lai būtu noteikta bāze, uz kuru valdība balstās,
uz kuru valdība ceratbalstu. Bet, kungi, tā ir mūsu
nelaime, ka pec ilgam, garam pārrunām plašais ka-
binets nesastāuījas. Tās grupas, kurām piekrīt šinī
gadījumā vadošā loma Saeimā, negrib saprasties
sava starpā. Viņas grib tādu valdību, kurā varētu
dominēt, kur varētu diktēt savu gribu, neskatoties
uz to, vai parlamenta vairākums piekrīt tam vai nē.
Iekš tam pastāv visa nelaime, ka mūsu īsā pastāvē-
šanas laikā ari mūsu politiskā dzīve vēl nav tā iz-
veidojusies, ka būtu viscaur ievērota parlamentariskā
tolerance, bet zināmas grupas nevar un negrib piera-
dināties pie tas domas, ka viņas būdamas parla-
menta, nevar visu ko diktēt. Ja sastādās val-
dība, viņi doma, ka katrā ziņā jāsastādās tādai val-
dībai, kur viņam ir noteicošais vārds, bet tie, kas ir
pret viņu domu, tie ir pretvalstiski u. t. t, u. t. t. Tā-
pēc pec lielām mokām un pārrunām plašo koalīciju
mes nevarējām sastādīt. Tagad mēs stāvam divu
varbūtību priekšā, — sastādīt kreiso koalīciju vai
labo._ Atļaujat rnan pāris vārdos analizēt šīs divas
varbūtības, kuru priekšā mēs šodien stāvam. Šodien
ir_ liela diena, šodien ir daudz sanākuši un klausās,
ka beigsies šī lieta (A. Klīve no vietas: „Ari pa radio
klausās]"). Ari par radio klausās. Es gribētu teikt,
kā jautājumu par kreisās vai labās koalīcijas nepie-
ciešamību tagad acumirklī var atrisināt un var viņu
izpētīt un apgaismot no tiem faktiskiem apstākļiem,
kādos mes pašlaik atrodamies. Pareizi darīja Klī-
ves kungs, kad viņš, runādams pirmos vārdus, pir-
mām kārtām uzsvēra mūsu saimnieciskās lietas un,
izejot no tām, viņš taisīja savus tālākos slēdzienus.
Tas bija pareizi. Betja sastādās valdība, kurai at-
balsts ir tikai šinī spārnā (rāda uz labo spārnu), es
gribētu teikt, ka tad miera, labklājības un attīstības
bus mazāk, nekā tad, ja valdīs kreisā koalīcija. Es
gribu teikt, ka jūs ļoti plaši to saprotiet. Jūs jau ari
teiciet, ka būtu ļoti labi, ja valdību atbalstītu rūp-
nieki, zemnieki, strādnieki u. t. t. Bet tādu pretimnāk-
šanu, lai varētu tādu bāzi radīt, zemnieku savienība
neizrādīja. Jāsaka, ka līdz šim bija tā, ka zemnieku
savienība valdīja viena pati un diktēja citām grupām.
Acumirklīgā situācija ir tāda, ka viņai vairākums ne-
iznāk. Ja vairākums ar iznāktu, tad viņš ir tāds,
kas bez šaubām izsauc ārkārtīgu uzbudinājumu visās
demokrātiskās aprindās un tāpēc, lūk, labā spārna
koalīcijas varbūtību jāizslēdz, ja mēs noteikti gribam
stāvēt uz demokrātiskiem pamatiem. Attiecībā uz
saimnieciskiem apstākļiem — nevajaga taisīt traci
tur, kur nav jātaisa. Mēs atrodamies grūtos saimnie-
ciskos apstākļos. Bet ja to lietu izpūš uz ārieni tā,
ka krīzi var izķširt tikai zemnieku savienības val-
dība, tad tās ir iedomas, kurām nav pamata. Kas līdz
šim stāvēja finansu resora priekšgalā? Kas atradās
pie valdības stūres, pa to laiku, kad mēs esam no-
nākuši pie tādiem grūtiem saimnieciskiem apstā-
kļiem? Zemnieku savienības aprindas. Ja nu tagad
tās grupas saka, ka tikai pie viņām glābiņš meklē-
jams, tad tā ir vieglprātīga pārgalvība. Tas
ne uz ko nav dibināts. Bet bez saimnieci-
skiem jautājumiem ir vesela virkne citu jau-
tājumu. Ir Latvijā viens jautājums, kurš interesē
vismaz 70% iedzīvotāju. Ja viņš tiks nepareizi atri-
sināts, tas izsauks ārkārtīgu sašutumu, tas var no-
vest pie tā, ka sagraus Latvijas valsts pamatus. La-
tvijas valsts dzima un auga ar agrāro reformu. Tā
līdz šim nav nokārtota. Ja sastādītos valdība, kas
bāzētos uz aprindām, kas vēl tagad kliedz Tautu Sa-
vienības priekšā un meklē taisnību: Jūk, mums mui-

žas atņemtas, dodiet samaksu" — ja tāda valdība no-
stiprinātos, tad mes nonāktu pie tā, ka valdība būtupasiva pie šīs lietas un sūdzību patiesi izšķirtu parlabu muižniecībai. Zemnieku savienība gan tad pa-
teiktu: mes jau sen teicam, ka jāmaksā, mums tasprincips bij, bet tas ir šaurs un priekš valsts ļoti bī-
stams partejisks viedoklis. Acumirklī Latvijas valsts
intereses prasa,_ lai_ šis jautājums Tautu Savienībātiktu atrisinatsta, ka toprasa Latvijas cieņa un gods.
To var atrisināt tikaitada valdība, kura noteikti bā-zējas uz demokrātiskam aprindām, kurā ietilpst tāda
grupa, kas stāv pret agrāro reformu. Un, kungi,
šinī spārna ir ļoti daudz tādu, kas pēc savas politiskās
pārliecības skatās ta, ka agrāra reforma nemaz nebij
vajadzīga, viņa nepareizi izvesta u. t. t, u. t. t. Tas
ir ļoti vārīgs un sāpīgs jautājums, kuru ari jāņem
vēra, lai šodien parlaments izšķirtos par kādu val-
dību bajsot. Bez tam ir citi jautājumi, kas mums jā-
ņem vēra. Deklarācija ir minēts, ka valdība gādās
par demokrātiskas politikas nostiprināšanu. Visas
valdības to pa daļai ir solījušas, bet, redzat, kungi,
ir grupas, kas izrada tīri tādu zooloģisku neiecietību
pret_ otru grupu un piekopj tādu politiku, kas izsauc
ārkārtēju sašutumu pretēja puse. Tas ir jautājums,
kuram, bez šaubām, ir . savi pamati. Šis jautājums
būtu labāki atrisināts, ja būtu plašāka koalīcija, ja vi-
sas grupas ieturētu zināmu iecietību viena pret otru;
bet j_a tagad jāizšķiras, kura valdība labāki var ga-
rantēt mierīgu un demokrātisku valsts attīstību —
laba vai kreisa valdība, tad es gribētu teikt, ka tā
valdība, kas noteikti bāzējas uz demokrātiskām ap-
rindām. (Sauciens pa labi: „Uz ko tas zīmējas?")
Tas šinī gadījuma nekrīt svarā. Es negribu runāt no
darba partijas viedokļa, bet es skatos, kāda ir situ-
ācija visa visumā. Varbūt, ja mēs grūstu miljonus
velēšanu aģitācijas, varbūt tad mēs būtu tikpat stipri
ka jus, bet par to es negribu tagad runāt. Ja mēs
analizējam tos apstākļus, kādi acumirklī ir un no-
skaidrojam, kāda valdība mums acumirklī ir vaja-
dzīga, tad es domāju, ka acumirklī neviens demo-
krāts nevar izšķirties par labo, bet jāizšķiras par
kreiso koalīciju. Ja mums būtu runa tikai par zem-
nieku savienību, es vēl saprastu. Tā ir grupa, kurai,
bez šaubām, ir sociālspamats, kura ari savā politiskā
virziena ir kaut cik liberāla un grib kaut cik ieturēt
politiku, kas neizslēdz sadarbību ar kreiso spārnu.
Bet, kungi, tagad te grupējas elements, kas izved pa-
visam citu ]:>oziciju. Es gribētu sacīt, ja tagad atjau-
notos Ulmaņa valdība, viņa atjaunotos uz mata uz tās
pašas bāzes, kas piedzīvota Tautas Padomes laikos
un kas, kungi, beidzās ar ļoti neglītām lietām.
Ja tagad šī neglītā smaka jau pagājusi, tad
nevajaga, kungi, censties atkal šīs lietas re-
staurēt un uz to pusi vest. Tā ir nepareiza
politika. Ja labais spārns grib tikt pie varas — es to
nenoliedzu, viņam pēc tā ir jācenšas, — tad, kungi,
cenšaties lietas tā nostādīt, lai kabinetam būtu pla-
šāka bāze, lai viņš nebazētos uz tāda elementa, kas
saimnieciskās, agrārās lietās, kā ari demokrātijas iz-
veidošanas lietās noteikti ietur poziciju pretēju Latvi-
jas demokrātijas pozicijai. (A. Klīve no vietas: „Mēs
jau uzaicinām visus pabalstīt!") Ar pabalstu, Klīves
kungs, vien vēl nepietiek. No otras puses pasaka:
„jūs pabalstīsiet ari mūs". Liekas, ar to pabalstīšanu
vien lieta nav izsmelta, bet vajadzīga darbība pēc
būtības. Es gribētu tuvāk apstāties pie jautājuma,
ko darīt acumirklī tām grupām, kas neatbalsta galē-
jības. Es saku, mēs esam dilemas priekšā — labā vai
kreisā koalīcija. Pēc tam, kad pēc garlaicīgas izru-
nāšanās beigu beigās ir noskaidrojies, ka plašo koa-
līciju nevar sastādīt, kādu valdība tagad var sastā-
dīt? Es saku, tām grupām, kuras neieņem tādu ne-
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iecietības stāvokli ne pret vienu, ne pret otru, ir jā-
izšķiras. Bet ievērojot to apstākli, ka šī valdība savā
deklarācija nesola bīstamus eksperimentus — es gri-
bētu teikt, no šīs eksperimentēšanas galējais krei-
sais spārns ir atteicies šinī deklarācijā un nostājies
pilnīgi uz valstisk_a_ viedokļa, kur nav it nekā apšau-
bāma no vispārēja valsts viedokļa, tur uzsvērtas
prasības, kas nepieciešamas ne tikai mazai strādnie-
cības daļai, bet ļoti plašām demokrātiskām aprin-
dām, tad tādas vajadzības vajaga realizēt. Tur nav
neka tāda, kas varētu mūsu valsti vest grāvī. Mēs
esam pārdzīvojuši tos laikus, kad mēs šinī ziņā va-
rējam bīties no tā, kas varētu nākt no kreisās puses.
Bet, kungi, pretējā spārnā, ja jums ari būs tas pats
teikts jūsu platformā, tad tomēr redzams, ka pēc bū-
tībasjāda valdība nevarēs pēc savas bāzes izvest vi-
sas tās lietas dzīvē. Demokrātiskā centra slāņiem acu-
mirkli jāizšķiras. Pēc manas pārliecības tie var un
drīkst izšķirties tikai par kreiso koaliciju. Es nedomā-
ju, ka tai jābūtmūžīgai, ka tai jāpastāv uz visiem lai-
kiem. Bet ja jautājums ir nostādīts tā, kā tas ir ta-
gadL tad neviens nevar nostāties galējā labā spārna
pusē un teikt, ka viņš stiprinās reakciju. Jautājums
nostājas tā: vai turpmāk valdīt reakcijai vai demo-
krātijai, bet ja nostājamies uz tā viedokļa, ko attēloja
Kuķa kungs, gan ļoti īsos, bet ļoti raksturīgos vārdos,
tad mums jānāk pie slēdziena, ka tad nemieri un tā-
lākās konsekvences, ne tikai zināmiem iedzīvotāju
slāņiem, bet visai valstij var būt daudz bīstamāki
nekā pie tās valdības, kas tagad stājas mūsu priekšā.
Tāoēc es gribu cerēt, ka ne tikai Latgales darba par-
tija, bet vesela virkne citu centra grupu izšķirošā
momentā nenodos savas balsis par reakciju, bet par
demokrātiju. Tomēr es gribētu piezīmēt, ka ļoti ne-
smuki izklausās uz ārieni un tauta nevar izprast, ja
pie mums sāk runāt, ka vienā pusē ir 52 balsis un
ari otrā pusē 52 balsis. Vai mums tiešām ir 4 tādi
deputāti, kas neapzinās, par kādu koaliciju viņi drīkst
izšķirties un par kādu nedrīkst. Loti žēl, ka mums
ir tādi deputāti, kuri ansola atbalstīt vienu partiju,
tanī pašā laikā dod solījumu otrai grupai. Šiem de-
putātiem vajadzētu to saprast un labāk atstāt savus
krēslus par labu tiem, kas zin, par ko viņiem jāiz-
šķiras. Ir fakts, ka mums ir elementi, kas noteikti
pasaka, ka par katru cenu viņiem jābūt valdībā, ka
viņi nevar palikt ārpus valdības. Nu viņi nezin,kāda
valdība sastādīsies — no viņu lēģera vai no otras
puses. Ja nākošie prezidenti sāk braukāt pa 3—4
reizes vienā dienā pie viena deputāta, lai tikai sada-
būtu to rokā un piedabūtu to savā pusē, par ko tad
šī lieta sāk izvērsties? Ja šī lieta paliek tāda, tad nav
brīnums, ka mēs nevaram noregulēt stabilu valdīšanu.
Attiecībā uz kreiso koaliciju es gribu teikt, ka
par viņu balsos tie, kas apzinīgi saprot si-
tuāciju, kas apzinīgi grib to virzienu ieturēt,
bet elementi, kas piesliesies labam spārnam, tie būs
pievilkti ar visādiem solījumiem, kuri dažkārt stipri
pārspīlēti un es esmu pārliecināts, ka tos solījumus
nekad "epildīs, tāpat kā jau vairāk reizes nav
pildīti citi Ulmaņa solījumi. Jūs sabaidāt un
sakāt: ..balsojiet par mums, mēs ilgi valdīsim, ci-
tādi mēs bargi tiesāsim, citādi jūs redzēsat, būs ļoti
grūti". Ar tādu iebaidīšanu, ar tādu dūres politiku,
es gribētu teikt, grib iegūt majoritāti un nodibināt
valdību, lai valdītu tad ar galējo labo spārnu un visu
mūsu demokrātisko virzienu un politiku vestu grāvī.
To mēs, kungi, nedrīkstam pielaist un es uzaicinu pē-
dējā momentā apdomāties vēl tos demokrātiskos cil-
vēkus, kurus ir vēlējuši demokrātiski cilvēki, par ku-
riem nodevušas balsis valsts demokrātiskas aprin-
das. Es uzaicinu vēl pēdējā, šinī izšķirošā momentā
nenosvērties par labu reakcijai, bet gan vienīgi par
demokrātiju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kallistratovam.

M. Kanisiratovs (krievu vecticībnieks, runā
krieviski) *):

Jau pusotru mēnesi zeme neredz valdības. Šīs
nenormālās parādības galveno vainu mēs ieraugam
tanī raksturīgā pieiešanā pie valdības konstruēšanas,
kuru nosaka lozungs „bez minoritātēm". No tā, kā
dažas Saeimas grupas veda sarunas ar galvenam
frakcijām, varēja slēgt, no lozunga „bez minoritā-
tēm" ir modē. Ar šo lozungu mūs, minoritātes, no-
stāda otrās šķiras pilsoņu stāvokli. Līdz ar to radī-
tas lielas briesmas visu Latvijas iedzīvotāju saska-
ņotam un draudzīgam darbam.

Valdības sastādīšanas jautājumā krievu frakcija
prasa demokrātiskus pamatus. Mēs domājam, ka
tikai uz tādiem pamatiem radīta valdība spēs turēties
pretim nodomam pataisītmūs par otrās šķiras pil-
soņiem un spēs garantēt īstu līdztiesību.

Mūsu priekšā ir jautājums: balsot par vai pret
Zamueļa kabinetu. Krievu frakcija nedomā apro-
bežoties vienīgi ar krievu nacionālo interešu aizstā-
vēšanu šinī Saeimā. Ne mazāk dārgas mums ir ari
mūsu vēlētāju vajadzības. Novērtējot Zamueļa ka-
binetu no viena un no otra redzes punkta, mēs vēl
nevaram aizmirst to, kas notiks, ja šis kabinets iz-
gāzīsies cauri. Viņa vietā radīsies zemnieku savie-
nības kabinets. Vai mūsu ceļi iet kopā ar šo kabi-
netu? Mēs esam zemniecības priekšstāvji, tikai ne
tās zemniecības, uz kuru atbalstās minētā partija.
Mūsu zemnieki ir tie, kuriem nav retumis tikai 4—S
desetiņas zemes. Ja pat pēc zemes reformas pie
mums novērojams tāds zemes bads, tad vainīgos jā-
meklē taisni tanīs rindās, no kurām domā rasties
jaunā valdība, ja Zamueļa kabinets izgāstos cauri.
Darba zemniecībai nav cerības gaidīt, ka viņas lik-
teni atvieglinās no šīs puses. Taisni viņi ir tie, kas
uz darba zemniecības rēķina piešķīra zemi tiem, kam
viņa nav iztikšanas, bet gan greznības avots. Zem-
nieku savienības kabinets nesola mums nekādus at-
vieglinājumus ari citos jautājumos. Skola? Es zinu
gadījumus, kur krievu skolas neatver pa veseliem
pusgadiem. Pases? Pavalstniecība? Ministrijā at-
rodas veselas lūgumu kaudzes. Viņas guļ bez virzī-
šanas uz priekšu. Bet tur nereti lūdz pēc pavalstnie-
cības tādi, kuriem uz viņu ir pilnīgas tiesības. Tāda
būtu vēl tāli nepilnīga to kritika, kas nāktu Zamueļa
vieto. Krieviem nav pārliecības, ka darba masas in-
tereses atradīs viņu aizsardzību.

Bet mēs nepriecājamies ari par Zamueļa kabi-
netu. Tomēr ņemot vērā to, ka Zamueļa kabinetā
ievērojami reprezentēti ari kreisie sociāldemokrāti,
kuriem pēc viņu dabas ir jābūt vienlīdzīgi dārgām
darba elementa interesēm neatkarīgi no tautībām,
krievu frakcija cer, ka Zamueļa kabinets vairāk nāks
pretim darba tautas interesēm. Atrodoties tādos ap-
stākļos, krievu frakcija tāpēc atbalstīs Zamueļa ka-
binetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu lūdz deputāts
Lindiņš. Vārds dej>utatam Lindiņam.

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cie-
nījamie deputātu kungi! Nodibinājoties sociāldemo-
krātu mazinieku partijai, līdz ar to frakcijai, mūsu
uzdevums un mūsu mērķis bija, lai strādniecībaun li-
berālā zemniecība strādātu roku rokā un lai tādā ceļa
mūsu valsti vestu pretī labākai nākotnei. Satver-
smes Sapulcē un pagājušā Saeimā mēs to ar lielā-
kiem un mazākiem panākumiem ari darījām. Daž-
reiz mums izdevās šis solis ļoti labi, dažreiz, pro-
tams, nolika ari nelielas kļūdas. Diemžēl, šinī Sa-

*) Runātāja atreferējums.
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eima, otra Saeima tas ta nav vairs iespējams. Šo-
reiz velēšanas ir bijušas mazliet citādākas un ari gru-
pas, kuras ir ievelētas uz demokrātiskiem pamatiem,
savus solījumus nav turējušas, ir novērsušās uz labo
pusi. Tapec mes tagad redzam, ka ar lielākiem vai
mazākiem speķiem daļa no zemniecības un daļa no
tām grupām, kas ir ievēlētas uz demokrātiskas plat-
formas pamata, tās izdara savā ziņā nedabiskus so-
ļus. Mēs redzam, ka mūsu zemniecība apvienojas
ar vācu muižniecību. Saprotams, ka tādai politikai
un tādai valdībai nevar sekot, jo tas mūsu zemei at-
nestu vislielāko postu. Līdz šim vēsturiski un "pat
līdz pašam pēdējam laika.n ari faktiski nogāztā vācu
muižniecība centusies tā vai citādi restaurēties un
tā vai citādi atdabūt atpakaļ savas atņemtās tiesības
un privilēģijas, ja ne visā pilnībā, tad tomēr pa daļai.
Tāpēc viena daļa no Saeimas, viena daļa no mūsu tau-
tas atzīst, ja ietu kopā ar muižniecību, vai ar muižnie-
cības piedēkļiem niedristiem, tad tas nozīmētu to, ka
mūsu zeme tiktu vesta pretim savā ziņā katastrofiskam
stāvoklim saimnieciskā un politiskā ziņā. Viss, ko ru-
nāja deputāts Klīves kungs, nepiepildītos, bet taisni
otrādi, ko viņš pārmeta kreisai valdībai, notiktu ar
labo valdību, kura gribētu nodibināties. Kā pret-
stats tieksmei iet kopā ar vācu muižniecību, ir nodi-
binājusies pašlaik priekšā stāvošā Zamueļa kunga
valdība. Kaut ari Zamueļa valdība neatbalstās uz
tik plašas bāzes, kā sociāldemokrātu mazinieku par-
tija to vēlētos, tad tomēr viņa būs tā valdība, kas jauc
mūsu zemniecībai sadarbību, izlīgšanu un kopā strā-
dāšanu ar vācu muižniecību un ar šīs muižniecības
jnedēkļiem niedristiem un kristīgiem. Tāpēc mēs,
sociāldemokrāti mazinieki, esam spiesti balsot par
Zamueļa kunga valdību, atbalstīt viņu, lai viņa ne-
ļautu šai nedabiskai tieksmei, kura manāma pie vie-
nas deputātu daļas, izpauzties dzīvē. Mēs balsosim
par Zamueļa valdību.

Priekšsēdētājs P. KaSniņš: Vārdu vēl lūdz de-
putāts Annuss. Vārds deputātam; Annusam.

.1. Annuiss (miera, kārtības un ražošanas apvie-
nība) : Godātie dejmtatu kungi! Pie deklarācijas ap-
stājās sīkumos Klīves kungs. Viņš apgaismoja de-
klarāciju no saimnieciskā un politiskā viedokļa. Pēc
tam nāca un runāja par deklarāciju lielākā frakcija,
kura atbalsta nākošo Zamueļa kabinetu. Tie ir so-
ciāldemokrāti. Viņu pārstāvis aizrādīja noteikti un
skaidri, ka tās prasības, kuras ir platformā, nav viņu
prasības, Viņu prasības ejot daudz tālāk. Pēc tā
deputāta kunga runas katram no mums bija skaidri
un gaiši, ka deklarācija, kuru mēs noklausījāmies, ir
savā ziņā melodeklamacija. Nevis tas, kas viņā sa-
cīts, ir pats galvenais, Bet pats galvenais ir tā no-
jauta, kuru rada šī izpildīšana un šī nojauta nav laba.
Tie, kuri aizstāv Zamueļa kabinetu, aizstāv viņa de-
klarāciju, aizrāda noteikti, ka mums ir jāizvēlas, vai
nu iet ar pilsoņiem, vai ar sociāldemokrātiem. Ar
nožēlošanu jāsaka, ka viena daļa pilsoņu izsacījās
par iešanu ar sociāldemokrātiem. Klīves kungam
bija taisnība, kad viņš aizrādīja, ka vēlētāji savu gri-
bu ir izteikuši, nododami balsis par pilsoniskām
frakcijām. (Starpsauciens pa kreisi.) Ja, ari par
miera, kārtības un ražošanas apvienību, lai viņi Sa-
eimā atbalstītu pilsoniskus uzskatus. Šinī Saeimā
pilsoņu ir 63 un sociāldemokrātu abu virzienu ir 37—
tā vēlētāji savu gribu ir izteikuši. Valdībai ir jābūt
tādai, kāda ir valsts. Valsts mums ir pilsoniska, un
nevis sociālistiska. Viņa ir demokrātiska republika.
Vēlētāji tādu gribu ir izpauduši, sūtot savus priekš-
stāvjus šeit. Viņi negrib sociālistisku republiku, pie
kuras mūs grib vest tie, kuri saka: jamums jāizvē-
las, ar ko iet, — ar pilsoņiem vai ar sociāldemokrā-
tiem, tad iesim ar sociālistiem. Kurp tas ved? (Sau-

ciens pa kreisi: „Uz pasaules galu!") Tas ved neuz pasaules galu (smiekli), bet pie kaut kā sliktāka.
Jautrība un aplausi.) Sociālisti man taisa repliku,

ka tas vedot pie pasaules gala. Ja rīt būtu pasauleigals (jautrība), tad mes mierīgi varētu balsot par so-
ciālistu sastādīto kabinetu. Bet rīt pasaulei gals ne-
būs un komunisma tuvošanos mēs negribam. Tā tad
mums ir tagad jāizvēlas, ko mēs gribam. Ja mēs
gribam demokrātisku republiku, tad pilsoņiem jāsa-
stāda pilsoniska valdība,kura atbalstās galvenā kārtā
uz pilsoņiem. Vai mes gribam sociālistisku valdību?
Kas pec tam nāks, to mes visi zinām. Ja mēs no
valdības mušu valstī, kas dibinājās uz kapitālismu,
izslēdzam visus zemkopjus, visu zemnieku bloku, tir-gotājus un rūpniekus un balstāmies tikai uz vienu
šķiru, tad tas vairs nav demokrātisms. Tad vairs
nav runa par demokrātismu, bet ir cenšanās pēc tā.
ko izteica Petrevica kungs - - cenšanās pēc dikta-tūras. Vai tie pilsoņu pārstāvji, kuri šeit tik dedzīgi
aizstāvēja kopa iešanu ar sociālistiem., zin, uz kurieniviņi sauc? Vai viņi patiešām domā, ka tie, kas klau-
sās šeit kuluāros, ir visa tauta? Kāpēc viņi neredz
to tautu,_ kas viņus vēlējusi kā pilsoniskus pārstāvjus ?
Ls domāju, ka skaidri un gaiši vēlētāji savu gribu ir
izsacījuši. Šeit viņai jātiek izpildītai. Mēs nedrīk-
stam nekad velēt citu, ka tikai pilsonisku valdību.
Pilsoniskie deputāti, kuri atbalstīs Zamueļa valdību,
kura ieiet 37 sociālistu vairākums, bus pilsonības no-devēji un tiem nekādi skaisti vārdi nepalīdzēs at-
taisnoties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates par deklarāciju
skaitās par izbeigtam. Iesniegtas 2 pārejas formu-
las — viena motivēta, otra nemotivēta. Nemotivē-
ta, parakstīta no deputātiem Dišlera, Petrevica,
Holcmaņa, skan:

„Noklausījusies valdības deklarāciju, Saeima pāriet uz
nākošo dienas kartības punktu."

Motivētā, parakstīta no Klīves, Bļodnieka, Ran-
cana, Kublinska, Berga, Reinharda, Šīmaņa u. c,
skan:

_ „Saeima, noklausījusies Voldemāra Zamueļa sastādītās
valdības deklarāciju, atzīst to par neapmierinošu un pāriet uz
nākošo dienas kartības punktu."

Saskaņā ar kārtība_s_ruļļa 111. pantu nobalsoja-
ma vispirms nemotivēta pārejas formula. Ja tā
tiks pieņemta, atkritīs otra pārejas formula; ja tā
tiks noraidīta, balsošana nāks motivētā pārejas for-
ejas formula. Es lieku uz balsošanu pārejas formulu,
kura iesniegta no Dišlera, Petrevica, Holcmaņa un
lūdzu pacelties tos, kas būtu par šīs pārejas formulas
pieņemšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret šo pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par Dišlera, Petrevica, Holcmaņa pār-
ejasJormulu nodotas 47 balsis, pret — 44, atturas
5. Sī parejas _formula noraidīta. Otro pārejas for-
mulu iesniedzēji noņem. Līdz ar to izsmelts pirmais
dienas kartības punkts. Vārdu pie dienas kārtības
vel Iudz deputāts Klīve. Vārds deputātam Klīvetn.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Sakarā ar tikko notikušo balsošanu
man būtu priekšlikums taisīt tagad pārtraukumu, ja
piekristuuz vienu_ stundu un tad varētu stāties var-
būt pie tālākās mūsu šī vakara darbības.

Priekšsēdētājs P. Kafcuņš: Iesniegts priekšli-
kums par pārtraukumu uz 1 stundu. Es lūdzu pa-
celties tos, kas būtu par šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu paceltis tos, kas būtu pret šopriekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Balsošanas rezultāti: par
priekšlikumu nodotas 48 balsis, pret nav nevienas,
atturas 44. Pārtraukums uz 1 stundu.

(Pārtraukums no pīkst. 7.12—8.35 vakarā.)
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Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Saeimas
sēde turpinājās.

Pie 1. dienas kārtības punkta Valsts Prezidents
iesniedzis rakstu, kuru es lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Augsti godājamais priekšsēdētāja kungs!

Pagodinos pazinot Jums, augsti godājamais priekšsēdē-
taja kungs _ , ka ievērojot nobalsošanas rezultātus šīs dienas
Saeimas sēde par uzticību V. Zamueļa kunga sastādītam mi-
nistru kabinetam un pamatojoties uz Latvijas Republikas Sa-
tversmes 56. pantu, reizē ar šo esmu uzaicinājis Saeimas de-
putātu K. Ulmaņa kungu sastādīt ministru kabinetu un par to
zln°t- . Ar patiesu cieņu

J. Čakste,
Valsts Prezidents."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Ienācis
raksts ari no Ulmaņa kunga, kuru es lūdzu nolasīt.

Sekretārs P. Juraševskis:
„Augsti godāts priekšsēdētāja kungs!

Izpildot Valsts Prezidenta uzdevumu, pagodinos paziņot
Jums, augsti godāts priekšsēdētāja kungs, ka esmu sastādī-
jis ministru kabinetu sekošā sastāvā:

ministru prezidents K. Ulmanis,
iekšlietu ministrs E. Laimiņš,
finansu ministrs J. Blumbergs,
satiksmes ministrs P. Aroniets,
izglītības ministrs . . . E. Ziemelis,
tieslietu, min. pārvaldnieks . .... . . E. Brikovskis,
tautas labklājības ministrs . . . . ? . . . VL Rubulis,
zemkopības ministrs M. Gailīts,
kara ministrs J. Goldmanis,
iekšlietu min. biedrs ar balsstiesību kabinetā A. Velkme,
ārlietu ministrijas pārvaldnieks H. Albats.

Ar patiesu cienīšanu
K.Ulmani s."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Ul-
manim.

K. Ulmanis (zemnieku savienība): Augsti godāts,
prezidenta kungs, augsti godātie deputātu kungi!
Manir tas gods celt augstam namam priekšā manis
sastādīta ministru kabineta sekošo darbības pro-
gramu.

Saimnieciskā politikā atzīstot par nākamās val-
dības galveno uzdevumu saimnieciskā stāvokļa uz-
labošanu, valdības koalīcija atzīst:

Uzlabojama galvenam kārtām tirdzniecības bi-
lance, paceļot muitas likmes uz importu, sevišķi uz
greznuma priekšmetiem un baudu vielām, kā ari vei-
cinot eksportu.

Lauksaimniecības ražošana aizsargājama uz
vienādiem pamatiem ar rūpniecību, nodrošinot vie-
tējiem ražojumiem ražošanas pašizmaksu. Saska-
ņojamas muitas likmes uz kviešiem un kviešu mil-
tiem. Rudzi un lopbarības līdzekļi no ievedmuitas
atsvabināmi. Rudzu ražošanas pašizmaksa lauk-
saimniekiem nodrošināma ar prēmijām.

Linu monopols pagaidām paturams, bet valsts
peļņa nedrīkst pārsniegt monopola uzturēšanas izde-
vumus. Lietderīgi nostādāms spirta monopols.

Veicināma rūpniecības attīstība, dibinoties gal-
venā kārtā uz pašu zemes bagātībāmun paceļot to
nozaru attīstību, kurām izejvielas dabūjamas uz vie-
tas.

Ierobežojami pasūtījumi ārzemju firmām.
Lauksaimniecības pacelšanai, jaunsaimniecību

nostiprināšanai un izpostīto saimniecību atjaunošanai
jāgādā ilggadīgs, lēts kredits. Lauksaimniekiem
sniedzama agronomiska un juridiska palīdzība. Jā-
nokārto kredita_ izsniegšana ^būvniecībai. Pie lauk-
saimniecības mācību iestādēm ierīkojamas paraug-
saimniecības jaunsaimniecību apmēros. Kara_ zaudē-
jumuatlīdzība nokārtojama likumdošanas ceļa. Līdz
šāda likuma izdošanai budžeta ievedamas sumas iz-
postīto pabalstiem. Kara izpostītos arurabalos, ka-
mēr kara zaudējumu atlīdzība nav nokārtota, iztrū-

kums pašvaldību budžetos sedzams ar valsts lī-
dzekļiem.

Pie Jauku ceļu labošanas pievelkami visi valsts
iedzīvotāji, dibinot ceļu fondu ~"hi ierīkošanai un la-
bošanai. Novados, kur trūkst dzelzceļu, ar valsts lī-
dzekļiem pastiprinātā kārtā izbūvējamas šosejas. Jā-
pazemina dzelzceļa tarifi visam lauksaimniecības un
zvejniecības vajadzībām.

Paātrināma no valsts zemes fonda piešķirto jaun-
saimniecību novērtēšana un koroborēšana, kā ari
īpašuma nostiprināšana uz šņoru zemēm.

Bezzemnieku un sīkzemnieku apgādāšanai ar
zemi japalielina_ valsts zemes fonds no a) meža ze-
mēm

^
b) kultivējot purvainas zemes un izvedot no-

susināšanas darbus pie Lubānes un citiem ezeriem,
2) uzpērkot īpašumus ar valsts zemes bankas starp-
niecību un d) atceļot to muižu centru nomas līgumus,kur nomnieki līgumus nepilda, sadalot šos centruspakāpeniski sīkzemniekiem, izņemot tos centrus,
kuri nepieciešamikulturelam vajadzībām. Latgales
mazzemnieki apgādājami ar zemi ar valsts zemes
bankas starpniecību, izsniedzot aizdevumus sādžu
šņoru zemju pirkšanai, lai viena sādžas mazzemnieku
daļa_ varetusavu zemi paplašināt, bet otra daļa (pār-
devēji) varētu zemi iegūt citā vietā.

Valsts zemju fonda unmežu pļavas pēc iespējas
sadalāmas jaunsaimniecībām, sīksaimniecībām un
zvejniecības īpašuma, vai izdodamas ilggadīgā nomā.
Veicināma sīkzemnieku un bezzemnieku pārcelšanās
no Latgales uz pārejas Latvijas brīvajām zemēm.

Likumdošanas ceļā, neaizskarot īpašuma tiesī-
bas

^
nokārtojams kopganību sadalīšanas jautājums.

Nokārtojams agrarjautājums jūrmalā^(3 verstis platā
josla) zvejniekiem un jūrniekiem.

Steidzami izvedama pilsētu zemju reforma, iz-
dodot likumus uz tiem pašiem pamatiem, kādi pare-
dzēti vispārēja agrāras reformas likumā. Zeme pie-
šķirama neierobežota privātīpašumā. Pilsētām pie-
derošas rentes mājas nododamas īpašumā to ilgga-
dīgiem lietotajiem. Pilsētu īpašumā atstājamas tikai
tik d_audz zemes, cik nepieciešami viņu tiešām vaja-
dzībām.

Steidzami izdodams meliorācijas likums.
Sādžu zemju sadalīšana viensētās izvedama ie-

spējami drīzā laikā, palielinot mērnieku skaitu Lat-
gale. Šo zemju izdalīšana un koroborēšana izdarā-
ma uz tiem pašiem noteikumiem kā jaunsaimniecībās.

Jāveicina kuģniecība un zvejniecība, jārūpējas
par juras bagātību izmantošanu un jāizdod likumi par
zvejnieku sargāšanu uz jūras un viņu dzīvības un
mantas apdrošināšanu. Ierīkojamas zvejas ostas un
pavairojamas_ glābšanas stacijas, vētras signāli un
telefoni. Jārūpējas par ārzemes tirgu ari zvejas ra-
žojumiem. Jāgādā par lētu un izdevīgu kreditu zvej-
niekiem zvejas darba un rūpniecības veicināšanai.

Nodokļu nasta pakāpeniski atvieglināma, sada-
lot nodokļus samērā ar maksāšanas spējām. Uz
laukiem ienākumu nodoklis atceļams. Sakarā ar
grūto valsts ekonomisko stāvokli valsts budžets sa-
mazināms, izpriecu un reprezentāciju izdevumi no
valsts puses sašaurināmi. Samazināms ari ierēdņu
skaits.

Veicināma kooperācija.
Zemes ražošanas spēju pacelšanai noslēdzams

ārējs aizņēmums.
Veicināms lauksaimniecības ražojumu_ eksports,

atceļot pastāvošos ierobežojumus un sagādājot ek-
sporta pacelšanai nepieciešamos kredītus.

Zemes ierīcība, cik tālu tā nepieciešama un pie-
šķiramām zemēm (servituti, kopīgas ganības, sīk-
saimniecības u. t. t.) nokārtojama likumdošanas ceļa.
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Iekšēja politika.
Nostiprināma valsts demokrātiskā iekārta.
Izdodama aizsargu satversme uz līdzšinējiem pa-

matiem, izsargājot šīs organizācijas no politikas.
Nodrošināma personas neaizskaramība.
Pasteidzināma civillikuma izstrādāšana.
Jānodrošina minoritātēm kulturelā pašdarbība

līdzšinējās robežas. Administratīvā praksē attiecībā
uz skolu, nacionalitāti, pavalstniecību, zemes un saim-
nieciskiem jautājumiemstingri jāpieturas pie likuma
un demokrātijas prasībām.

Arējā politika.
Uzturamas labas attiecības ar visām un sevišķi

kaimiņvalstīm. Izveidojama cieša Baltijas valstu
kopdarbība.

Enerģiski jāaizstāv Latvijas tiesības bijušās
muižnieku sūdzības noraidīšanā Tautu Savienībā.

Jāveicina tirdzniecības līgumu noslēgšana.
Skolu un kultūras politika.

Skolu politikā jāpieturas pie vienotas skolas
principa.

Skolotāju algošana no valsts paturama tur, kur
tas ir ievests hdz šim.

Skolu programa piemērojama praktiskām dzī-
ves vajadzībām, piegriežot sevišķu vērību arodnie-
ciskai izglītībai.

Piegriežama vēriba pilsoniskai audzināšanai un
ārpusskolas izglītībai; pabalstāms baznīcas atjauno-
šanas darbs.

Sevišķa vērība piegriežama lauku un provinces
pilsētu kultūras dzīves vajadzībām.

Latgales kulturelā un saimnieciskā attīstība vei-
cināma ar visiem iespējamiem līdzekļiem.

Sociālā politika.
Izdodams likums, kurš uzliek darba devējiem par

pienākumu laukstrādnieku un zvejnieku apdrošinā-
šanu pret nelaimes gadījumiem.

Nokārtojama medicīniska palīdzība lauku ie-
dzīvotājiem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu lūdz
deputāts Menders. Vārds Menderam.

Fr. Menders (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Pie šī vakara lielās valdību ražības,
jūs atļausiet ne sevišķi gari pakavēties pie nupat no-
lasītas programas. Ls nezinu, vai Ulmaņa kungs pats
tic, ka visas tās daudzās prasības, kas šinī programa
bija apzīmētas, gan ar vārdiem „steidz_oši" gan .ne-
kavējoši" un kuru izvešanai viņš izlūdzas augsta
nama uzticību, vai viņš pats tic, ka viņam izdosies tas
visas izvest. Es domāju, ka šinī augsta nama, ja te
nesēž naivi politiski bērni (un es domāju, ka te ne-
sēž tādi), bet sēž ar tautas uzticību apbalvoti darbi-
nieki, neviens nešaubās, ka tanī s^"ērā_ īsa mūža,
kuram šī valdība šovakar mēģina sastādīties, izvest
garo programu nebūs iespējamas. Un tāpēc, man lie-
kas, nav no svara pakavēties pie visam programas
prasībām, bet ir no svara pakavēties pie tas sociālas
bāzes, uz kuru šī valdība doma sava darbība atbalstī-
ties. Un šī bāze agri vai vēlu piespiedīs valdību iz-
pildīt savu gribu. Ir pilnīgi pareizi, ja visas valdības,
lai viņas balstītos uz šī nama kreiso vai labo spārnu,
savās deklarācijās galveno svaru vērš uz Latvijas
tagadējo saimniecisko stāvokli. Lai nelietotu sevišķi
asus vārdus, tad jāsaka, ka šis saimnieciskais stā-
voklis ir vairāk kā nopietns, un tanec ir saprotams,
ka katra no valdībām, kura nakšī augsta nama
priekšā, savu galveno vērību, mazākais vārdos, mē-
ģina vērst uz saimnieciska stāvokļa uzlabošanu.
Aug_ sti godātie deputātu kungi! Zeme, kura vel nav
pacēlusies no kara gruvešu kaudzes, zeme, kuru ne-

ĪCrājumā Saeimas Sieūografiskā
birojā Rīsā, Saeimas laukumā.U J . b ,' ? — - | «-**

kāda ziņa_ nevar nosaukt par bagātu zemi, ja šāda
zeme nonāk saimnieciskās grūtībās, ja viņa grib no
šīm grūtībām izkļūt ārā, viņa nevar izkļūt ārā bez
tam, lai viena vai otra šķira nenestu zināmus saim-
nieciskus upurus. Viss saimnieciskās atjaunošanas
un stabilizēšanas svars un pamats guļ šinī jautājumā:
uz ka pleciem? Uz kā muguras viena vai otra val-
dība grib uzkraut savas saimnieciskās politikas sma-
gumu un saimnieciskās bilances uzlabošanas sma-
gumu. Ja mēs no šāda viedokļa pieejam pie tās val-
dības, kuru stāda priekšā Ulmaņa kungs un paskatā-
mies uz tām šķirām un grupām, uz kurām viņš mēģi-
na atbalstīties, tad man šķiet, ka vismaz tiem, kas
pieder pie sociālistiskā spārna, ir pārāk skaidrs, uz
ka pleciem grib uzlikt Latvijas saimniecisko stāvokļa
smaguma ta valdība, kura šodien nodibinājusies un
kura grib atbalstīties uz mūsu lielzemniecību un pil-
sētu lielpilsonību. Zemnieku savienība, mani kungi,
bez tam līdz šim vadījusies no šauri saprastām liel-
saimnieku interesēm. Šī valdība ir spējīga (neatka-
rīgi no vienas otras personas) saimnieciskā stāvokļa
uzlabošanas smagumu uzkraut uz pilsētas strādnieku
un lauku darba tautas pleciem. Tas, augsti godātie
kungi, ir viens apstāklis, un es gribētu teikt, šobrīd
galvenais apstāklis, kas spiež sociāldemokrātus, ne-
atkarīgi no tām personām, kas šinī valdībā ieiet, bet
atkarīgi no tiem slāņiem, uz kuriem šī valdība at-
balstās, nostāsies pret viņu viskrasākā opozīcijā.
Mums nevar būt, augsti godātie deputātu kungi, ari
uzticība šīs valdības demokrātismam, jo viņa ir atka-
rīga, ja ari ne atklātā koalīcijā (un tas laikam ļoti ap-
mierina dažus centra kungus), bet atkarīgi savā balsu
sastāvā, no šī nama galējā labā spārna. Kādi demo-
krātijas sargātāji un demokrātijas izveidotāji sēž
mūsu labā spārnā un par cik mūsu galējam labam
spārnam — tā sauktās nacionālās apvienības 7 depu-
tātiem — pievienojams nosaukums _„d_emokrati" —
par to atļaujat, cienītie kungi, vislielākā mēra šaubī-
ties. Nekādu šaubu par šī galējā labā spārna anti-
demokrātisko politiku nav sociāldemokrātiem. Tas
ir otrs apstāklis, kas spiež mūs nostāties pret valdību
ari tīri politiskā ziņā viskrasākā opozīcijā, atteicot
viņai savu uzticību. (Aplausi pa kreisi.)

Priekšsēdētāja biedrsA. Alberings: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Vārds Bīlmanim.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de-
putātu kungi! Pēc pāris stundām dekorācijas pār-
mainījušas un uz tribīnes parādās zemnieku savienī-
bas plašā programa, no kuras vienmēr ticis izpildīts
tikpat daudz kā melns aiz naga un šoreiz varbūt tiks
izpildīts vēl mazāk. Man liekas, ka Ulmaņa kunga
labie vēlējumi var jau tiktuz papīra uzrakstīti, bet
dzīvē tie netiks izvesti tapec, ka te apšaubāma laba
griba. Tagadējais stāvoklis, kura mes atrodamies,
ir lielā mērā tāds, pateicoties zemnieku savienības
resp. labā spārna valdībām dažādos periodos. _ Mes
esam spiesti konstatēt, ka ta valdība

^
kura nak no

labās puses, vienmēr_ sava prese, sava aģitācija, šeit
no Saeimas katedra tēlo tagadējos Latvijas apstākļus
daudz drūmākās krāsās, neka to darīja agrākos ga-
dos. No šo aprindu valdības, kura mums tagad stā-
dās priekšā, mēs nekad neesam redzejuši_ spoža_s iz-
redzes nākotnē un tagad ari to nākotni tēlo drūmas
krāsās. Šīs valdības nav_ uzradījušas praktiskus ce-
ļus, kā iet labāka virziena. Tas metodes un tie pa-
ņēmieni, kurus piekopa šīs valdības, kura mums šo-
dien cēla priekšā savu programu, ir veduši mus pre-
tējā virzienā. Salīdzinot programas, kuras ir uzstā-
dītas no zemnieku savienības, no valdības, kuru
priekšgalā stāvējis Ulmaņa kungs, redzam, ka vien-
mēr negatīvas sekas bijušas šai valdībai. Mes gri-
bētu domāt, ka pēdējos gados zemnieku savienība

7
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bus ko mācījusies un ka viņas metodes vairs nebūs
tik kļūmīgas, kā viņas bija savā laikā. Bet mums
nav cerību, ka viņas spēs vadīt Latvijas dzīvi tā, kā
to prasa valsts un tautas saimnieciskās intereses visā
visuma, bet gan.man liekas, ka viņa vadīs saimnie-
cisko dzīvi tā, kā to prasīs sīka, šaura grupa Latvi-
jas iedzīvotāju, neaptverot ne visu zemniecību, ne
visu rūpniecību u. t. t. Aiz šiem iemesliem jau pilnīgi
varēja saprast Ulmaņa kunga deklarāciju. Šī dekla-
rācija pec savas uzbūves saimnieciskā politikā ir loti
vienpusīga. Šī vienpusība izpaužas galvenā kārtā
nosveroties uz lauksaimniecību, piepinot vēl klāt
zvejniecību. Pašā deklarācijā gandrīz neviens vārds
nav minēts par rūpniecību un ražošanu visā visumā.
Bet tas jau parasts un to gaidīt no zemnieku savienī-
bas būtu velti. Vispārīgi šī vienpusība izskanēja visā
deklarācija. _ Ulmaņa kungs gan saka, ka vajaga pie-
likt visas pulēs, lai uzlabotu mūsu tirdzniecības bi-
lanci, bet sava deklarācijā neuzrāda ceļus, pa kādiem
viņšdoma to sasniegt. Vienīgais slēdziens, kas uz
to būtu attiecināms, ir veicināt lauksaimniecības ek-
sportu, izveidojot mūsu dzelzceļu tarifus par labu
iauksaimniecības_ un zvejniecības ražojumiem. Atkal
aizmirsti rūpniecības un citi ražojumi. Ja uz tik šauras
programas nostājās jaunā valdība, tad skaidrs, ka tā
neuzstājas par vispārīgām valsts interesēm, bet tikai
vienas zemnieku daļas un pa daļai zvejnieku labā.
Bet cik tālu zemnieku savenība ir bijusi uzmanīga
pret zvejnieku lietu agrākos gados un iepriekšējās
Saeimas pastāvēšanas laikā, to liecina Saeimas ste-
nogramas un praktiskais likumdošanas darbs. Var
jau cerēt, ka šoreiz solījumi būs labāki neka līdz šim.
Tālāk Ulmaņa kungs prasa garantijas, bet atkal vie-
nai saimnieciskai nozarei, proti, lauksaimniekiem no-
drošināt ražošanas pašizmaksu, nodrošināt tiem ra-
žošanas iespējas, apliekot ar muitām lauksaimniecī-
bas ražojumus, izņemot šoreiz, kā par brīnumu, un
domājams tikai šodien, rudzu graudu aplikšanu ar
muitu, kaut gan līdz vakardienai vēl zemnieku savie-
nība iestājas par to ar visu krūti. Protams, vēl paliks
ar muitu aplikti rudzu un kviešu milti, kas savā ziņā
ir zināma kontribūcija par labu ne zemniekiem, bet
dzirnavniekiem. Šinī gadījuma mums jāpastrīpo tas,
ka rudzu miltu aplikšana ar muitu nozīmē ne tik daudz
lauksaimnieku aizsargāšanu, kā gan dzirnavnieku
pabalstīšanu. Tas ir ļoti raksturīgi un zīmīgi. Ulma-
ņa kungs ganteica, ka gribotvest tādu politiku saim-
nieciska dzīve, kas nodrošinātu lauksaimniekiem ra-
žošanas pašizmaksu. Tas ir teiciens, kura saturu
ārkārtīgi grūti izlobīt. Par nožēlošanu tagadējā val-
dība nepateica metodes un_ ceļus, kā nodrošināt šo
pašizmaksu. Nesen dzirdejamkāda zemnieku savie-
nības deputāta, ja nemaldos, Ērgļa kunga, aprēķinu
par to, ka linu kulstīšana un mīstīšanatagad izmaksā-
jot 6 reizes dargak neka pirms kara. Ja tagadējā
valdība doma nodrošināt pašizmaksu lauksaimniecī-
bas ražojumiem, tad gaiši un skaidri bij jāpasaka, ka
valdība apsola lauciniekiem izmaksāt prēmijas pēc
Ērgļa kunga apreķina._ Par nožēlošanu, tuvākus pa-
skaidrojumus šinī ziņa nedzirdējām. Tāpēc es do-
māju, ka šī frāze valdības deklarācijā ir tukša vieta,
kas ari paliks tikai frāze, un nedos nekādus konkrētus
rezultātus. Ir patīkami dzirdēt, ka zemnieku savie-
nība tagad saka, ka pagaidām linu monopols vēl pa-
turams. Līdz šimsituācija gan bij tāda, ka vēl pirms
2—3 gadiem zemnieku savienība stāvēja un iestājās
par linu monopola likvidēšanu. Linu monopola ope-
rācijas galu gala tomēr pieradījušas, ka tiklab no
valstiska ka no zemkopju — linu ražotāju viedokļa,
linu monopols ir labākais institūts, kas zemkopju
interesēm vislabāk piemērots. (Sauciens pa labi.)
Loti patīkami, ka jus kaut tik daudz esat kreisāki pa-
likuši. Tomēr tas ir tikai līdz tam brīdim, kamēr jūs,

valdība būdami, spesat sagatavot atbalstu linu mo-
nopola nodošanai privāto tirgotāju rokās. Tā ir otra
puse, kas_ lasāma jaunas valdības deklarācijā. Par
to vajadzēja jau šodien runāt, kad un kāda veidā jūs
domājat atcelt linu monopolu. Mēs domājam, ka jūsu
valdības uzdevums bus sagatavot linu monopola no-
došanu jums tuvu stāvošu privātu tirgotāju rokās, ja
iespējams jau nākama gada. Zemnieku savienībaijāpateicas ari par to, ka mušu jaunā valstī savā laikā
ieveda spirta monopolu un ieva_dīja tautas apdzirdī-
šanas politiku, kas turpinājās vel tagad. Jaunā labā
spārna valdība, bez šaubām ies konsekventi tālāk un
prasīs spirta monopola izveidošanu, plašumā un dzi-
ļumā, pie tam dziļumā tāda ziņā, ka drīz vien sabai-
dīsim uzbrukumus tam svētīgam likumam, kuru krei-
sais spārns, pateicoties kreisās koalīcijas kombināci-
jām, izveda dzīve, proti, župības_ apkarošanas liku-
mam. Ooldmaņa kunga jerosinājumam, ka jālaiž
pārdošana 4% alus, lai visas tirgotavās un visos pār-
tikas veikalos u. t. t. to varētu pārdot, pie labās val-
dības bus izredzes piepildīties. Ar vārdu sakot, vei-
cināt to, lai tautas apdzirdīšanas process ietu uz
priekšu. Pie ta jau mes esam pieraduši, tāpēc nav
ari brīnums, ka zemnieku savienība savā tagadējā
deklarācijā to min, jo tas taču ir viņas interesēs. Tā-
lāk zemnieku savienība savā deklarācijā prasa ilg-
termiņa kredītus, atkal vienīgi tikai lauksaimniecībā.
Viņaprasa, lai ar likuma palīdzību nodrošinātu kara
zaudējumu atlīdzību, bet atkal nesaka nevienu vārdu
par to, kāda ceļa un uz kā rēķina viņa grib šo kara
zaudējumu atlīdzību nodrošināt. Nākošais ministru
prezidents pat neapsver to, cik lielas sumas kara
zaudējumu atlīdzībai ir vajadzīgs, vai viena vesela
gada budžets, vai tns gadu budžets. Protams, par to
nākoša valdība nedoma un negrib runāt, jo tā ir tikai
tukša frāze, ko valdība pateaur Saeimu nevarēs iz-
vest jo ta realizēšanai nebūs vajadzīgo līdzekļu. Va-
jadzēja gan nākt ar konkrētu priekšlikumu, vajadzēja
konkretizēt un noradīt, no kādiem posteņiem viņa
doma šis sumas ņemt likumdošanas kārtībā, lai.sa-
dabūtu vajadzīgos simtus miljardus lielās sumas kara
zaudējumu atlīdzībai. Tāpēc ari šī ir tikai tukša
frāze, kurai zemnieku savienība netiks pāri. Pro-
tams, zemnieku savienība negrib aizmirst ari jaun-
saimniekus. Ar zemes bankas palīdzību tā mēģinā-
šot piegriezt no mežiem attiecīgus zemes gabalus ze-
mes fondam, mēģināšot uzpirkt ar zemes bankas
starpniecību vienu otru saimniecību, lai tad to iedalītu
tiem, kam zemes nav. (Saucieni pa labi.) Bet rak-
sturīgākais ir tas, ka solās nākt palīgā tikai ar zemes
bankas kredītiem. Ar uzpirkšanu un pārdošanu un
ar valsts starpniecību šo jautājumu nokārtot nevarēs.
Neviens Latgales deputāts, kas zin Latgales bezzem-
nieku grūto stāvokli, ar tādu propoziciju neapmieri-
nāsies. (Sauciens pa labi.) Mūsu programa tas sen
minēts, bet_ gan tādā nozīmē, ka mūsu pašu Kurzemē
un Vidzeme ir daudz tādas zemes, kuras vēl līdz šim
laikam netiek apstrādātas, kaut gan ir kultivētas. Tās
nu būtu atņemamas un nododamas tiem, kas grib
zemi apstrādāt. Man šķiet, ka Latgales deputāti sa-
pratīs to, ko nozīmē tikai ar zemes bankas kredītiem
apgādāt bezzemniekus ar zemi. Tas nenozīmē neko
citu, ka veicināt spekulāciju plašākos apmēros ar
zemi, celt zemes cenas uz augšu. Ja domā caur ze-
mes banku izsviest miljardus zemes iepirkšanai no
privātam rokam un ar ilgtermiņa kredita palīdzību tos
pārdot jaunsaimniekiem, tad netiksies tas pats, kas
jau togad notiek ar jaunsaimniecībām, tikai plašākos
apmēros. Ja domā izvest dzīvē šo prasību, tad tas
var zemes vērtību tik augstu sadzīt, ka viņas iegu-
vējam nebūs iespējams eksistēt. Tāpēc jāsaka, ka
tas nav pareizais ceļš šī jautājuma atrisināšanai. Tā-
lāk deklarācijā minēts, ka visi celi jāsaved kārtībā
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uz vispārējo nodokļu rēķina, nievelkot klāt visus lau-
ku iedzīvotājus. Domāts pievilkt pie ceļu taisīšanas
visus tos, kas dzīvo no saimnieka algas, viņa gājē-
jus un rokpeļņus. Protams, tāpēc būs jāuzliek vi-
siem speciāls nodoklis, lai varētu visus ceļus savest
kārtībā (starpsauciens). Deklarācijā tika minēti ti-
kai lauku iedzīvotāji. (Sauciens pa labi: „Visus
valsts iedzīvotājus!") J_a tos tā, ka pievilkt visus
lauku iedzīvotājus, tad mēs atgriežamies pie tāda stā-
vokļa, kāds Latvijā nav nekad bijis (saucieni: „Būs
labi ceļi!"), kāds agrākā cariskā Krievijā nebija. Mēs
nezinām uzrādīt kaut vienu valsti, kur pastāvētu de-
mokrātiska iekārta un kur visi iedzīvotāji, ari strād-
nieki, būtu pievilkti klaušu kārtā pie ceļu labošanas.
Tas ir jauns priekšlikums,kas norāda uz zemnieku sa-
vienības un varbūt nākošās valdības pārāk tālām Iz-
redzēm, kuras pēc manām domām nekad nevarēs tikt
un netiks pielaistas dzīvē. Raksturīgi ari tas,_k_a var-
būtējais nākošais ministru prezidents uzstājas par
dzelzceļu tarifa grozīšanu par labu lauksaimniecībai,
kaut gan nesen atpakaļ viņš iestājās ar visu krūti par
to, ka ari nepieciešams mūsu pašu rūpniecībai viņu
ražojumu Pārvadāšanai I atviias robežas grozīt dzelz-
ceļa tarifu. Par nožēlošanu tas tagad jau aiz-
mirsts. Varbūt, tas zemnieku savienības kun-
giem tikai piemirsies. Acīm redzot rūpniecī-
bai, no kuras spējas attīstības atkarājas vis-
drīzākā tirdzniecības bilances uzlabošanas, jau-
nā valdība piegriež blakus vērību, bet ar lauksaim-
niecības ražojumiem vien tirdzniecisko

^
bilanci uzla-

bot nav nekādas izredzes. Deklarācija ganminets:
paceļama rūpniecība un zvejniecība. _ Bet kāda vei-
dā, kādiem līdzekļiem, par to priekša stādītai valdī-
bai nekādas skaidrības nav un domājams nebūs ari
gribas šinī jautājumā iedziļināties. T^ak deklarācija
min ari par labu attiecību uzturēšanu ar kaimiņu val-
stīm. Bet mēs zinām, cik labas attiecības ar kaimiņu
valstīm šinī labā sektorā sēdošās personas grib uz-
turēt. Tanī laikā, kad labo attiecību stiprināšanai
valdība sūtīja delegāciju uz Padomju Krieviju un jūsu
delegāti apliecināja savas siltas jutas, ka grib ar
Krieviju saprasties un ari no pretējas puses to pašu
apliecināja, tad jūs iztaisījāt jandāliņu Krievijas sūt-
niecībā. Man liekas,_ka jūsu saprašanas neiet talak
par praktiskiem arrrēķiniem, kuri nebūt nav visas
valsts aprēķini, bet ir vienas zināmas politiskas gru-
pas aprēķini. Tāpēc labas attiecības ar_ kaimiņu val-
stīm visā visumā mēs no jums_ vismazāk varam sa-
gaidīt, vēl vairāk tagad, kad mēs zinām, ka to ir val-
dība, kura taisās par katru cenu un grib nosvērties uz
to, lai lauksaimniecības ražojumus

^
apliktu ar muitu,

kas citām kaimiņu valstīm nekāda ziņa nav pieņe-
mams. Ari pilsētām jauna valdība nesola labvēlīgu
zemes jautājuma atrisinājumu. To, ko pilsētas ir
vienprātīgi pateikušas, kas ir vajadzīgs un ko diktē
priekšā veselīga politika, kura jāņem par paraugu
no Vakareiropas pilsoniskam aprindām, to zemnieku
savienība un jaunā valdibanegrib saprast un ieverot,
bet gan grib izpārdot pilsētu robežas esošas zemes,
kā to savā laikā darīja centrālā zemes ierīcības ko-
miteja, piešķirot pilsētu ierēdņiem pilsētu robežas
esošos labākos zemes gabalus privāta īpašuma. Par
to neviens pilsētas_ iedzīvotājs pateicību nākošai val-
dībai, ja tāda sastādīsies, nevarēs teikt. Ir patīkami
dzirdēt, ka zemnieku savienība pirmo reiz iziet ar
tādām, pēc zemnieku savienības stila radikālam pra-
sībām, kā: „Zvejnieku_ mantas aizsargāšana uz juras
un zvejnieku apdrošināšana nelaimes gadījumos". Ta
ir jauna prasība un ļoti apsveicama labošanas zem-
nieku savienības ļaudīs. (Bļodnieka starpsauciens.)
Bļodnieka kungs saka, ka mušu deklarācija tas ne-
bija. Mūsu deklarācija to nevajadzēja minēt, jo mes
to prasību aizstāvējuši vienmēr un esam centušies

izvest. Es.nešaubos, ka mēs to būtu izveduši, ja būtu
nodibinājusies kreisā koalīcija. No jums mēs to ne-
sagaidīsim. Samazināt budžetu solās jaunā valdība.
Bez šaubām, nevienai frakcijai, nevienai partijai ne-
var būt iebildumu pret budžeta samazināšanu un ari
ierēdņu štatu samazināšanu, bet uz kā rēķina, kādā
veida, to deklarācija nesaka. Atbilde viena. Jaunā
valdība prasa nodokļu nastas atvieglošanu. Kam —
nesaka. Zemes īpašniekiem, namīpašniekiem, tirgo-
tājiem? (Veckalns no vietas: „Spekulantiem!") Tas
nav minēts. Taisnīgi? — Kā jūs taisnīgi saprotat,
Klīves kungs, tas ir cits jautājums. Jūs taisnīgi sa-
protat tā: kam visvairāk nodokļu uzlikti un kam nav
spējas maksāt, tam jāuzliek vēl. Jūs neminējāt, ne
vārda par galvas naudām, jo jūs prasāt galvas nau-
das pastiprināšanu. Jūs ejiet tanī virzienā, lai no-
dokļu nastu pārgrupētu no mantīgiem uz nemantī-
giem. Tas ir tas, uz ko jūs gribat stiprināt saimnie-
cisko dzīvi. Jūs gribat laist apgrozībā visus tos apa-
rātus, kas spēj pēc iespējas vairāk izmantot neman-
tīgo šķiru. Netrūkst ari tādas dižošanās valdības
deklarācijā: ..Laukstrādnieku apdrošināšanu pret ne-
laimes gadījumiem". (Sauciens pa kreisi: „Acu ap-
mānīšana!") Tādu solījumu dzirdam pirmo reizi no
zemnieku savienības valdības. (A. Klīve no vietas:
„Redzat, ka tur ir daudz laba iekšā!") Blakus tam —
baznīcas atjaunošana (A. Klīve no vietas: „Pareizi!").
Bet par skolām? — Tās atstājamas tagadēja stāvokli.
Netiek minēts, ka Latgalē skolu nav, ka tur skolu
būve it sevišķi būtu veicināma. Varbūt Bļodnieka
kungs, Jūs valdības deklarāciju papildināsiet šinī vir-
zienā. Savelkot kopā visu to, ko nākoša valdība
mums sola, man gribētos teikt, ka viņa neuzrāda ne-
vienu ceļu, kurš vestu mūs uz to, lai dzīve paliktu
lētāka, lai ražošanu atvieglotu kā pilsētas, ta uz lau-
kiem

^
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maksāt, nodokļus mazinātu, bet parietu uz netiešiem
nodokļiem, lai vēl vairāk apgrūtinātu nemantīgas
šķiras, sadārdzinātu dzīvi, pēc iespējas ievestu jau-
nu satricinājumu mūsu saimnieciska dzīve. Ja mes
ņemam vērā tās atmiņas, kas mums saistās ar tīras
zemnieku savienības valdību, kura mus noveda gan-
drīz pie satricinājuma ar savu nenoteikto, svārstīgo
politiku, un ja mēs tagad dzirdam no Latvijasbankas
pārstāvjiem, ka lata kurss ir apdraudēts, mes dzir-
dam, ka ir iestājusies krize lauksaimniecība, tagad,
pēc 5 gadiem kur viņai vajadzētu but noorganizētai
un daudz spēcīgākai, ja mes tagad, pec 5 gadiem,
dzirdam, ka lauku dzīve ir tik grūta stāvoklī, ka lauk-
saimniecība nevar attīstīties un nevar ražot, ja mes
to pašu dzirdam par rūpniecību, tad par to visu mes
esam pateicīgi valdošai pilsonībai, kura nekad nav
gribējusi uzklausīties brīdinājumus, kas tai ne vienu
reizi vien izteikti. Kreisajam spārnam, kurš šodien
nāca priekšā ar savu platformu, tādas pesimistiskas
domas nav un viņš ir_tanīs ieskatos, ka ir iespējams
tagadējos diezgan grūtos apstākļos labot un daudz
sekmīgāki virzīt attīstību uz priekšu. Ja tāda gau-
delīga un pesimistiska programa nak no jaundzim-
stošās valdības, tad nav cerību, kāta varēs daudz ko
darīt. Tāpēc, savelkot kopā priekša celtas platformas
būtību, jānāk pie slēdziena, ka saimnieciska ziņa ta
būs turīgo lauku saimnieku un turīgo pilsoņu, varbūt
namsaimnieku valdība, kura ies nevis pa dzīves pa-
lētināšanas ceļu, bet vadīs s_avu politiku vienas ne-
lielas pilsoņu šķiras intereses. Strādniekam, jaun-
saimniekam un pārējiem elementiem mušu dzīve_,
kuri orientējas uz demokrātiju un kuru saimnieciska
politika iet pretējā virziena, no tas nekādu labumu
nevar būt. Tādēļ šādai valdībaķ kura nak _ar_ šādu
deklarāciju, mums nav ne mazāka iemesla davat uz-
ticību un paļauties, ka tā bus valdība, kas_ veicinās
mūsu ražojošo speķu attīstību visa visuma un pla-

7*
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šumā mūsu zemē.bet kura iet noteiktašaura virziena,
kas novedīs pie tām pašam sekām, kādas sava laika
jau bija un kuras var atkal iestaties, ja vien valsts
politiku vedis tādā šaurā virziena. Šī ir valdība,
kura nāk ar pārāk šauru bāzi un programu. Tapec
par šādu valdību mēs balsot nevaram un būsim spie-
sti uzstāties pret to.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Francim Trasunam.

Francis Trasuns (Latgales_ demokrātu frakcija):
Mani kungi! Mēs esam dzirdējuši visādas deklarā-
cijas, mēs esam dzirdējuši deklarācijas, kuras tika no-
sauktas par tukšām, bet nupat mēs dzirdējām Ulmaņa
kunga deklarāciju tik platu, ka tur, tā sakot, it neka
netrūkst iekšā. Es nevarētu pat iedomāties, ko vel
tur varētu ielikt iekšā (jautrība). Mani kungi! Ja
dzīve būtu atkarīga tikai no šādām deklarācijām, kā
nupat Ulmaņa kungs nolasīja, tad vajadzētu teikt, ka
nav labākas valdības, kāda tagad solās sastādīties,
nav laimīgākas tautas kā latviešu tauta un nav labā-
kas deklarācijas kā šī. Bet, kungi, atļaujat jums at-
gādināt vienu latiņu sakāmu vārdu: qui nimius pro-
bat, nihil probat — kas par daudz pierāda, it neko
nepierāda. K^s par daudz sola, it neko nesola un it
neko nedos. Mani kungi, ka tam ir taisnība, par to
mums tūlīt ir viegli pārliecināties. Ja mēs, kungi,

? ņemsim šo deklarāciju, kura tika nolasīta, tad vaja-
dzētu domāt, ka viņa ir nodomāta varbūt uz kādiem
10 vai 15 gadiem un tad vēl es nezinu, vai mēs viņu
10—15 gados spētu izvest dzīvē. Bez tam, kungi,
atļaujat jautāt, kāda valdība domā izvest dzīvē šo
deklarāciju. Es saprotu, ja kaut kādus solījumus,
nopietnus, konkrētus solījumus dotu valdība, kurai
tiešām ir noteikta liela majoritāte, kura var savu de-
klarāciju izvest dzīvē. Bet mums, kungi, aizvien ir
gājis kā pa smieklam. Mēs esam lasījuši deklarāci-
jas, bet likumi ir gājuši savu ceļu. Valdība ir gājusi
savu ceļu, parlaments savu ceļu, likumi savu ceļu.
Un mums par to jāsmejas, kā jūs, Klīves kungs, ta-
gad smejaties. Visa mūsu politiskā dzīve ir izvērtu-
sies par smiekla lietu, jo nebij nevienas valdības, kas
spētu izvest dzīvē zināmu programu un to, ko viņas
bij solījušas. Es gribētu zināt, kungi, kā jūs spēsat
to izdarīt. Ja jūs, ja jūsu valdība, kas tagad
solās nodibināties, spētu izvest visu solīto kaut vai
triju gadu laikā, tad es būtu pirmais, kas par to bal-
sotu. Bet, kungi, es neticu, neticu jums un jūsu solī-
jumiem, tāpēc kā jūs par daudz solāt. Otrām kār-
tām, atļaujat jums teikt atklāti — es neticu jūsu solī-
jumiem tāpēc, ka jūs savus solījumus neesat pildījuši.
(Balsis: „Pareizi, tas ir pareizi!") Nekad jūs savus
solījumus neturat, lai gan cik reizes esat to j'aU solī-
juši. Nupat, piemēram, e» dzirdēju par valsts zemes
fonda paplašināšanu, par bezzemnieku apgādāšanu
ar zemi u. t. t. Bet ko jūs,kungi, aizvien esat darī-
juši? Cik reizes mēs neesam runājuši par to, ka Lat-
galē trūkst zemes. Tas visiem ir zināms, ka Latgale
zemes trūkst, nav no kurienes to ņemt, kamēr Kur-
zemē un Vidzemē bij paredzams, ka zeme atliksies.
Kad mēs dažreiz uzstādījām prasības, tad jūs solījāt
pārcelt uz Kurzemi un Vidzemi 2000 vai mazākais
1000 bezzemnieku. Bet ko jūs, kungi, darījāt? Jūs
pārcēlāt dažus simtus, bet vairākus simtus no baltie-
šiem jūs pārcēlāt uz Latgali un devāt tiem tur zemi.
Tādi, kungi, bija jūsu solījumi. (StariDsauciens pa
labi.) Tas pats, kungi, ir ar visiem citiem solījumiem.
Es jums, kungi, tikai vienu solījumu atgādināju no
visiem jūsu dotiem solījumiem. Bet atļaujat, kungi,
atgādināt jums vēl vienu sīku solījumu. Pie ministru
kabineta konstitūcijas jūs bijāt _solījušies balsot par
ministru kabineta sastāvu, ja būs tanī sastāvā viens
ministrs bez portfeļa un viens ministrs ar balstie-
sībām. (Smiekli.) Jā, kungi, nu jūs smejaties, bet

toreiz jūs, zemnieku savienība, solījāties to darīt, bet
tomēr pie aizklātas balsošanas nobalsojāt pretim. Jūs
savu solījumu neturējāt. Redzat, tāda ir lieta. Bet
tas tā jau arvienu ir bijis, tā irjūsu politika solīt
daudz, bet it neko nedarīt. Tapec ari es saku, ka
ja jūs ari spētu izvest visu to programu, kāda tika
nolasīta, tad jūs tomēr to nepildīsat tāpēc, ka jūs ne-
kad neesat savus solījumus pildījuši. Es nedomāju,
ka kāds parlaments būtu to piedzīvojis, ko mēs pē-
dējās nedēļās esam piedzīvojuši. Ta vairs nebija po-
politika, bet politisks tirgus. Bez tam, kungi, pieejot
tagad pie šīs našas deklarācijas, atļaujat man jautāt,
uz ko mēs varam paļauties. Te tika_ minēts un pa-
reizi minēts par saimnieciskām grūtībām,_ ka tas
būtu novēršamas. Tur nu ir visi vienis pratis šinī
lietā, ka tur būtu kaut kas darāms un nopietni da-
rāms. Bet, kungi, atļaujat man uzstādīt jautājumu,
kādas valdības laikā iestājušies šie sarežģījumi. Vai
tas nav jūsu valdības laikā? Vai ne tad, kad par fi-
nansu resora vadītāju bija tas pats Blumberga kung_s,
kuru jūs šodien esat paredzējuši? Kungi, ko tad jus
gribat? Vai jūs gribat to muciņu, kas ir bijusi tik
šķidra, ka saturs ir tecējis ārā, atkal pildīt no jauna
ar vīnu, kaut gan viņa ir caura. Es saprotu, var ie-
liet jaunu saturu jaunā galvā, bet kad paliek par re-
sora vadītāju tas pats Blumberga kungs, kurš jau
saimniecisko dzīvi ir novedis pie sabrukuma, tad at-
ļaujat pateikt atklāti, ka mēs jums neticam. (K. Ul-
manis no vietas: „Kas ir šie „mēs"?") Ulmaņa
kungs, kad jūs runājāt, es Jums nevienu vārdu neru-
nāju pretim un tāpēcari mani Jūs nepārtraucat. Jums
it sevišķi kā nākošam ministru prezidentam vaja-
dzētu to ievērot un nepārtraukt mani, vajadzētu dru-
sku nopietnāki izturēties. Redzat, mani kungi, es
saku, ja jūs būtu uzstādījuši vienu to, ka jūs gribat
novērst saimniecisko sabrukumu, tad varētu jums
ticēt, bet, Ulmaņa kungs, Jūs esat uzstādījuši tik pla-
šu programu un kas tur viss nav iekšā, i zvejniecība
veicināma, i ceļa fonds u. t. t. Tas viss ļoti teicamas
lietas, bet, lūdzu, ^asakāt, kā jūs novērsīsiet šo saim-
niecisko sabrukumu. Jūs radīsiet vēl lielāku saim-
niecisku sabrukumu. Viss labi un ļoti skaisti, ko Jūs
lasījāt, bet nav jāaizmirst, ka ķeša mums ir tukša.
Ar ko jūs pildīsat mušu valsts kasi, no kurienes ņem-
sat tos avotus, lai visus izdevumus segtu? Ja jūs
būtu uzrādījuši avotus, tad varbūt būtu iespējams
jumsticēt. Bet redzat, kungi, šie jūsulielie solījumi ir
pierādījums, ka tie ir pilnīgi tukši. Bez tam, kungi,
neaizmirstat, ka jūs arvienu esat pārāk daudz solī-
juši, neaizmirstat, kā jūs savus solījumus esat pildī-
juši agrāk un neaizmirstat tos solījumus, kurus jūsne-
esat pildījuši. Kungi, paliek vēl jautājums, uz kādu
ētisku sastāvu jūs balstāties. (Saucieni pa labi: „Uz
Jums nē!") Atļaujat jums, kungi, atgādināt, vai tie
visi no tautas ir brīvi izvēlēti, kas jūsukoalīcijā ieiet.
Vai jūs, kungi, esat piemirsuši, kādas andeles gāja
ar vekseļiem? Vai jūs esat aizmirsuši, kungi, kādi
draudi tika izlietoti, kad tauta tika atstumta pat no
sakramentiem, no kristībām, ja balsos par zināmu
partiju, par zināmu grupu. Ja jūs to esat piemirsuši,
tad paprasāt to bīskapam Rancanam vai Kublinska
kungam. Tie ir speciālisti vekseļu lietās un tie zin,
kā tās lietas notiek, tie zin, kā Latgalē darbojas ar
vekseļiem. (Sauciens pa kreisi: „Kauns!") Kungi,
vai uz tādiem, kas nostājas uz tādiem pamatiem, vai
uz tiem var atbalstīties, vai var dāvāt uzticību? Es
domāju, ka nē. Kungi, var vest politiku, var vest
politiskas cīņas, bet es domāju, ka visā pasaulē ne-
vienā valstī, nevienā parlamentā balsu pirkšana, de-
putātu pirkšana ar vekseļiem, tādas lietas nav noti-
kušas. (Sauciens: „Talsnība!") Un kungi, tās ir.
nenoliedzamas lietas, tās ir lietas, kuras ir pierādā-
mas ar lieciniekiem un jūs, kungi, atbalstāties uz ta-
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diem pamatiem. Bez tam, kas zīmējas uz uzticību
valdībai, es saprotu, ka valdība nāk ar ļoti sīciņu,
nelielu programu, bet ka viņa uzstājas atklāti, uzstā-
jas godīgi, ka viņa to, ko sola, grib ari pildīt. Tādai
valdībai var dāvāt uzticību. Bet jašīs atklātības nav,
un javaldība bāzējas tikai uz solījumiem, ja bāzējas,
piemēram, uz to, kad tika skandināts — par nacionālo
bāzi, no jumtiem tika skandināts u. t. t, bet vēlāk
viens otrs pārmeta kūleni un nacionālai bāzei pa-
griež muguru, kungi, tad atļaujat jautāt, kas tā ir
par politiku, vai uz šādu politiku var atbalstīties. Es
saprotu, var jau nemaz neuzstādīt prasību pēc na-
cionālas bāzes, var nostāties tā, kā nostājās sociāl-
demokrāti, kuri nemaz neuzstāda nacionālo bāzi. Tā
ir viņu pārliecība — viņiem var piekrist vai nepie-
krist, tā ir cita darīšana — viņi to dara atklāti. Bet
ja, kungi, kāds skandina tikai par nacionālo bāzi un
pec tam otrā, trešā vai ceturtā dienā pārmet kūleni
un saka, ka nekāda nacionāla bāze nav vajadzīga, ka
ir vajadzīgi tikai solījumi, tad tāda politika nebauda
un nepelna uzticību. Bez tam, kungi, deklarācijā tika
minēts par mieru. Ja būtu sastādījusies kreisā koa-
līcija, tas būtu apdraudējis mieru. Atļaujat, kungi,
ja jums patiesi tas politiskais miers rūp kā tad jūs
gribat otro dalu pilnīgi atstumt malā. Pareiza po-
litika būtu, ja mums būtu nodibinājusies plašāka koa-
līcija. Jus sacījāt, jabūs kreisā koalīcija, tad būs ne-
miers, jazemnieku savienība nebūs valdībā. Ko tad
jus teiksat tagad, ja paliek kreisais spārns pavisam
nost. Taču irkompakta masa — 37 deputāti, kuriem
aiz pleciem stāv ne tikai strādnieki, bet ari zemnieki.
(Sauciens pa kreisi: „Viņi domā izlaist Kūķi!") Vai
mes esam aizmirsuši mieru, kāds agrāk bija. Satver-
smes Sapulces laikā, Ulmaņa kunga laikā, mēs zi-
nām, ka_ attiecības bija loti asas. Vēlāk, kad ari krei-
sais spārns ņēma dalību valdībā, attiecības palika
stipri mērenākas. Vai jūs gribat saasināt attiecības?
Taču tagadējā koalicija ir tāda, kura saasinās attiecī-
bas. Vai tas ienesīs mieru? Vai tas veicinās saim-
niecisko grupu nostiprināšanu? Es nerunāšu par
programas izvešanu — es tam neticu, ka jūs spēsat
visu to izvest. Bet jūs ienesīsāt nemieru Es
nedraudu. Man nav ko draudēt — es esmu pali-
cis viens p_ats frakcijā. Es nedraudu ar to. bet es
brīdinu. Jūs esat nostājušies uz ceļa, lai saasinātu
attiecības Saeimā. Tas nenāks par labu ne tautai, ne
tautas saimnieciskai dzīvei. Ievērojot visu to, man
jāteic, ka ari es nevarēšu dot uzticību šai valdībai.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Lindiņam.

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-
jamie deputātu kungi! Visa kristīgā pasaule pēc 2
dienām svinēs Ziemas svētkus, tikai mums te, Sa-
eimā un mūsu zemē vienā grupā ir noticis neliels
pārpratums un viņi pestīšanas svētkus grib jau šo-
vakar svinēt. Šī grupa redz, ka viņas zvaigzne sāk
uzrietēt. Es te runāju par tiem 5 gudriem no rietru-
mu zemes. Viņi redz, ka tā zvaigzne, kas 1921. ga-
dā norietēja, kad viņi tika padzīti no šīs zemes., ka
viņiem tā zvaigzne atkal, ja ari ne gaiši, sāk spīdēt
un sāk ari viņu sirdīs spīdēt. Un tas ir saprotams
kāpēc. Pa šiem garajiem gadiem viņi ir nobīdīti pie
malas, bet ari tiem, kas ir nobīdīti pie malas, ari tiem
patīkami, ka zvaigzne spīd un tagad atkal pret vi-
ņiem sāk uzrietēt. Bet mēs varam ar pilnu drošību
sacīt, ka šī valdība, kā to ari negribētu'ņemt un ka
to ari nevarētu ņemt, ir valdība no vācu baronu žē-
lastības. (Saucieni pa kreisi: _ „Pareizi!") Ja šie
vācu baroni būtu savu krūti vērsuši pret šo valdī-
bu, ja viņi būtu izturējušies neitrāli, ja tikai dažas
balsis būtu izrādījušas nepiekrišanu, tad šī valdība
nevarētu nodibināties. Tagad mums nak priekša un

saka: „Redzat, mūsu tauta var saņemt valdību, ku-
ra atkarājas no vācu baroniem. Un taisnība, ši val-
dība mums tūliņ nāca priekšā ar deklarāciju. Klīves
kungs izlūdza priekš šīs deklarācijas vienu stundu,
un tad šo deklarāciju lasīja veselu pusstundu. Ja
nebūtu Zamueļa kunga valdība stājusies ceļā, tad šī
deklarācija tiktu taisīta veselu dienu; tad tiktu vi-
siem solīts un visi tiktu apmierināti. Es saprotu, ka
zemnieku savienība tādu skici var spēlēt, tas viņai
zināmā mērā piedien, jokā nekā viņa sēž blakus tai
frakcijai, kura vēlēšanās uzstāda par savu vienīgo
lozungu „sarkanā pūķa" iznīcināšanu. Ir taisnība,
šī frakcija nedabūja ievērojamu balsu vairākumu,
samērā maz deputātu ienāca te Saeimā. Bet tomēr
ari šai valdībai būs tagad, ja patīk, emblēma, kur
grib samīt sarkano puķi, mušu valoda sakot grib
samīt vienu daļu darba tautas, grib samīt strādnie-
cību. Es saprotu, ka zemnieku savienība to dara,
bet galīgi es nesaprotu to grupu, kura sevi saucas
par jaunzemniekiem un kurus reprezentē Nonāca
kungs. Es saprotu, var būt vienāds, otrāds vai tre-
jāds uzskats par mūsu zemes reformas izvešanu,
bet lai šis uzskats sakristu ar baronu uzskatu, to es
galīgi nevaru saprast un man jāsaka, ka mušu jaun-
zemnieks ar šo vakaru grib pārvērsties par jaun-
zemnieku no baronu žēlastības. Stādāties _ tagad
priekšā: jaunsaimnieku — tas ir radījums ka pret-
stats muižniecībai, bet Nonāca kungs te izgudrojis
tādus ceļus un veidu, ka var savienot muižniecību ar
jaunsaimniecību. Cik tālu. tas var iet? Ko šī vai- '
dība tagad var darīt priekš jaunsaimniekiem? Man
liekas, tas ir pats par sevi skaidrs. Ja ta valdība,
kura tagad zināmā mērā balstījās ari uz sociālistiem,
kura atbalstījās vismaz uz latviešu pilsoņiem, ja ta
valdība nevarēja jaunsaimniekiem nākt pretim, tad
laikam vaina tur meklējama, ka ne Nonāca kungs,
ne ari ministrs Gailīša kungs nav gājis saprasties ar
baruiiiem. Tagad jaunsaimniekiem neizsniedz me-
ža materiālus. Tagad izsniedz malku būvkoku vie-
tā Tagad pārvaldīja mūsu mežus vel daudzas vie-
tās baronu atliekas. Tagad_ bija jāiet_musu jaun-
saimniekiem un jālūdzas. Mes ari redzējām, ka ne-
ilgi atpakaļ tika izsludināts, ari ar Gailīšakunga pie-
krišanu, ka visiem meža departamenta darbiniekiem,
sevišķi mežsargiem, ir j_ādod gods un slavatiem, kam
tas nākas, jāprot frontē stāvēt pret tagadējiem me-
ža departamenta pārvaldītajiem. Bet tagad lieta
ies vēl tālāk. .Tagad redzēsim, ka likums bus nepil-
nīgs. Viss tiks pagriezts uz to, lai ta vai citādāki
jaunsaimniekus bremzētu. Te mums runaja_ par to,
ka zemes reformas koroborēšana tiks paātrināta.
Tā Ulmaņa kungs teica savā deklarācija. Sakāt,
Nonāca kungs, kāpēc tagad koroborēšana netika pa-
ātrināta. Kādi tagad bija šķēršļi? Neilgi atpakaļ
Gailīša kungs aicināja to pašu Zamueļa kungu, ko
šodien neatzina, lai tas uzņemas un izgudro,_ pa kā-
diem ceļiem zemju koroborešanu var paātrināt. Ta-
gad Gailīša kungs ir apdo_mājies _ un aicina Firksa
kungu, jo tas laikam vislabāk zinas, ka var ierakstīt
jaunsaimnieku zemes zemes grāmatas. Ari attiecī-
bā uz Latgali solīja ļoti daudz. Runāja par Latgali,
ka pārcelšot veselus barus latgjaliešuuz Vidzemi un
Kurzemi, bet tūliņ piebilda klāt: „Uz brīvam ze-
mēm". Tā kā to brīvo zemju tur nav, tad protams,
viņus nekur nepārcels. Tālāk sacīja — un ļoti zīmī-
gi sacīja, ka izsniegšot naudas sumas, lai latgalieši
varētu uzpirkt zemes. Tur nu bij teikts ta, ka tie,
kam tās zemes vairāk, lai uzpērkot to no tiem,..kam
tās mazāk. Bet kur tad nu ies tie, kam tas zemes
mazāk? Mēs domājām, ka latgalieši tad nu iestā-
sies zemkopības ministrijā un gadaspar tiem, kas
savu zemi būs pārdevuši un kam nebūs kur iet. Bet
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nē! Latgalieši ir aizgājuši uz tautas labklājības mi-
nistriju un nu rūpēsies par sociālo apgādi. Tiem, kas
savas zemes būs pārdevuši, kuriem nebūs kur iet,
tiem neatliks nekas cits, kā iestāties nabagu mājā.
Tur viņu Rubuļa kungs būs priekšā un viņš gādās
par to, ka viņi visi varēs tikt patversmēs. Citādi
nevar izskaidrot to, ka Rubuļa kungs ir uzņēmies
tautas labklājības ministrijas vadīšanu. Kādā ziņā
tad latgalieši būtu. sevišķi ieinteresēti par šo mini-
striju? Taču nepavisam nē! Tas viss izskaidro-
jams ar to, ka notiks zināma latgaliešu izputināša-
na uz vietām un tad Rīgā viņiem dos dažas kapei-
kas. (A. Veckalns no vietas: „4 santīmus!"). Tā-
lāk nevaru neatzīmēt ari to, ko teica Ulmaņakungs
savā deklarācijā, ka viņa valdība sevišķi rūpēšoties
par zvejnieku apdrošināšanu. (Balsis pa kreisi:
„Lukturus gar jūrmalu izkārt!") Jautājums nu ir,
cik plaši šo lietu nu ņems. Man liekas, ka attiecībā
uz Lauvas kungu deklarācija, jau ir spīdoši izpildīta.
Lauvas kungs par šo valdību balsos, bet mēs aiz
sacītiem iemesliem par valdību balsot nevaram.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Vispirms atļaujat man atzīmēt, ka es
nerunāšu sakarā ar tām polemiskām runām, kuras
tika turētas šeit no šī katedra. Par tādām es uz-
skatu Lindiņa kunga runu un tāpat ari Franča Tra-
suna kunga runu. Ir dabīgi, ka ja viens cilvēks sa-
ka, ka deklarācijā nav nekā konkrēta iekšā, tad tas
jau ir viedoklis, bet ja nu opozīcijas pilsonis saka,
ka tur ir viss iekšā un ka viņš pat nezin, ko tur vel
vairāk varētu ielikt iekšā, tad tas taču, kungi, ari
ir viedoklis. Bet ka šie abi viedokli, šie abi uzskati
nesaskan, jo viņi ir diametrāli pretēji, tas taču ir vi-
siem skaidrs, ka katrs runājis no savas partijas vie-
dokļa un negrib atzīt to, kas pēc būtības deklarā-
cijā ir iekšā, kas tur pēc kodola ir iekšā. Es šinī
gadījumā negribu to izskaidrot ar nevēlēšanos sa-
prast, bet gan vairāk ar to, ka ja deklarāciju nolasa
priekšā, tad taču nevar katru vārdu un katru teiku-
mu uztvert un tāpēc, varbūt, dabīgi ir radies pārpra-
tums. Bet tomēr, ja nu parlamenta priekšā nāk
Trasuna kungs un aizrāda, ka kaut gan tur ir viss
vajadzīgais iekšā, tomēr viņš visam tam ticēt ne-
var, ka viņš nevar ticēt valdībai, tad man gribās
aizrādīt, ka ar tādu domu var nākt gan vienas otras
grupas deputāts, bet vismazāk tiesības tādu aizrādī-
jumu taisīt ir taisni Trasuna kungam. Ja nu vēl viss
tas saskanētu ar faktiem, ko viņš teica, tad es vēl
saprastu. Bet Trasuna kungam tiešām bij vismazāk
tiesības šādas domas izteikt, kur vēl nupat šodien
viņa vainas dēļ bij jāizstājas viņa partijas biedrim.
Jautājums ir skaidrs, ka Trasuna kungam nav ne-
kādu politiskas dabas motivu, bet ir gan tīri pole-
miskas dabas motivi. Tas ir atklāts jautājums, kā-
pēc Trasuna kungs stāv tagad par_ kreiso koaliciju.
Man šķiet, ka viņš varbūt varētu vēl iet lielu gabalu
pāri kreisai politikai. Ir skaidrs, kāpēc Trasuna
kungs nevar nākt kopā ar mūsu koaliciju. Tas ir
mums un jums skaidrs. Tagad nāk otrs jautājums,
ko Lindiņa kungs pacēla un nu Lindiņa kunga lielā-
kās bažas ir no tā, ka vācieši kabinetu pabalsta.
Lindiņa kungs, vai tad vācieši neatbalsta ari to val-
dību, kura šobrīd ir pie valdības lietu vadīšanas un
kur Jūs esat iekšā. Nu (smiekli), vai nebalsojāt ko-
pā un vai Lindiņa kungs to nezināja (smiekli)? Kā
liekās, jums noskaidrojās pēdējā brīdī tas, atvērās
acis, ar ko jūs visu laiku esat kopā gājuši (smiekli),
bet toreiz, kad vajadzēja maziniekus likt par mini-
striem, tad neredzēja to, ko nebija jāredz. Tālāk
žēlojas, ka koroboracija neiet uz priekšu. Kāpēc

nav atrasts tas, kas bija jāmeklē? Vai jūs esat aiz-
mirsuši savu kolēģi, vai esat aizmirsuši viņam pa-
prasīt (saucieni: „Nelaida klāt!"). Ja, aizrāda, grūts
stāvoklis viņam bijis. Vai konkrēti ņemot var ko
pārmest tāpēc, ka jāatbalstāsšinī gadījumā uz vācie-
šiem? To var pārmest tikai kreisie sociāldemokrāti,
to var pārmest pilsoniskās aprindas, kas nemierā
ar tagadējo koaliciju, bet nepavisam nevar pārmest
mazinieki, jo cik mēģinājumu sastādīt valdību nav
bijis, it visi šie mēģinājumi saplīsa un atdūrās taisni
pie maziniekiem. Pirmais mēģinājums, kas no pilso-
niskām aprindām nāca, no zemnieku savienības, tas
mēģināja panākt, lai mazinieki ņem _ dalību pie val-
dības sastādīšanas ar noteiktu aizrādījumu, ka tad
nav jāatbalstās uz vāciešiem. Mazinieki to norai-
dīja. Tālāk mēģināja centrs sastādīt valdību. Es
nemaldīšos, ja teikšu ka centra apvienība toreiz gri-
bēja, bet nevarēja maziniekus dabūt klāt, jo viņi ne-
gribēja iet kopā ar pilsonisko demokrātiju. Tāpat
visi turpmākie mēģinājumi saplīsa pie maziniekiem,
kuri skaidri atbildēja: „mēs ar jums.'pilsoņiem, ko-
pā neiesim un negribam strādāt pie jaunsaimniecību
nostiprināšanas". Ja Lindiņa kungs nu brīnās, kā
varēja nodibināties tāda bāze, tad atkal ir skaidrs,
ka tā ir tikai polemiska argumentācija un nevis ar-
gumentācija pēc kodola, nav nopietna argumentāci-
ja. Par valsts politiku tādu argumentāciju nevar
nosaukt. Var tādas runas noturēt tautas _ sapulcēs
kur nav jāatbild tiem cilvēkiem, ja runātājs atzīst
par nepieciešamu, var stāstīt, ko tikai viņš grib, bet
to nevar darīt taču Saeimā, kur ari pati valdība ir
klāt un kur visi faktisko stāvokli zin. Te nevar taču
neviens nostāties neatbildīga runātāja lomā. Ta^ad
gribu atbildēt pēc kodola. Pirmais opozīcijas runā-
tājs aizrādīja uz to, ja grib no tām saimnieciskām
grūtībām, kādās valsts atrodas, tikt ārā, tad jāsa-
prot, ka katrai šķirai jānes upuri, saimnieciski upuri
un tas ir pilnīgi pareizi teikts. Tā ir veca patiesība
kas likumdošanā pastāv gadu simteņus. Katrai šķi-
rai, lai no grūtībām varētu tikt zeme ārā, ir jānāk
palīga. Bet, kungi, kas nu izrādās? Izrādās pēc
Mendera kunga uzskata, ka šī valdība šīs grūtības
grib uzvelt — tā tas iznāk pēc viņa formulējuma,
jeb_ pec Bllmaņa kunga formulējuma — pilsētas
strādniecībai un citiem nē. Redzat, te man jāpastrī-
po, ka deklarācijā un valdības nolūkos nekas tamlī-
dzīgs nav. Taisni otrādi, kā jūs redzējāt, deklarā-
cija pozitīvi ir pateikts, ka tas, kas pilsētas strādnie-
cībai ir no svara, piemēram, rudzi, ir atsvabināti no
muitas. Tas ir tas, ko zemnieku savienība te ir dek-
larējusi neskatoties uz to, ka daudzreiz viņa šo pra-
sību ir uzstādījusi, ka viņas vēlētāji to prasa, ka mēs
esam gājuši pie saviem vēlētājiem ar tādu programu
un rn ^s no tā esam atteikušies. Kā tad nu var nākt
un teikt, ka tas tiek darīts uz pilsētas strādnieka rē-
ķina? Te, acīm redzot, upurus nenes tikai pilsētas
strādnieki, bet galvenā kārtā tos nes lauku ražotāji
— jaunsaimnieki un graudnieki. Tie atsakās no
daudz ka un nes upurus. Vienīgais, ko šī programa
prasa, ir tas, lai mūsu sociālā likumdošana neietu tik
straujiem soļiem už priekšu, kā tas bija tanī dekla-
rācija, ko ceļ priekša Zamueļa kungs. Saimnieciskās
grūtības ir un strādniecībai ir jāapmierinās ar tādiem
sociāliem likumiem, kuri pēc jūsu pašu kreiso so-
ciāldemokrātu izteicieniem ir tik plaši, ka pat ārze-
mes tādus nekur nevar atrast. Mums ir tādi likumi
sociāla laukā, ka visā pasaulē nevar atrast tādus,
to jus paši esat teikuši. Kungi, ja mums ir saimnie-
ciskas grūtības, tad tās ir jānes visām šķirām. Un
to ari izteica deklarācija un noteikti pastrīpoja, ka
uzlabojama galvenā kārtā tirdznieciskā bilance, pa-
ceļot muitas likmes uz importu. Tālāk — veicinot
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greznuma priekšmetu un baudu vielu aplikšanu
u. t. t, ir no mazāka svara. Mums te izcēlās domustarpība attiecība uz to, ka te ir teikts, — paceļot
muitas likmes uz importa precēm. Ja mums ir jāat-
rod kāds līdzeklis, ar kuru mēs gribam savu tirdz-
niecisko bilanci savest kārtībā, tad to līdzekļu nav
tik daudz, ka mes viņus nepārzinātu. Radikālākais
līdzeklis ir, ka inumsjuvaka laikā muitas likmes jā-
paaugstina, ar ko mušu kaimiņu valsts — Igaunija
pagājuša ga_da, kad vina_ atradās grūtos saimnie-
ciskos apstākļos, guva atrās sekmes. Iepriekšējā
deklarācija nebija, ka Bīlmana kungs teica, nekas
konkrēts. Iepriekšēja deklarācijā, ko cēla priekšā
kreisais spārns, par muitu sacīts sekošais: «Mui-
tas politika valdība_ vadīsies no ieskata nesadārdzi-
nāt plašo iedzīvotāju patēriņa priekšmetus." Pa
kādu ceļu te gribēts novērst saimnieciskās grūtības
— to atzīst ari kreisais spārns — te nav neviena
frāze minēta. Viņi negrib sadārdzināt plašo masu
patēriņa priekšmetus. Tā ir deklaratīva frāze. Mēs
sava deklarācija liekam konkrētu saturu. Mēs sa-
kām : cita ceļa nav, ja grib .stabilitāti uzturēt, kā
tirdzniecisko bilanci vajaga sabalansēt, muitas lik-
mes pacelt uz greznuma priekšmetiem un baudu vie-
lām. Vai tas nevar nākt strādniekiem par ļaunu?
Lai to novērstu, tad muitu uz rudziem nedrīkst uz-
likt. Ta ir nopietna pārdomāta politika, bet ne aģi-
tācija. Nevar taisīt pārmetumu tur, kur nekas nav
pārmetams. Jānostājas uz reāliem pamatiem un jā-
rada, ko var darīt. Jādara tā, lai citas šķiras ne-
ciestu, lai neatriebtos pašai valstij. Tas mēģināts
deklarācijā panākt. . Bīlmaņa kungs operēja ar tā-
diem datiem — jāsaka, ka viņa dati un citējumi ne-
bija ņemti no deklarācijas, Bīlmaņa kungam nav
ļauna griba, bet tas tā nav, kā viņš nolasīja. Pir-
mais, ka deklarācijā atzīmēts esot lauksaimniecības
eksporta veicināšana, bet neesot minēts eksports
vispārīgi. Šis viens punkts skan tā: «Uzlabojama
galvenam kārtām tirdzniecības bilance, paceļot mui-
tas likmes uz importu, sevišķi uz greznuma lietām
un baudu vielām, kā ari veicinot eksportu." Bet ar
eksporta veicināšanu vien mēs nevaram savu tirdz-
niecisko bilanci sabalansēt tāpēc, ka tas prasa ilgu
laiku, bet mums ir vajadzīgas sekmes īsākā laikā.
Tā tad nav pamats Bīlmaņa kunga aizrādījumam, ja
viņš saka, ka tas nav deklarācijā minēts. Tas ir de-
klarācijā teikts. Bīlmaņa kungs saka_ ka deklarā-
cija ir bijusi tikai priekš lauksaimniecības un atkal
lauksaimniecības veicināšanas. Man jāsaka, ka
lauksaimniecība, kā mūsu dzīves galvenais pamats,
ir deklarācijā izcelta, bet nav teikts, ka ari rūpniecī-
ba ir likta novārtā. Ja mēs gribam savā dzīve gut
panākumus, tad jāatbalsta ari rūpniecība un mes
esam ari uzsvēruši tos pamatus, kā to atbalstīt, bet
lai viņa nebūtu mākslīga. Par rūpniecību deklarā-
cijā ir teikts sekošais: ..Veicināma rūpniecības at-
tīstība, dibinoties galvenā kārtā uz pašu zemes ba-
gātībām un paceļot to nozaru attīstību, kuru izej-
vielas atrodamas uz vietām." Tā tad ir pilnīgi skaidrs,
ka nav nekāda pamata teikt, ka par rūpniecību de-
klarācijā nav minēts. Nākošais jautājums, kas te
uzstādīts, ir tas, ka aizstāv tikai lauksaimniecību,
citas šķiras liekot novārtā. Es jauaizrādīju, ka ir
meklējama izeja, lai pilsētu strādniekiem nav jācieš
un ka izeja atrasta iekš tam, ka muitas tarifs uz ru-
dziem nav paaugstināms. Pašu to galveno atbalstu,
kas nepieciešams katram, tā ir maize, to mēs nesa-
dārdzinām. Priekš tā ir taisīts izņēmums. (Sauciens:
„Kāpēc tikai šodien?") Tāpēc, ka mēs šodien di-
binām savu valdību. (Sauciens no vietas: „Bet
jūsu valdība pastāv!"). Mūsu valdība pastāv un ja
mums būtu bijis vairākums, ar ko mēs to varētu

izvest, mēs jau sen to būtu izveduši. Nepārprotami
skaidrs ir tas, ja mums tā vairākuma nebūs, mēs to
ari tagad neizvedīsim; bet ja tā koalīcija būs, tad
mes par to vienosimies. Platforma ar tādu saim-
niecisku politiku te parādās pirmo reizi. Tad Bīl-
maņa kunga pārmetums, ka par jaunsaimniekiem ne-
kas nav minēts. Ja saka, ka šinī platformā par jaun-
saimniekiem nekas nav minēts, tad tas ir tik nepa-
reizs un nedibināts pārmetums, kuru ne ar ko ne-
var motivēt. Es nevaru saskaitīt, cik ir tādu pantu,
kas runā par jaunsaimniekiem, bet es domāju, ka
maz būs tādu pantu, kas neizcel jaunsaimnieku pra-
sības. Tas ir saprotams, jo mūsu koalīcijā ieiet vis-
pirms zemnieku savienība — jūs, ja gribat, varat ap-
strīdēt, bet viņā ir liela rinda jaunsaimnieku un viņa
interesējās par jaunsaimniekiem, kā viņa to saprot
vislabāk (vai to viņa dara pareizi, vai nepareizi, tā
ir jūsu darīšana). Tālāk šinī koalīcijā ieiet visas
Latgales zemnieciskās frakcijas, kuras uzsver saim-
nieciskās prasības un tās te ir deklarācijā iekšā, tās
nav piemirstas. Tad šinī koalīcijā ieiet jaunsaim-
nieku un sīkzemnieku partija, kas nodibinājās taga-
dējās vēlēšanās. Ari viņa uzstādīja savas prasības
un tās ir te iekšā. Te ir ari jaunzemnieku frakcija,
kas darbojusies ilgāku laiku Saeimā un kurai ir savs
ministrs zemkopības ministrijā. Ari tai ir savas pra-
sības un viss tas ir apvienots šinī deklarācijā. Pēc
tam sacīt ka par jaunsaimniekiem te nekas nav mi-
nēts, to nevar. Es negribu apgrūtināt augsto namu,
lai nolasītu deklarāciju otrreiz priekšā, jo te tikai_par
sīkzemniekiem un jaunsaimniekiem galvenā kārta
runāts. Vecsaimnieki gandrīz nemaz nav minēti.
Nākošais, ko mums pārmet, ir jautājums par to, ka
mēs esam atzīmējuši platformā, ka samazināsim bu-
džetu, bet kādā ceļā, tas neesot aizrādīts. Tas ir
nepareizi un pats Bīlmaņa kungs, citēdams vienu
teikumu, konstatēja, ka platforma aizrādīts par
ierēdņu skaita samazināšanu. Skaidra lieta, ka
budžets līdz ar to samazināsies. Tālāk par to, ka
budžets samazināms, ir teikts 16. panta, kas nosaka:
nodokļu nasta pakāpeniski atvieglināma, sadalot no-
dokļus samērā ar maksāšanas spējam. Mums pār-
met par to, ka nodokli taisnīgi sadalāmi. Ar to Bīl-
maņa kungs nav apmierināts. Nu, sakāt, kādu citu
izeju priekš tam var atrast. Vai tad varam tikai
netaisnīgi nodokļus sadalīt? Ne. Taisnīgi! Ja iz-
teiktu tikai ar vienu vārdu vien,_ka nodokli taisnīgi
sadalāmi, tad Bīlmaņa kungam būtu taisnība, ja viņš
pieiet klāt ar savu mērauklu, ka nebūšot ņemt no ta,
kam ir, bet ņemt no tā, kam nav, kāto Bīlmaņa kungs
formulēja- Bet lai tas būtu skaidrāki, tad jālasa tā-
lāk. Tālāk nu ir teikts, ka nodokļu nasta samazinā-
ma samērā ar maksāšanas spējam. Pedzat, kungi,
te ir tas smaguma punkts. Ja nāk priekša gadījums,
kad viens deputāts, kurš pelna samēra lielu algu,
iedomājas, ka viņam jāmaksātikai tikpat cik maksa
rokpelnis, tāpēc ka viņš šo rokpelni aizstāv, _ tad mes
uz to nevaram ieiet. Mēs sakām, ka samēra ar viņa
ienākumiem viņam jāmaksā vairāk. Tāpat visiem
citiem, vai viņiem zeme ir vai nav, vai viņi ir tirgo-
tāji vai rūpnieki, nodokļi jāmaksā samēra ar viņu
maksāšanas spējām un nevis pec ta, pie kādas po-
litiskās partijas viņi pieder Neviens nevar teikt, ka
viņš pieder pie tādas un tadas_ partijas, kas stāv pa
kreisi un tāpēc viņam jāmaksā mazāk, kamēr zem-
nieku savienības deputāti, kas sēž pa labl_ laimaksa
vairāk. Mēs sakām, ka katram jāmaksā pec viņa
maksāšanas spējām, kāda viņa pārliecība ari nebūtu.
Līdz šim neviens pret to nav cēlis ierunas un to_ne-
vajadzētu darīt ari šinī gadījumā. Vel bij aizrādī-
jums uz to, ka valūtas krājumi Latvijas banka esot
samazinājušies. Šis stāvoklis esot radies mušu vai-
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dīšanas laikā. Bīlmaņa kungs kā persona, kurai ir
darīšana ar finansu un banku lietām ļoti labi zin, kā-
dā laikā šie valūtas krājumi ir samazinājušies. Viņš
zin, ka valūtas krājumu samazināšanās iesākās taisni
tad, kad pie stūres stājās pirmās Saeimas laikā viņa
atbalstītā Zamueļa valdība. Tās valdības laikā tie
samazinājās. Ja jums tas nav skaidrs, tad es ieteicu
jums palasīt to pašu «Ekonomistu", kur jūs to atra-
dīsiet. Jūs redzēsiet, ka Zamueļa valdības laikā
Latvijas bankas valūtas krājumi ir samazinājušies
no 63 miljoniem latu uz 33 miljoniem latu, tā tad par
veseliem 30 miljoniem. (Balsis pa kreisi: «Bet Celmi-
ņa valdīšanas laikā?") Celmiņa valdīšanas laikā tie ir
samazinājušies no 33 miljoniem uz 29 miljoniem la-
tu. Tā tad pilnīgi pareizi, samazinājušies tie ir, bet
tikai par 4 miljoniem latu. Kā redzat, nav jāmeklē
iemesli tur, kur to nav, bet jāmeklē tur, kur tie ir.
Ja mēs gribam būt objektīvi, tad nevaram pārmest
ne vienai, ne otrai valdībai un es atbildu tikai tāpēc,
ka mums te izteica pārmetumus. Iemesls patiesībā
ir tur, ka mēs daudz reiz piedzīvojam tādus faktus
un notikumus, uz kuriem jau viens no opozīcijas ru-
nātājiem aizrādīja, ka ja valdība ari grib ko darīt,
viņa tomēr nevar, jo izdod tādus likumus, kas viņai
atņem iespēju ko nebūt darīt, jo bieži tiek pieņemti
likumi ne ar to vairākumu, kas atbalsta valdību, bet
ar gadījuma vairākumu, kas Saeimā tobrīd sastādās,
un, kungi, kamēr mēs to nebūsim iznīcinājuši, mēs
nekādus panākumus negūsim. Valdība nolasa dekla-
rāciju, apsolās to un to izvest, bet kad nu viņa ķeras
pie izvešanas, pie attiecīga likuma izdošanas, tad pie
balsošanas notiek svārstīšanās un daudz reiz opozi-

- cija izved cauri savu gribu un likums iznāk tāds,
kādu valdība to nav gribējusi un kas pilnīgi neat-
bilst deklarācijā izteiktām domām. Tāds aizrādī-
jums nāca no viena no opozīcijas runātājiem un jā-
atzīst, ka aizrādījums ir gluži pareizs. Līdz šim tas
tā ir gājis un tālāk iet nevar. Tā nu, kungi, ir tāda
tēze, ko neviens negrib un nevar apstrīdēt. To ne-
apstrīdēs ari kungs Cielēns. kurš nāks uz šīkatedra
pēc manis. Šeit vēl aizrādīju uz to, ka lauksaimnie-
cībā ir krize, ka viņa atrodas grūtā stāvoklī u. t t,
un ka pie tā esot valdība vainīga. Man liekas, ka
tādu slēdzienu nevar taisīt. To zin centrs, to zin
kreisais spārns, to zin visi, ka ar valdības līdzekļiem
vien nekas nav panākams, jo mums nav to līdzekļu
tik daudz, la' visiem varētu nākt palīgā. Lai rastu
izeju no šī stāvokļa, tad koalīcija ir paredzējusi da-
būt ārējo aizņēmumu, panākt ārzemju kapitālu ie-
plūšanu L atvijā. Līdz šim ārzemju kapitāls ir ieplū-
dis par ārkārtīgi augstām procentēm un pavisam
ap'ams ir tas aizrādījums, ka mūsu finansu resors
ir vainīgs pie tam, ka daudzu un dažādu iemeslu dēļ
nav noslēdzis ārējo aizdevumu, kaut gan ārēji šie
aizdevumi izskatījās patīkami. Strīds visu laiku
grozās ap to. cik mēs varam maksāt par aizdevumu
un aizrāda, ka maksāt vajadzīgs pēc iespējas mazas
un lētas procentos. Šāds aizrādījums finansu mini-
strim tika taisīts no finansu un budžeta komisijas pu-
ses. Runa parasti iet par sešiem vai septiņiem pro-
centiem, bet jākonstatē tas fakts, ka nauda ienāk ne-
vis par septiņiem vai desmit procentiem, bet gan par
15%. Skaidrs ir tas, ka to politiku šeit vajaga gro-
zīt, jo tādi solījumi vien nevar tikt attaisnoti un reiz
taču jāpanāk vairākums Saeimā, kas saka, ka valdī-
bai jānoslēdz aizņēmums, kaut ari par dārgāku pro-
centu, bet tomēr šis dārgākais procents būs stipri
lētāks, nekā tagad latviešu rūpnieks, tirgotājs vai
lauksaimnieks spiests maksāt par to naudu, ko viņš
saņem no ārzemniekiem un tas, kungi, ir atkal re-
dzams deklarācijā. Es, kungi, tālāk nepieiešu pie
visiem tiem aizrādījumiem, kas te nākuši. Visus tos

konstatēt nav iespējams, neesmu ari tos atzīmējis,
bet gribēju pakavēties tikai pie šiem galveniem, lai
no tiem būtu redzams, ka lielā mērā opozīcijas aizrā-
dījumi dibinās uz pārpratumu- un nevis uz nopietnu
un pareizu deklarācijas saprašanu. Nevaru šeit ru-
nāt par to, ko viena vai otra atsevišķa grupa var iz-
vest. Sociālā bāze pašlaik ir daudz plašāka, nekā
tā, uz kuru balstījās tā deklarācija, ko mums sniedza
Zamueļa kungs. Tas ir skaidrs katram, Jo visa pla-
šumā Zamueļa kunga valdību atbalstīja ta grupa, ko
var nosaukt par mūsu strādniecību, bet nevarēja ru-
nāt ne par vienu citu saimniecisku šķiru vai grupu,
kura būtu reprezentēto tanī valdībā. Atsevišķas per-
sonas, kas balsoja par to valdību, to ari nevares_pa-
teikt, jo viņām būs grūti teikt, kādu aprindu vārdā
viņas runā. Tagadējā valdība var noteikti pateikt,
ka viņa balstās uz visiem rūpniekiem, jo nav neviena
priekšstāvja no rūpniekiem, kas atrastos ārpus šīs
koalīcijas, var teikt, ka tagadējā koalicija balstās uz
visiem lauksaimniekiem, uz jaunsaimniekiem, izpo-
stītiem, veciem saimniekiem un Latgales zemnie-
kiem. (Saucieni: «Uz baroniem!") Šīs ir tās gal-
venās sastāvdaļas, kas tagadējo valdību reprezentē
un jūs tāpat nevarēsiet apstrīdēt, ka visa inteliģence
reprezentēta šinī valdībā. (Starpsaucieni.) Jūs ru-
nājiet par zvejniekiem, ari tie ir reprezentēti (sau-
cieni: «Muižnieki!") Es uzskatu,ka muižnieku paš-
reiz nav, bet nemaz neslēpju, ka šīkoalicija atbal-
stās uz vāciešiem tāpat kā līdzšinējā, un ja jusšeit
atsaucaties, ka jūsu programa bija Latvijas agrāras
reformas aizstāvēšana pie Tautu Savienības, tad es
jums atgādinātu nelepoties ar citu spalvām. Tas
pants nāk no galējā labā spārna, no kristīgas nacio-
nālās frakcijas. Tikai tad, kad jūsu programa pie
valdības sastādīšanas nonāca centra rokas un no
centra tika atzīta un akceptēta kā pieņemama, tad
jūs to esat ieveduši iekšā. Tā tas ir celies unto jus
esiet atzinuši. Vai tā grupa vāciešu, kas iestājušies
par valdību, atzīst to vai nē, valdības pienākums ir
Tautu Savienībā valsts intereses aizstāvēt. No ta
jūs redzat, ka aizdomas šinī gadījumanav vairāk
nekas kā demogoģija. Šinī deklarācija skaidri un
gaiši izteikts, kādu ceļu mēs gribam iet. Ir skaidrs,
ka mēs varam nodibināt uz vairākumu valdību.
Tiem. kas šovakar ir izkrituši cauri,_ kuriem nav ta
vairākuma nav iespējams bijis sastādīt valdību, ja
viņi grib palikt uz valsts viedokļa, nav iespējams celt
ierunas pr^t koaliciju, kas te ir sastādījusies. Pie-
ņemsim, ka viņa ir maza un uz īsu laiku sastādījusies.
Bet mūsu apstākh prasa, lai valdība, kura nak, no-
dibinātos pēc iespējas ātri. Ja jums neoatīk. tad pēc
svētkiem, pēc jaungada jus varat sadabūt balsis klāt,
jums jau daudz netrūkst, jūs varat sastādīt jaunu
valdību. Bet tagad dodat zemei to, ko viņa gaida,
?in neatstājat pavisam bez valdības. Ja jumsneiz-
devās valdību sastādīt, kādu jūs gribējāt un cerējāt,
tur neko nevar darīt. Ja jums izdosies reiz sastādīt
kreiso valdību, kurai mēs būsim opozīcija, tad to-
mēr jūs nevarat aizrauties tik tālu, un nonākt pie ta,
ka pie stūres ir tāda valdība, kura neatbild Saei-
mas priekšā, vai ari valdības pavisam nav. Tas ir
nenormāls stāvoklis. No šī vakara, kur vienā va-
karā izmēģina sastādīt divas valdības, mēs varam
mācīties. Va'dībai vajaga būt atbildīgai parlamenta
priekšā, un dodat tādu valdību, mēs, deputāti, iz-
pelnīsimies no tautas un no saviem vēlētājiem daudz
mazāk pārmetumu, nekā līdz šim.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
tautas vietnieki! Pie katras valdības sastādīšanās
un valdības politikas, deklarācija ir mazāk svarīgā-
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kais. Valdības politiku nosaka tās partijas, kas stāv
aiz valdības. Kas ir šīs partijas un kas ir tā figūra,
kas stāv šīs valdības_ priekšgalā ? Mēs viņus labi pa-
zīstam no viņu pagātnes. Te runāja par nākotnes
uzdevumiem lauksaimniecībā, rūpniecībā u. t. t Bet
metīsim īsu skatu atpakaļ un jautāsim, kas darīts un
kas panākts no Celmiņa kunga valdības, kas tagad
jau gadu valdījusi.

Daudz runāts par zemkopības pacelšanu. Bet
ja saņemam kopā Celmiņa valdības iniciatīvi zemko-
pības pacelšanā, tad nav nekādu pozitivu ieguvumu.
Varēsim konstatēt vienīgi «universālo" zirgu audzi-
nāšanu caur totalizatoru. Mēs neredzam nevienā
lauksaimniecības un zemkopības jautājumā noteiktu
un_drošu iniciatīvi, kur valdība ar stingru roku vada.
Mes redzam mīņāšanos uz vietas un apkārtskatīša-
nos tanīs jautājumos, par kuriem parasti prot tikai
vaidēt un raudāt. Ņemsim rūpniecību. Tiek runāts
daudz, ka jāpaceļ rūpniecības attīstība. Vai mēs
esam redzējuši jebkurā nozarē noteiktu iniciativi no
Celmiņa valdības puses ārējā tirgus sagādāšanā
mūsu rūpniecībai? Vai mēs esam redzējuši inicia-
tivi no finansu ministrijas puses rūpniecības attīstī-
bai, vai esam redzējuši konkrētu priekšlikumu ārējā
tirgus iekarošanai mūsu rūpniecībai? Mēs to ne-
esam redzējuši.

Vissmagākais'jautājums mūsu saimnieciskā dzī-
vē pašlaik ir kredita politika. Kā vienā, tā otrā de-
klarācijā mēs dzirdējām par tirdznieciskās bilances
uzlabošanu. Bet es tagad gribētu jautāt, kur ir tas
pamata cēlonis finansielām grūtībām Latvijas paš-
reizējā tautsaimniecībā? Ja pieejam nopietni šim
jautājumam klāt, tad jāatzīst, ka lauksaimniecības
krīzes nav. Pēdējos 6 gados ar lauku saimnieku ui.
viņu kalpu ārkārtīgu darbu, ārkārtīgām pūlēm mums
ir atjaunots dzīvais un nedzīvais inventārs, pat vēl
lielākos apmēros, nekā pirms kara. Ari rūpniecības
atjaunošana, kaut gan palēnām, bet tomēr iet uz
priekšu. Tā tad mūsu saimnieciskā dzīvē sastrēgu-
ma nav. Mums ir nelabvēlīgas parādības mūsu valsts
tirdznieciskā bilancē, jo tanī valda ārkārtīga pasivi-
tāte. Bet atbildību par šīs bilances pasivitāti nes tie
kungi, kas sēž Latvijas bankas padomē. Mēs zinām,
ka Latvijas bankas politika netiek vadīta no Lat-
vijas tautsaimniecības uzdevumiem, bet no sīku, ap-
robežotu kliķu interesēm. Es jautāšu Celmiņa bi-
jušam un Ulmaņa nākošam finansu ministrim un ari
bankas padomes vairākumam, vai ir nopietni kād-
reiz ticis pārrunāts par kaut kādiem tautsaimniecī-
bas uzdevumiem mūsu nacionālās bankas kreditu
politikā. Ko mēs esam redzējuši pa šiem pēdējiem
5 gadiem? Mēs esam redzējuši sistemātisku importa
atbalstīšanu, sistemātisku importa pārkreditēšanu.
Vai ir redzēta kāda programa, kā sekmēt mūsu ek-
sportu uz ārzemēm? Mūsu Latvijas bankas padomē
tiek izsniegti kredīti pēc vienāda procenta kā tiem,
kas atbalsta eksportu resp. mūsu zemes ražošanas
spējas, tā tiem, kas. atbalsta importu. Še ir tas kar-
dinālais cēlonis mūsu finansielās dzīves grūtībām.
Ir pārkreditēts imports un nav atrasta noteikta finan-
siela un tautsaimnieciska politika ražošanas sekmē-
šanai. Mēs, latvieši, bieži noskatāmies no augšas
uz lietuviešiem. Lietuvas nacionālā banka ir tālāk
šinī politikā nekā mēs. Lietuvas nacionālā banka
atbalsta vietējo ražošanu, ņemot no eksporta kredī-
tiem tikai 5%, kamēr no importa kredita ņem
12—15«X

Tālāk, runājot par Latvijas nacionālo banku,
mēs redzam, ka viņa uz visas līnijas ir audzinājusi
tautiskos „nouveaux riches" (jaunos bagātniekus).
Runāsim atklāti, visi šie Bļodnieki un zemnieku sa-
vienības dižvīri ir izmantojuši savu iespaidu Latvijas

bankā, lai ar tautas bagātībām, kuras sakrātas no
Latvijas iedzīvotāju grašiem, lai ar visiem tiem fon-
diem, kas ir Latvijas bankas rīcībā, izaudzinātu 5
gados šauru grupu jaunos latviešu tautiskos bagāt-
niekus.

Sauksim viņus vārdā: Kas ir Uniona banka?
Kas Latvijas komercbanka? Kas ir Zemnieku ban-
ka? Kas ir šeit par direktoriem-rīkotājiem un gal-
veniem padomes locekļiem? Tie ir šie Bļodnieki,
zemnieku savienības dižvīri, ari topošās valdības pre-
zidenta kungs, kas šodien grib uzņemties valsts fi-
nansielo kuģi tālāk vadīt. Vai viņi līdz šim ir atbal-
stījuši nacionālās ražošanas intereses? Te ir bijusi
vienkārša iedzīvošanās uz Latvijas finansielām grū-
tībām. Viņi ir ņēmuši no Latvijas bankas naudu par
7% un 8%, bet no ražotājiem-zemkopjiem plēsuši
15%-.Pa. ražotājiem un ražošanu jūs neesat gādājuši,
par tiem jūs neesat domājuši, bet esat gājušiuz per-
sonīp-o iedzīvošanos. Tās pats jāsaka par Konzumu,
p«*r Ekonomisko sabiedrību, par «Latu" un citām sa-
biedrībām. Es ari pazīstu lauksaimniekus un esmu
sakaros ar viņiem. Lauksaimnieki runā, kāpēc viņi
nevar dabūt kredītus lauksaimniecības atjaunošanai,
ražošanai, lauksaimniecības intensifikācijai no La-
tvijas valsts par 8% un 9%. Priekš kam vajadzīgi
šie starpnieki, šie augļotāji, šie valūtas šīberi, kuri
saņem lielas procentos par tiem līdzekļiem, kurus
viņi saņēmuši no valsts bankas. Šīs valūtas speku-
lācijas dēles piezīdīsies jo cieši pie Ulmaņa kunga
valdības.

Ar kreisās valdības nodibināšanu būtu šīs dē-
les apdraudētas. Nebūtu apdraudētas Latvijas zem-
kopju ražotāju intereses, nebūtu apdraudēta Latvijas
rūpniecības atjaunošana, jo mēs zinām, ka tagadējos
apstākļos, kamēr visa pasaule stāv uz kapitālisti-
skiem pamatiem, kara izpostītā zemēražošanu nevar
apgrūtināt tā, lai tā sabruktu. Kreisās koalīcijas po-
litika neapdraudēja mūsu rūpniecību, tāpat kā neap-
draudēja sekmīgu ražošanas attīstību uz laukiem,
sekmīgu tirgu iekarošanu mūsu rūpniecībai, bet krei-
sai valdībai bij nopietna griba likvidēt visus valūtas
šīberus.

Klīves' kungs teica, ka zeme atrodoties grūtā
saimnieciskā stāvoklī. Jā, mani kungi, mes ari zi-
nām, ka grūtā saimnieciskā stāvoklī atrodas Latvi-
jas zemnieku banka, Uniona banka un «Lats". Mēs
zinām ari, ka tur ir jāmaksā zināmi vekseļi, kurus
jūs ta^ad caur iespaidu uz valdības politiku varbūt
pratīsiet nokārtot...

Ulmaņa kunga deklarācija runā ari par koope-
rācijas atbalstīšanu. Mani kungi, es nerunāšuar sa-
viem vārdiem. Vajadzēja tikai palasīt pirms Saei-
mas vēlēšanām un ari pēc tām. vienu laikrakstu, kas
saucās «Balss" — tanī jūs būtu atraduši diezgan labu
kritiku attiecībā uz jūsu «metodēm" kooperācijas at-
balstīšanā. Tāpēc šinī jautājumā kādu vārdu klāt
pielikt ir lieki. (Klīves starpsauciens.) Klīves. kungs,
neuztraucaties, tiekat tikai paši galā ar to kooperā-
ciju, kurā Jūs ieejat ar baronu Firksu.

Katrai politikai, katram politiskam virzienam,
katram politiskam darbiniekam ir sava pagātne. Pa-
gātnes ēnas jūs ar savu daiļo runāšanu prom neaiz-
runāsat Latvijas tautas nospiedošais vairākums to
valdību, kura pastāvēja tā saucamā Ulmaņa-Berga
valdīšanas laikā, atminas gan, bet tikai no vienas
puses. Viņas atmiņā nestāv Latvijas republikas di-
bināšanas pirmās dienas, bet gan Ulmaņa-Berga val-
dības pēdējās dienas. Sī laikmeta dienas pietieko-
ši stipri atmin Latvijas tauta sakarā ar dažādām
Interiiational-Corix>ration afērām un vēl citām smir-
došām lietām, par kurām šodien te tuvāk nerunāsim.
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Kādas būs jaunās valdības attiecības pret mūsu
Latvijas jaunās vēstures vissvarīgāko notikumu, pret
agrāro reformu? Es neatkārtošu to, ko teica Lin-
diņa kungs. Teikšu tikai vienu. Kungi, jūs varat de-
klarācijas rakstīt ne tikai vienu reizi, bet trīs reiz
un desmit reizes un teikt, ka jūs Tautu Savienībā
ajzstavesat Latvijas agrāro reformu. Bet kur paliek
jūsu klusā nolīgšana ar baronu Firksu? Tā jums sa-
sies kājas un rokas, jo viņš zin cenu savam atbal-
stam. Ka ari jus negribēsat to noslēpt, tomēr ir zi-
nāms, ka jus nedomājat aizstāvēt Latvijas, agrāro re-
formu Tautu Savienībā. Jūs sekmēsat agrārās re-
formas reviziju un atlīdzības maksāšanu muižniekiem.

Sava šīs dienas deklarācijā jūs solāties aizstā-
vēt Latvijas demokrātiju. Bet mums visiem labā
atmiņa tas laikmets, kā_ jūs demokrātiju esat «stipri-
nājuši" tad, kad jus_ bijāt valdībā un ari tad, kad jūs
bijāt opozīcija. Mes pazīstam jūsu iekšējo politiku
un neaizmirsīsim to nekad! Mēs pazīstam pretval-
stiskas tieksmes frakcijai, pie kuras pieder Ķūķa
kungs. Mes zinām ari to frakciju, kura ir saistījusies
ar to līderi, kurš pašlaik sēž centrālā cietumā. Nu šie
pretdemokratiskie elementi būšot sargāt Latvijas de-
mokrātiju! Kungi, šī valdība ir atklāts izaicinājums
Latvijas demokrātijai? Mes no šī izaicinājuma ne-
baidāmies un mes šo nomesto cimdu pacelsim.

Iepriekš savas runas nobeigšanas, pakavēšos vel
īsos vārdos pie tas «kooperācijas", kura sekmējusi
šīs valdības_ nodibināšanu. . Te Klīves kungs nāca
ar morāliskam pamācībām Franča Trasuna kungam.
Nu, Klīves kungs, Jums mācīt citiem morāli,kur esat,
varbūt, ar nepolitiskiem, nemoraliskiem līdzekļiem
Francim Trasuna, kungam deputātu Zepi atņēmuši,
gan nepiederas. Ar kādiem līdzekļiem Jūs esat pra-
tuši nokar_tot_ attiecības starp vekseļu devējiem un
vekseļu ņēmējiem, tas Saeimas kuluāros ir atklāts
noslēpums. Logina un Kubļicka kungu afēras pietie-
koši zināmas. Ka jusšīs lietas esat nokārtojuši, to
mes atstājam jūsu pašu morāliskai apziņai.

Beidzot, mēs varam konstatēt vienu slēdzienu:
Nonāca kunga radikālo jaunzemnieku, Bļodnieka
kunga trūcīgo sīkzemnieku un Breikša kunga demo-
krātiskas sīkpilsonības un radikālo inteliģentu vēlē-
tāju intereses nav apvienojamas ar agrārās reformas
noliedzēju, demokrātiskas valsts gravēju, viņu valū-
tas spekulantu interesēm. Attiecībā uz mazo ļaužu
kreditēšanu un atbalstīšanu viņu saimnieciskās dzīves
nostiprināšana tagad no reāli saimnieciskā viedokļa
šie bļodnieki, Nonaci, Breikši (starpsaucieni: «Lau-
vas_!"j un Latgales sīkzemnieku deputāti nodod savu
velētāju saimnieciskas intereses. Otrkārt, viņi nodod
Latvijas politisko demokrātiju. Mēs pie šīs Ulmaņa
valdības šūpuļa varam skaidri pateikt, ka atrodamies
pie latviešu pilsoniskas demokrātijas kapa.

Pec visām teorētiskām deklarācijām, kuras tik
«spīdoši" formulēja Nonāca kungs par nacionālo bāzi
un par demokrātisko bāzi, te esam pienākuši pie
internacionālas bāzes un pie nedemokrātiskās bāzes.

Un ja patīk šiem deputātiem nodot savu vēlē-
tāju intereses, lai viņi to dara. Valdības deklarācijā
nav, un valdības nākošā politikā nebūs nekā no
Bļodnieka. kunga_ radikāliem solījumiem saviem vēlē-
tajiem, kā piemēram atlīdzība tiem, kas cietuši no
18. marta likuma. Nonāca kungs svēti solījās saviem
vēlētājiem aizstāvēt agrāro reformu, bet tagad šo
zverastu lauž. Logina kungs un citi Latgales deputāti
solījuši ļoti daudz saviem sīkzemnieku vēlētājiem,
bet visi tie ir bijuši tukši solījumi, lai mānītu un muļ-
ķotu savus vēlētājus.

Šeit Saeimā_ ir sācies tas, kas notiek Jāņu
vakara; «šim stūrītis, tam stūrītis, man pašam!
viducītis." Dalīs vienu krietnu stūri atklātiem

koalicionariem, vācu reakcionāriem — atlīdzību
muižniekiem — otru stūri dalīs Loginam (sauciens
«Dubinam!"), Dubinam un pūlējos citiem dažādiem
sīkbļodniekiem. Un pats viducis tiks paturēts «zem-
nieku savienības" dižvīriem un lielveikalniekiem.
Tas labākais dalīšanas objekts būs tie paši kredīti
no Latvijas valsts bankas un dažas citas lietas dažā-
dās attiecīgās valsts iestādēs. Šeit ir bijusi gan
«kooperācija" pie valdības nodibināšanās, bet at-
vainojat, ka man būs jālieto viens stiprs vārds, —
pie šīs valdības sastādīšanās galveno lomu ir spēlē-
jusi politiskā korupcija.

Lai šie kungi, kas apmānījuši savus vēlētājus,
kas šobrīd nodod savu vēlētāju saimnieciskās intere-
ses, kas nodod agrārreformas aizstāvēšanas inte-
reses, kas nodod Latvijas politisko demokrātiju, ne-
priecājas par agru. Uz priekšu mēs, aizstāvot strād-
niecības intereses, aizstāvēsim ari no jums nodoto
vēlētāju, mazo patstāvīgo darba ļaužu intereses.
Sociāldemokrātu frakcija, turpinot savu politisko
līniju, atbildīgā, bet asā opozīcijā, visos valsts saim-
nieciskos, politiskos un kulturelās dzīves jautājumos
nostāsies pretī jūsu negatīvai, tautas masām kaitīgai
politikai. Jūsu negatīvai praktiķa! mēs pretim no-
stādīsim ne tikai noliedzošas runas, bet reāliem dzī-
ves apstākļiem piemērotu pozitivu, uzbūvējošu valsts
dzīvi un tautsaimniecību veidojošu politiku. Un zem
šāda mūsu spēcīgā spiediena, kungi, šī valdība var-
būt nepārdzīvos divas Zvaigžņu dienas (aplausi
kreisā spārnā).

Priekšsēdētāja biedrs A. Aiberingis: Vārds de-
putātam Nonācām.

O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Augstā
sapulce! Jūs redzat, kādā kara stāvoklī mēs atroda-
mies viens ar otru. Varētu jautāt, vai ir kādi dzi-
ļāki saimnieciski un sociāli iemesli šim naidam, kāds
ir starp vienu un otru spārnu. Ja pameklētu pēc šiem
iemesliem, varbūt, varētu tādus ari atrast. Tomēr
šie iemesli nebūtu pārliecinoši priekš Latvijas valsts
pilsoņu lielākās daļas. Patiesībā šim naidam iemesli
meklējami citur. Šim naidam iemesli jāmeklē mūsu
politiskā dzīvē, kuru regulē politisko partiju organi-
zējošs spēks. Partijas allaž grib būt mobilizējošā
stāvoklī, kas nav iespējams mierīgā garā aukstasi-
nīgi novērtējot patieso dzīvi. Šis apstāklis liek ap-
skatīt lietas caur tumšākām brillēm, mākslīgi biezē-
jot krāsas. Tā mēs esam nonākuši pie tāda stāvo-
kļa, ka vieni šo spārnu (griežas pa kreisi) apzīmē
gandrīz vai par Latvijas valsts nodevēju un šisspārns
(griežas pa labi) no otriem tiek apzīmēts par tik
reakcionāru (Sauciens pa kreisi: «Pareizi!"), ar
kuriem nav nekāda kopdarbība iespējama (M. Ro-
zentāls no vietas: «Jūs ari esat politiskās partijas
priekšstāvis.") Mēs esam nupat pārdzīvojuši vēlē-
šanu laiku, kur aģitācijas viļņi un neiecietība vie-
nam pret otru sasniedza savu augstāko pakāpi. Šā-
dos_ apstākļos bija nepieciešamība, bet reizē ar to
varēja iepriekš pateikt — nepateicīgs uzdevums —
izmēģināt samierināšanās darbu. To ir mēģinājusi
pie valdības sastādīšanas centra apvienība — tās
grupas, kuras ar šādu vārdu tiek apzīmētas. Ne-
viens no jums to nenoliegs, ka viņas ar vislielāko
sirsnību šo darbu izmēģinājušas. Tagad jāatzīst, ka
šis darbs ir bijis velts. Acumirklīgos apstākļos nav
iespējams runāt par veļamāko izeju, par lielo koali-
ciju. Patlaban esam piedzīvojuši vēl līdz šim nepie-
dzīvotu. Esam piedzīvojuši ainu, kura atgādina hi-
podroma aulekšošanu, kur vienā vakarā divas val-
dības steidzas viena par otru ātrāki nokļūt pie mēr-
ķa. Lai atvaino par šo salīdzinājumu, viņš varbūt,
ir nevieta, bet kreiso izturēšanās viņu atgādina. Kur
labais spārns jau gatavojās valdību sastādīt, steigties
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šim darbam priekša _nebija nopietna,pamata; tur bija
tikai viena velēšanas — izsist labo spārnu no viņa
uzņemta darba, vienīgi šis ārējais efekts bija vado-
šais. Mes redzējām, kādas bēdīgas sekas bija šim
mēģinājumam. Ja mums tagad nav iespējams pa-
nākt lielo koaliciju, mums atliek vēl vienīgais iespē-
jamais — pilsoņu apvienošanās. Pilsoņu apvienoša-
nas darbs ir iesākts.un tas ir lielākais ieguvums; tas
ir ari kreiso uztraukuma iemesls. Es nesaku, ka
tagad iestāsies mūžīgs miers. Ir taisnība, ka pil-
sonības spārna ir dažādi elementi: te ir grupas, ku-
ras saucas par demokrātiskām, ir viņu starpā kon-
servatīvi un varbūt vēl vairāk nekā konservatīvi.
Nav teikts, ka neiestāsies pilsoņu starpā pilnīga sa-
ticība, to es negribu sacīt, bet ir pilnīgi aplami tie
pārmetumi, ko tagad taisa demokrātiskai centra pil-
sonībai, ka viņa esot pastrādājusi it kā kādu demo-
krātijas nodevības darbu, stādamās kopā ar visām
pilsonības grupām, ari labo neizslēdzot. Tas darbs,
kur tiešam mums par demokrātiju bij jāstāv no-
moda, ir jau padarīts, tas ir rakstīts mūsu Satversmē.
Mums tagad stāv priekšā vienkārši kārtējas likum-
došanas un valdības darbs. Ja šinī darbā rāsies kādi
mēģinājumi no labās puses demokrātijas tiesības
apcirpt, tad varat būt pārliecināti, ka demokrātiskā
pilsonība no centra ies roku rokā air jums (rāda uz
opozīciju). Šīprograma, kuru nolasīja Ulmaņa kungs,
irgandrīz uz mata tāda, ar kuru centrs bija gatavs
slēgt koaliciju ar jums. 3U no šīs programas burtiski
līdzinājās kreiso programai. Kā tas nu var notikt,
ka tas, kas ir labs priekš jums, uz reizi paliek slikts
tapec vien, ka tas pats nāk no otras puses. To es
galīgi nesaprotu. Te bija 2 deputāti, kas sevišķi uz-
stājās par demokrātiskiem principiem un kritizēja
nolasīto deklarāciju. Tie bija Francis Trasuns un
Lindiņa kungs. Abu šo 2 vīru kritika nav nopietna.
Francis Trasuns līdz šim ir visas valdības Latvijā
gāzis un atkal visas no jauna cēlis. (Jautrība.) Šo-
vakar nāk pirmā valdība, kurā Francis Trasuns nav
iekšā. Un tas ir tas īstais iemesls, kāpēc Francis Tra-
suns nav apmierināts. Tad Lindiņa kungs runāja par
to, ka nevarot iet kopā valdībā ar labo spārnu. Bet
Lindiņa kungs ir visus grēkus grēkojis līdz ar lielo
zemnieku savienību, jo mazā zemnieku savienība-
mazinieki un vecā zemnieku savienība allažiņ ir kopā
bijuši valdībā. Un ja jums tur ir kaut kas slikts,
tad jūs esat Visam tam kūmās stāvējuši. Tikai šo-
dien jūsu partija šķiras no vecās zemnieku savie-
nības. Jūs sacījāt, ka šodien zināmas grupas jau
svinot Ziemas svētkus, bet šodien ir 2 grupas, kas
te svin atšķirības, t. i. Francis Trasuns kā visu val-
dību līdztaisltājs un Lindiņš šķiras no savas vecās
domu biedrenes-zemnieku savienības. Tas ir ie-
mesls, kāpēc no šīm 2 pusēm nāca kritika par šīs val-
dības it kā «nedemokrātisko" programu. Tālāk no šīs
puses ar pirkstu tika norādīts: jūs atbalstāt to val-
dību,*kuru atbalsta ari barons Firkss un vispārīgi
minoritātes. Tas nu atkal ir jautājums, pie kura
drusciņ ilgāk jāpakavējas. Jūs apzīmējat minoritātes,
teiksim, minoritatu galējo labo spārnu par absolūti
nedemokrātisku. Paskatāties mazliet pagātnē. Visi
tie demokrātiskie likumi par pilsoniskām brīvībām,
— ar kādu palīdzību tie ir pieņemti (Sauciens no vie-
tas: «Pret jums!"). Jā, pareizi, pret mums, bet ar
kā palīdzību jūs pieņēmāt šos pilsonisko brīvību
likumus? Vai tās nebija minoritātes, kas balsoja jums
līdz un sevišķi labā spārna minoritātes? Vai tanī
reizē, kad pieņēma ^šos demokrātiskos likumus,
«Sociāldemokrāts" nebija pārpildīts no uzslavas
rakstiem taisni uz šoreakcionāro minoritatu adresi,
kā jūs tagad tās saucāt. Palasāt stenogramās, kā
jūs toreiz apzīmējāt šīs minoritātes. Tās esot vie-
nīgās, kas vēl kaut ko saprotot no demokrātisma un

protot šo demokrātismu sargāt. Tālāk jājautā, ar
ko roku rokā jūs darbojāties tepat blakus pilsētas
dome. Taisni ar tām pašām minoritātēm, kuras jūs
še apzīmējāt par pavisam nederīgām un reakcionā-
ram? Vai Rīgas pilsētas domē nav tāda situācija,
ka jus roku rokā ar visām «reakcionārām,, minori-
tātēm izolējāt latviešu pilsoņus no iespaida Rīgas
pilsētas komunālā dzīvē? Un kas jums tur ir labs,
tas Latvijas pilsonībai še lai būtu slikts? Latviešu
pilsonība tomēr ir daudz lielāks neitralizējošs spēks
neka jus. _ Jūs esiet tikai 33—37, bet pilsonības ir
daudz lielāks skaits. Tā tad aplams ir uzskats, pie
kura jūs turaties, ka pilsonības kopā iešana ar mino-
ritātēm var ari būt bīstama latviešu tautai, Latvijas
zemei un valdībai.

Valdības programa ir doti zināmi solījumi ari
minoritātēm. Solījumus minoritātēm esat devuši ari
jūs. Uz to pa daļai ari dibinās šī vakara hipodromiskā
skriešanās, jo bij solījumi minoritātēm no vienas
puses un bij solījumi ari no otras puses. Starpība
tomēr bij vienā ziņā. Jūs minoritātēm solījāt ne-
samērojami vairāk, nekā solīja pilsonība. Tomēr
kāda aina? To minoritatu, kas seko pilsonības solī-
jumiem, ir nesalīdzināmi mazāk, nekā to, kas sekoja
labā spārna solījumiem. Ar ko> tas izskaidrojams?
Minoritātes ir skatījušās ne tikai uz to, c i k sola,
bet ari uz to. kas sola. Mērenākās minoritātes
(Balsis oa kreisi: «Melnākās") ir skatījušās uz to,
kas var solīto ari pildīt Pilsonība ir solījusi, sola
un dos minoritātēm to, kas saskan ar Latvijas valsts
interesēm, un latviešu tautas cieņu un ne vairāk.

Tāpēc, visu kopā savelkot, savas frakcijas
vārdā varu pazirnt. ka mēspabalstīsim jaunovaldību,
pabalstīsim ar labāko apziņu, ka mēs neesam nede-
mokrātiski, bet ka mēs gribam būt īsti demokrāti.
Mes neesam demokrātijas grāvēji, gluži otrādi, mēs
esam demokrātijas nostiprinātāji. Otrkārt, kas zī-
mējas uz manas frakcijas stāvokli attiecībā pret saim-
nieciskiem jautājumiem, tad var teikt, ka valdības
programa nekas nav nolaists no manas frakcijas
zelēšanu laikā dotiem solījumiem. Visi mūsu vēlē-

šanu laika solījumi ir burtiski uzņemti ari jaunās
valdības darbības platformā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds depu-
tātam J. Rubulim,

Jānis Rubulis (Latgales zemnieku partija):
Cienījamie deputātu kungi! Man ir tas gods deklarēt
ari zemnieku frakcijas stāvokli pie šīs valdības. Vis-
pirms man jānoraida tos uzbrukumus, kuri nāca no
sociāldemokrātu puses, ka dažas frakcijas, kas pie-
dalījušās šajā, pēc viņu domām, labā koalīcijā, ir
piemirsušas vēlēšanu laikā dotos solījumus. Man
tāpat kā Nonāca, kungam jāaizrāda,ka Latgales zem-
nieku frakcijas solījumi ir pilnā mērā uzņemti šīs
koalīcijas platformā. Turpretim man jānorāda, ka
izgāztā sociāldemokrātu valdība no saviem solīju-
miem atkāpusies. Aizbraucat uz Latgali un tad jūs
dzirdēsat, ko saka vietējie zemnieki par jūsu solī-
jumu pildīšanu, par piemēru linu cenas. Es brīnos,
kāpēc sociāldemokrāti tik stipri uztraucas par to,
ka šīs koalīcijas platformā uzņemtas daudz zem-
nieku prasības. Es domāju, ka tas ir pareizi, jo man
rādās, ka pašlaik strādniecības stāvoklis ir daudz
labāks nekā zemniecības, un tāpēc man liekas, ka
sociāldemokrātiem nebūtu ko uztraukties, ja tagad
ari ražošana tiek pa daļai atbalstīta. Kas zīmējas
uz peļņu no monopoliem, tad kreisie sociāldemokrāti
domā, ka būs jāpiemaksā ražotājiem prēmijas. Mēs
to ^neprasām un negribam, bet nepiekrītam ari tam,
lai valsts par daudz apgrūtinātu,ražotā jus. Dažs no
deputātu kungiem atzīst, ka šī deklarācija ir pilnīgi
tukša, bet citi turpretim atrod, ka tā ir par daudz
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šim darbam priekša nebija nopietna.pamata; tur bija
tikai viena velēšanas — izsist labo spārnu no viņa
uzņemta darba, vienīgi šis ārējais efekts bija vado-
šais. Mes redzējām, kādas bēdīgas sekas bija šim
mēģinājumam. Ja mums tagad nav iespējams pa-
nākt lielo koaliciju, mums atliek vēl vienīgais iespē-
jamais — pilsoņu apvienošanās. Pilsoņu apvienoša-
nas darbs ir iesākts .un tas ir lielākais ieguvums; tas
ir ari kreiso uztraukuma iemesls. Es nesaku, ka
tagad iestāsies mūžīgs miers. Ir taisnība, ka pil-
sonības spārna ir dažādi elementi: te ir grupas, ku-
ras saucas par demokrātiskām, ir viņu starpā kon-
servatīvi un varbūt vēl vairāk nekā konservatīvi.
Nav teikts, ka neiestāsies pilsoņu starpā pilnīga sa-
ticība, to es negribu sacīt, bet ir pilnīgi aplami tie
pārmetumi, ko tagad taisa demokrātiskai centra pil-
sonībai, ka viņa esot pastrādājusi it kā kādu demo-
krātijas nodevības darbu, stādamās kopā ar visām
pilsonības grupām, ari labo neizslēdzot. Tas darbs,
kur tiešam mums par demokrātiju bij jāstāv no-
modā, ir jaupadarīts, tas ir rakstīts mūsu Satversmē.
Mums tagad stāv priekšā vienkārši kārtējas likum-
došanas un valdības darbs. Ja šinī darbā rāsies kādi
mēģinājumi no labās puses demokrātijas tiesības
apcirpt, tad varat būt pārliecināti, ka demokrātiskā
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protot šo demokrātismu sargāt. Tālāk jājautā, ar
ko roku rokā jūs darbojāties tepat blakus pilsētas
dome. Taisni ar tām pašām minoritātēm, kuras jūs
še apzīmējāt par pavisam nederīgām un reakcionā-
rām? Vai Rīgas pilsētas domē nav tāda situācija,
ka jus roku rokā ar visām «reakcionārām,, minori-
tātēm izolējāt latviešu pilsoņus no iespaida Rīgas
pilsētas komunālā dzīvē? Un kas jums tur ir labs,
tas Latvijas pilsonībai še lai būtu slikts? Latviešu
pilsonība tomēr ir daudz lielāks neitralizējošs spēks
nekā jūs._ Jūs' esiet tikai 33—37, bet pilsonības ir
daudz lielāks skaits. Tā tad aplams ir uzskats, pie
kura jus turaties, ka pilsonības kopā iešana ar mino-
ritātēm var ari būt bīstama latviešu tautai, Latvijas
zemei un valdībai.

Valdības programa ir doti zināmi solījumi ari
minoritātēm. Solījumus minoritātēm esat devuši ari
jūs. Uz to pa dalaī ari dibinās šī vakara hipodromiskā
skriešanās, jo bij solījumi minoritātēm no vienas
puses un bij solījumi ari no otras puses. Starpība
tomēr bij vienā ziņā. Jūs minoritātēm solījāt ne-
samērojami vairāk, nekā solīja pilsonība. Tomēr
kāda aina? To minoritatu, kas seko pilsonības solī-
jumiem, ir nesalīdzināmi mazāk, nekā to, kas sekoja
labā spārna solījumiem. Ar ko tas izskaidrojams?
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Kļūdu izlabojums.
II. Saeimas I. sesijas 7. loksnē 213. lapas pusē

14. rindiņā no augšas vārdu «ka neiestāsies" vietā
jāstāv «ka nu iestāsies".

Tanī pašā loksnē 214. lapas pusē 23.—25. rindi-
ņās no augšas teikuma «To minoritatu, kas seko
pilsonības solījumiem, ir nesalīdzināmi mazāk, nekā
to, kas sekoja labā spārna solījumiem" vietā jāstāv:
«To minoritatu, kas sekoja sociāldemokrā-
tu lieliem solījumiem, ir nesalīdzināmi mazāk,
nekā to, kas seko pilsonības solījumiem".

drusciņ ilgāk jāpakavējas. Jūs apzīmējat minoritātes,
teiksim, minoritatu galējo labo spārnu par absolūti
nedemokrātisku. Paskatāties mazliet pagātnē. Visi
tie demokrātiskie likumi par pilsoniskām brīvībām,
— ar kādu palīdzību tie ir pieņemti (Sauciens no vie-
tas: «Pret jums!"). Jā, pareizi, pret mums, bet ar
kā palīdzību jūs pieņēmāt šos pilsonisko brīvību
likumus? Vai tās nebija minoritātes, kas balsoja jums
līdz un sevišķi labā spārna minoritātes? Vai tanī
reizē, kad pieņēma .šos demokrātiskos likumus,
«Sociāldemokrāts" nebija pārpildīts no uzslavas
rakstiem taisni uz šo reakcionāro minoritatu adresi,
kā jūs tagad tās saucāt. Palasāt stenogramās, kā
jūs toreiz apzīmējāt šīs minoritātes. Tās esot vie-
nīgās, kas vēl kaut ko saprotot no demokrātisma un

dzirdēsat, ko saka vietējie zemnieki par jūsu solī-
jumu pildīšanu, par piemēru linu cenas. Es brīnos,
kāpēc sociāldemokrāti tik stipri uztraucas par to,
ka šīs koalīcijas platformā uzņemtas daudz zem-
nieku prasības. Es domāju,ka tas ir pareizi, jo man
rādās, ka pašlaik strādniecības stāvoklis ir daudz
labāks nekā zemniecības, un tāpēc man liekas, ka
sociāldemokrātiem nebūtu ko uztraukties, ja tagad
ari ražošana tiek pa daļai atbalstīta. Kas zīmējas
uz peļņu no monopoliem, tad kreisie sociāldemokrāti
domā, ka būs jāpiemaksā ražotājiem prēmijas. Mēs
to vneprasam un negribam, bet nepiekrītam ari tam,
lai valsts par daudz apgrūtinātu.ražotājus. Dažs no
deputātu kungiem atzīst, ka šī deklarācija Ir pilnīgi
tukša, bet citi turpretim atrod, ka tā ir par daudz
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pilna un beidzot paši sapinās pretrunās. Viņi uz-
metas ari par Latgales aizstāvjiem un pārmet Lat-
gales zemnieku frakcijai, ka viņa sūtījusi savu priekš-
stāvi par tautas labklājības ministri. Man jājautā,
vai kreisās koalīcijas sastāvā bija minēts par zem-
kopības ministri latgalietis vai nē. Es domāju, ka jūs
to nedzirdējāt. Turpretim mēs zinām un dzirdējām,
ka kreisās valdības sastāvā balsstiesība. bija dota
tikai vienam latgalietim, turpretim labā koalīcijā mēs
redzam divus latgaliešus ar balsstiesībām kabinetā.
No šī redzes stāvokļa ir ieguvums par vienu balsi
kabineta. Ka kreisās, tā labās koalīcijas sastāvā mēs
latgalieši neesam tik daudz Saeimā un tāpēc ne-
varējām panākt, lai zemkopības resors būtu nodots
latgaliešiem. Turpretim zināma vienošanās ir pa-
nākta, ka zemkopības ministra biedrs būs latgalietis,
kas apmierinās tās intereses, par kurām šodien rūpē-
jaL.indiņa kungs. Lindiņa kungs saka, ka deklarā-
cija teikts par latgaliešu pārvietošanu uz brīvām
zemēm. Latvijā. Lindiņa kungs pats agrāki uzstājās
par to, ka latgaliešuspārvietotu uz Kurzemi un mums
visiem zināms, ka brīvas zemes ir Kurzemē un do-
māju, ka šodien to jums nebūs vēlreiz jāapstiprina.
No otras puses domāju,ka sociāldemokrātiem nebūtu
jauz,traucas,_ka latgalietis ir tautas labklājības mi-
nistrs, tas nāks tikai par labu, jobeigu beigās, ja ari
latgalieši būs bezdarbnieki, tiks noorganizēti, par ko
jums būtu jāpateicas. Kas zīmējas uz Cielēna kunga
norādījumu par Latvijas bankas padomes politiku,
tad tas nav noslēpums, ka zemniecības pārstāvji La-
tvijas bankas padomē bijuši par to, lai pēc iespējas
tiktu atbalstīti lauksaimnieki ar Latvijas bankas kre-
dītiem, bet nelaime tā, ka zemniecības priekšstāvji
nebija vairākumā un tamdēļ nepareiza politika tika
ieturēta no Latvijas bankas.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds depu-
tātam Moricam».

E. Morics (sociāldemokrāts): Es nebūtu runājis,
ja_ Nonāca kungs nebūtu ņēmies sev to drošību taisīt
pārmetumus sociāldemokrātiem. Vienkārt, kreisais
spārns esot kā hipodromā sacenties ar labo spārnu
valdības sastādīšanā. Nonāca kungs acīm redzot
grib ņemt mums tiesību spriest līdzi par Latvijas poli-
tikas nākošiem likteņiem. Nonāca kungs, tanī laikā,
kad Jūs ar labo spārnu vedāt sarunas par labo
koaliciju un noteikti stāvējāt par labā spārna pro-
gramu, mēs zinājām, ka šinī programa bija rudzu
muita; mēs zinājām, ka tur ietilpa, varbūt platformā
nepieņemta un neuzrakstīta, bet solījumu ceļā dota
vienošanās starp zemnieku savienību un baroniem
par atlīdzības maksāšanu muižniekiem; mēs zinājām
ka labā spārna programa stāvēja likums, kurš atrodas
vel Saeimas komisijās un kurš saucas valsts drošības
likums, bet patiesībā ir demokrātijas nožņaugšanas
likums; mēs zinājām, ka labā spārna programa ir
vienotas skolas atcelšana; mēs zinājām, ka līdzšinējā
valdība, kuras bāze ir demokrātiskāka, nekā tās val-
dības bāze, kura šovakar grib sastādīties, ir iesnie-
gusi Saeimai budžetu, kurā ir paredzēts grozīt mūsu
sociālos likumus, attiecībā uz slimo kasēm. Mēs
zinājām, ka zemneku savienības programa ir ierobe-
žot demokrātiju, mēs zinājām:, ka zemnieku savienība
un dala labā spārna stāv par žūpības apkarošanas
likuma atcelšanu. Mēs to zinājām, un nu Nonācs
mums pārmet, ka sociāldemokrātiskā frakcija ir mē-
ģinājusi visus spēkus pielikt, lai nodoms šo programu
izvest izjauktu. Tas mums nav izdevies. Bet mums
ir izdevies viens: šovakar pirmo reizi mēs dzirdam,
ka krīt rudzu muita; šovakar mēs pirmo reizi dzir-
dam, ka zemneku .savienība atsakās no vienotas
skolas principa laušanas; šovakar mēs dzirdam, ka
šī valdība solās aizstāvēt ar visu krūti baronu sū-

dzības noraidīšanu Tautu Savienībā. Mēs vēl ne-
ticam tam, ko mums sola, bet mūsu aktivitāte ir pie-
spiedusi labo spārnu uz zināmu piekāpšanos, mazā-
kai s_ deklarācijā. To mēs varam pierakstīt sev kā
panākumu. Nonāca kungs, kura visa politiskā
gudrība tad, kad pirmo_reizi gāja runa par plašākās
kreisas valdības sastādīšanu, pastāvēja iekš tam, ka
vajagot atrast «nacionālo bāzi" un kurš tagad ir at-
radis labā valdībā kopēju bāzi ar baroniem, pārmet
mums, ka mēs darot to pašu grēku. Nē, Nonāca kungs,
mes neesam tirgojušies ar saviem principiem mino-
ritatu jautājumos. Mēs esam ir pilsētas domē, par
ko Jus mums pārmetat, ir Satversmes Sapulcē ir
pirmā Saeima, ir še aizstāvējuši tikai to, ko mēs ejot
velēšanas, atklāti esam katrreiz savas platformās
velētajiem solījuši. Mūsu vēlētāji nav tikai latvieši.
Mūsu velētāji ir ari žīdi, krievi un šoreiz mūsu vēlē-
tāji ir ari vācieši'— ne tik daudz Rīgā, bet Liepājā.
Vācu frakcija to jūt. Mēs apzināmies savu atbaldību
ari šo minoritatu demokrātisko slāņu priekšā un
viņu tiesībās un kulturelās vajadzībās. Mēs stāvam
par tām un deklarējam to atklāti. Par ko Jūs stā-
vat? Jūs, Nonāca kungs, gribat iestāstīt, ka tai
vācu priekšstāvniecībai, kura sēž Saeimā, jūs neko
nedosat par Jūsu valdības atbalstīšanu. To Jūs
mums neiestāstīšu!! Varbūt Jums nav zināms, ko
viņi dabūs, bet šis veikals netiek taisīts bez ap-
rēķina.

Mani pārsteidza pārdrošība, ar kādu Klīves
kungsše pulejiļs noskaidrot savas valdības bāzi.
Visa rūpniecība stāvot aiz šīsvaldības. Daži tūkstoši
rūpniecības uzņēmēju stāv aiz šis valdības un, bez
šaubām, tas saimnieciskais un politiskais spēks, ko
šiekapitālisti tursavās rokās. Bet aiz šīs valdības
nestāv neviens tukstots Latvijas rūpniecības strād-
nieku. Jajūs iedomājaties, ka rūpniecība sastāv no
fabrikas ēkām, mašinām, rūpniecības uzņēmuma
īpašnieka un kapitāla, tad jūs varat apgalvot, ka rūp-
niecība atbalsta šo valdību, bet ne XX. gadu simtenī
un Latvijā, kur galvenais rūpniecības faktors —
strādnieks, nav no rēķiniem nostrīpojams (Saucieni
pa kreisi: «Pareizi!") Un te nu ir viens jautājums,
kas attiecas uz rūpniecības strādniekiem un tirdz-
niecības kalpotājiem, par kuriem debatēju labā spārna
koalīcijas sarunās, bet kuriem deklarācija apgājusi
apkārt klusu ciešot, t.i. jautājums par šīs valdības
attiecīHarn pret pastāvošiem sociāliem likumiem.
Mums «olīja pat jaunus sociālus likumus, laukstrād-
nieku nodrošināšanu nelaimes gadījumos. Labi, ka
mušu aktivitāte piespiež labo spārnu ari uz šo kon-
cesiju. Bet labais spārns labi aorēķina: tas daudz
nemaksa. Te ir tikai daži tūkstoši cilvēku jānodro-
šina. Betvaldības deklarācija mums nepasacīja, kā
viņa izturēsies pret pastāvošiem sociāliem li-
kumiem, ka viņa izturēsies jautājumāpar slimo kasēm.
Mes zinām, ka labā spārna platformā ir punkts par
šī likuma grozīšanu. Tas nozīmē, ja šo deklarācijā
nerakstīto prasību Ulmaņa valdība mēģinās izvest,
tad_ svarīgāko rūpniecības faktoru — rūpniecības
strādniekus un rūpniecības kalpotājus valdība gribēs
no sava reHna nomest, ar tiem nerēķināties. Bet
to mes jumsvaram paziņot, ka šisjautājums nav tikai
sociāldemokrātiski domājošu strādnieku jautājums,
bet tas ir ari to strādnieku un kalpotāju jautājums,
kuri, varbūt, ir nodevuši savas balsis par centru, kuri
savas balsis ir nodevuši par vācu frakciju un citiem,
kas iet ar jums. Jūs neatradīsat no šiem 130.000
slimo kases apdrošinātiem un viņu ģimenes locekļiem
tūkstoti, kurš jums pateiktu ka šis likums būtu gro-
zāms.

Mēs nedzirdējām valdības deklarācijā atbildes
uz citiem svarīgiem jautājumiem, kuros kā pilsētu
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strādnieki, ta laukstrādnieki, tā kalpotāji un sīkzem-
meki ir ieinteresēti. Mes zinām, ka patlaban bezdarbs
smagi nospiež Latvijas strādniecību. Mēs nedzirdē-jām ne vardu deklarācija, ko valdība domā darīt bez-darbnieku likteņa atvieglošanai. Vēl šodien mēs
redzējām uz Rīgas ielamjioskrandojušos bezdarbnie-
kus. Mes zinām laba spārna izturēšanos pret strād-niekušķiru vispari un bezdarba jautājumu atsevišķi
un mes nedomājam, ka tas Rubulis, kas ņemas jūsu
valdība šīs lietas vadīt,__ viņš tās spēs atrisināt.

Mes nedzirdējām, kā jus domājat izturēties jau-
taļuma par sociālo apgādību. Jūs zināt, kādā bēdīgā
stāvoklī šisveco, nespējīgo, trūcīgo pilsoņu apgādības
jautājums atrodas mušu zeme. Mums nākas pieņemt,
ka Ulmaņa valdība šim virzienā neko nedarīs. Mēs
nedzirdējām valdības deklarācijā nekādu atbildi uz
to jautājumu, kas ir saviļņojis ierēdniecību. Mēs
zinām, ka Celmiņa valdība ir izdevusi netaisnu ie-
rēdņu algas likumu un Ulmaņa valdība ari iet pāri
tam_klusu ciešot. Šis aprindas, valsts darbinieki ar
savam ģimenēm, nav aiz Ulmaņa valdības. Mēs ne-
dzirdējām, ko Ulmaņa valdība domā darīt dzīvokļa
jautājuma atrisināšanā kā pilsētās, tā uz laukiem.
Tas ir jautājums, kas sāp, ļoti plašām aprindām, un
mes ari neko negaidām no šīs valdības. Ja viņai
izdotos šovakar uzsēsties valdības seglos, mēs pro-
tams nelolojam ne mazākās ilūzijas, ka viņa tām
plašam aprindām, kuru vārdā šeit tas gods uzstāties
sociāldemokrātijai un kura sastāda ne mazāk kā l/«
Latvijas iedzīvotāju, ka tās ko mantos, Mēs to ne-
gaidām. Mes drīzāk sagaidām, ka no šis valdības
nāks uzbrukums pēc uzbrukuma tām nedaudzām
brīvībām un ieguvumiem, ko mūsu vēlētāji līdz šim
ir varējuši savās politiskās cīņās izkarot Bet mēs
varam jums paziņot, ja Ulmaņa valdība, uzsēžoties
šovakar valdības seglos, mēģinās ķerties klāt tiem
demokrātijas un strādniecības ieguvumiem, kādi
mums līdz šim ir, tad mēs jums pieteicam karu uz
dzīvību un nāvi. (Aplausi pa kreisi.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds depu-
tātam Reinhardam. Nav zālē. (Sauciens pa kreisi:
«Dievu Iudz!" «Lai Ulmanim labi iet ar siļķēm!")
Vārds deputātam Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vāci-
ski)*): Mani kungi! Es turu to par ļoti zīmīgu, ka,
apspriežot vienas vai otras frakcijas piesliešanos pie
koalīcijas, tūliņ jautā: Ko viņa par to dabūjusi? Ari
Morica kungs jaunā kabineta pabalstīšanu no vācu
frakcijas var izskaidrot vienīgi ar kādu andeli. Var
jau būt, kungi, ka jūsupiedzīvojumi valdības sastādī-
šanā dod jums_ iemeslu to domāt. Bet jums nu būs
jāpierod pie tām domām, ka ir frakcijas, kuras ja
viņām stāv priekšā izvēle starp diviem pretējiem
politiskiem nogrupējumiem, prasa, kura no šīm di-
vām grupām stāv tuvāk viņas pašas politiskai pār-
liecībai, kuras politika pēc viņas pārliecības var
nākt valstij vairāk par labu. Jums būs, kā jau teicu,
jāpierod, ka vācu frakcija tikai no šāda redzes
punkta ķeras pie valdības sastādīšanas,

Viss nams par to būs vienis pratis, ka pašreiz
saimnieciski jautājumi stāv priekšplānā, ka mūsu
saimnieciskās dzīves regulēšana ir jaunās valdības
uzdevums. Ja izejot no šāda stāvokļa Cielēna,
Lindiņa un Morica kungi un vēl daži citi izskaidro
pilsonisko partiju sadarbību ar vācu frakciju par ne-
dabīgu, un apzīmē vācu frakciju ar vārdu «muiž-
niecība" un «vācu baroni" tad šī apnikušā, pagātnes
cīņās cēlušās, atavistiskā vārda atkārtošana jānosauc
par demagoģiju, un pie tam vēl kā ļoti neveikla un
muļķīga. Ka jūs, mani kungi, vispār ar šādām bez-
garšībām varat nākt klajā, var izskaidrot tikai ar

*) Runātāja atreferējums.

to, ka jus ļoti dziļi esat iegrimuši vecmodīgos domu
gājienos par šķiru cīņu, ka jūs kādu varat iedomāties
vienīgi un tikai ka atsevišķas šķiras īpašo interešu
aizstāvētāju, Bet atkal es jums saku, jums būs jā-
pierod, ka ir partija, ir tautība, kas neuzstāda par
savu mērķi dažādu interešu paasināšanu uņ_šķiru

'cīņu, bet gan interešu izlīdzināšanu un politisku
solidaritāti._ Mēs domājam,ka šāda izlīdzināšana ne
tikai ir iespējama, bet ir vienīgais politikas uzdevums.
Jus pašj zināt ļoti_ labi, ka mūsu tautība savā no-
spiedzošavairākumā sastādās no pilsētu iedzīvotājiem
un tapec mums šinīs pilsētas iedzīvotājos jāievēro
un jāizkopj tiklab amatniecības, kā rūpniecības un
tirdzniecības intereses, kā fiziska, tā garīga darba
darītajā intereses. Būtu slikti, ja tas būtu iespējams
tikai uz zemju iedzīvotāju rēķina, jo ari šeit uz lau-
kiem mums jāaizstāv dzīves intereses — agrāko liel-
gruntnieku intereses, kuru īpašums caur mūsu likum-
došanu samazināts līdz trūcīgam kaktiņam, vācu zem-
nieku intereses, vācu mazgruntnieka intereses, sīk-
saimnieka un laukstrādnieka. Šīs visas intereses ap-
vienojas vienā kopējā principā par zemes pastāvību.
Mes neredzam, šķēršļus, lai visas šīs vajadzības ne-
apvienotu un neapmierinātu pareizi nosvērtā saim-
nieciskā programa. (Brurto Kalniņš no vietas:
«Un kā ir ar sūdzību Zen^vā?") To Jūs, Kalniņa
kungs, esat jau vairāk reizes jautājuši. Nedomājat,
ka šī jautājuma atbilde dara kaut kādas grūtības,
Žeņevas sūdzība ir divu partiju process, kuru ved ci-
tas instances priekšā. Būtu smieklīgi, ja mēs negri-
bētu atzitka valdība, kurai ex officio jāved šis pro-
cess, reize uzņemas ari pienākumu, izpildīt šo uzde-
vumu ar visu nopietnību un enerģiju, un ievērot viņas
intereses visos virzienos.

Izejot no mūsu redzes punkta — saimniecisko
interešu solidaritātes — mums jāapspriež ari abu
pretējo koaliciju — labās un kreisās programas. Un
tad nu mums jāsaka, sociāldemokrātu kungi, ka jūs
ar savu mūžīgo runāšanu par šķiru ciņu, un saviem
saimnieciska kara draudiem daudz tālāk stāvat no
mušu uzskatiem nekā pilsoniskā koalīcija. Un kad
nu mēs esam tomēr uzskatos, ka mūsu saimniecība
var tikai tad zelt, ja viņai nodrošina netraucētu at-
tīstību, tad mums atkal jāsaka, ka labās partijas
mums stāv tuvāk nekā jūs ar saviem mūžīgiem 1 eks-perimentiem. Mums jāizšķiraspar to, vai nu valsts iz-
devumus

^
apspriedis skatoties pēc uzstādīto mērķa

teorētiska skaistuma, vai tos apspriedīs stingrā sa-
skaņā un pamatojoties uz praktiskās dzīves un
skatoties uz to, kas sasniedzams. Saprotams, Ulmaņa
kabmeta programa nesaskan pilnīgi ar mūsējo, — es
domāju par paredzēto tālāko lielāko saimniecību
saskaldīšanu sīkos gabalos — bet te ir redzams vir-
ziens, kuru ari mēs gribam iet, virziens, kas ved uz
mušu saimnieciskās dzīves mierīgu attīstību, un
taisni šai attīstībai mēs ceram, dot stingru tiesiskās
domāšanas un principielas tiesiskās drošības pamatu.

Veltīšu tikai dažus vārdus mūsu nacionālām
vajadzībām. Mums ir pavisam skaidrs, ka tas, kas
sacīts deklarācijā, var nozīmēt daudz un neko. Mēs
ar neticam, ka mēs savas pamatotās nacionālās pra-
sības varēsim izvest tādā ceļā, ja mēs dabūsim pil-
nīgi noteiktu piekrišanu stingri noteiktam likumdo-
šanas aktam. Mēs zinām ļoti labi,ka šāda piekrišana
taisni no jums Zamueļa valdības laikā gabalu pa
gabalam netika pildīta. Mūsu nacionālo prasību ap-
mierināšanai jāizaug kā pašam par sevi saprotamam
auglim no saprašanās gara un priekš šī saprašanās
gara radīšanas mēs neredzami citu ceļu kā kopējo
valsts darbu. (N. Maizels no vietas: «Ari ar na-
cionālistiem?") Jā, Maizeļa kungs, ari ar nacionā-
listiem. Jo taisni viņiem praktiskā darbā būs jā-
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atzīst, ka mušu prasības nacionālām interesēm, kuru
ievērošanu mes cienām, nekādā ziņā nerunā pretim.
Mes ceram sasniegt_ mušu nacionālo prasību ap-
mierināšanu nevis ka andeles cenu, bet kā dvēseles
atbruņošanas augli, ja es varu tā teikt, iekšēji poli-
tiska gara Lokarno. (Stiprs nemiers, saucieni pa
kreisi: «Vai ari Alslebens tam piekrīt?) Jā, zināms.

Prekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Bļodniekam.

A. Eļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): (Sauciens pa kreisi: «Auch ein Nationa-
list! Ein Lette!") Godātie deputātu kungi! Ar pil-
nu pārliecību varēja cerēt— un to visnopietnāk!
prasa Latvijas valsts intereses, pirmām kārtām saim-
nieciskās un sociālpolitiskās — ka pēc pusotra mē-
neša gaidīšanas jaunā Saeima varēs dot kaut vēlu
politiski atbi'dīgu valdību. Varēja domāt ari, ka tā
va'dība, kura šodien še reprezentējas. tikai nedabūja
uzticības votumu, ir vadījusies no vislabākiem no-
domiem dot zemei valdību, kas tai ir nepieciešama,
jo stāvoklis netik vien pilsētas iedzīvotājos, bet se-
višķi uz laukiem ir pilnīgi nenormāls. Ļaudis ir ga-
līgi neapmierināti ar to, ka deputāti, kuri taču ir vē-
lēti pēc viņu vislabākās pārliecības, kuriem vis-
pirmā kārtā jāstrādā likumdošanas darbs un jādod
zemei likumīga valdība, nevar to izdarīt. Likās, ka
tāds stāvoklis tālāk vairs nevar turpināties, un tāpēc
ari sociāldemokrāti, atbalstīdami kreiso valdību, bū-
tu nākuši īstā brīdī ar vislabākiem nodomiem. To-
mēr tādēļ viņu nodomi bija citi un viņiem bija jāpie-
dzīvo visai liels sarūgtinājums, jo viņu valdība ne-
dabūja uzticību. Es saprotu, ka šī vilšanās ir bijusi
visai smaga. Tas viss ir patiesība. Bet vai tamdēļ
sociāldemokrātu kungiem, kuri ļoti plaši un gari ta-
gad oponē tai deklarācijai, kuru nolasīja Ulmaņa
kungs, vajadzēja tik tālu aizrauties, ka viņi ne tik
vien vairs nerēķinājās ar deklarācijā izteiktiem
punktiem, tos nepareizi saprotot un pārprotot, bet
jau vienkārši nerēķinājās ar patiesības pareizu ap-
gaismošanu, ar patiesīgu faktu paušanu, bet nodar-
bojas, šinī gadījumā es to gribētu zīmēt uz Cielēna
kungu, ar nepatiesībām, personīgi noķengājot un
mēģinot diskreditēt politiskos pretiniekus. Nebiiu
klāt pa Cielēna kunga runas laiku, bet no stenogra-
mas redzu, ka viņš daudz ko nepatiesu atļāvies iz-
teikties, laikam, ļaudamies rūgtumam un vilšanās
sajūtai. Ir atļāvies sacīt ne tikai nepatiesas, bet pat
pavisam melīgas ziņas. Es lasu stenogramās. ka Cie-
lēna kungs izsacījis pārmetumus gandrīz visiem sa-
biedriskiem darbiniekiem (A. Veckalns no vietas:
«Sīkblodniekiem"). Veckalns pašreiz taisa ne visai
asprātīgu piezīmi, bet viņam laikam ir uzdots taisni
piezīmes un ar savu lielo enerģiju tērējat viņu šādi;
liekas tā viņš izpelnās sava stāvokļa nostiprināšanu
savā frakcijā. Pēc Cielēna kunga izteicieniem tie
darbinieki, kas tikuši pie labklājības, esot panākusi to
tikai caur Latvjas banku un ari es esot palicis ba-
gāts, sēžot Latvijas bankā, Es domāju,ka to apgal-
vot ir ne tikai pārspīlēti, bet tos viss ir galīgi nepa-
reizi. Par to varētu runāt tad, ja man būtu veikali.
Bet veikalu man absolūti nekādu nav. Ja te iet runa
par fondiem, kuri ir izmantoti, tad laikam domāti
Latvijas bankas fondi, par kādiem tur krājumiem,
kurus es un citi bankas priekšstāvji būtu izmanto-
juši. Man jāsaka,ka es tādus fondus neesmu izman-
tojis un Latvijas bankā tādu fondu nemaz nav un es
nesaprotu, uz ko Cielēna kungs to varētu zīmēt un
kā sava runā Cielēna kungs ar akrobatisku veiklību
ir sasaistījis frāzes i par Latvijas banku, par Latvi-
jas pilsoņu iedzīvošanos vispāri un tad pašās beigās
pieminēt «Konsumu" un citas organizācijas, es redzu

minētu ari savu vārdu. Viss tas ir veikli sasaistīts
kopā un ar to viņš cerēja panākt vajadzīgo efektu.
Ar šādu argumentāciju un motīviem viņš gribēja pa-
nākt to grupu priekšstāvju ngzākāšanu, kas šeit
vēlēti no latviešu jaunzemniekiem un sīkgruntnie-
kiem. Šīs nepatiesības un mēģinājums mani diskre-
ditēt, kā absolūti nepareizi, tendenciozi apgaismoti
un sagrozīti, man uz viskrasāko jānoraida. Kā jau
sacīju, man nekādu veikalu nav un tamdēļ ari nekā-
das sumas nevarēju būt saņēmis kā no Latvijas ban-
kas, ta ari no citurienes. Ja vispār iet runa, ka es ņēmis
a i z d e v u m u s, tad jāsaka, ka nevienu grasi no La-
tviias bankas neesmu dabūjis. (Sauciens pa kreisi:
«Bet Latvijas komercbanka?") Ja iet runa par La-
tvijas komercbanku, tad man jāaizrāda, ka mums
Rīga vien ir 30 un vairakbankas un viņas visas bez
izņēmuma, ari jūsu slavēta Krievijas kooperatīvā
tranzīta banka, kura, kad nodibinājās, aizrādīja, ka
nevienu grasj neņems no Latvijas bankas, tomēr
kredītus dabūja un jāsaka, ka tā dabūjusi aizdevu-
mus tāpat un vel vairāk kacitas bankas. Visas ban-
kas izmanto Latvijas banka rediskontu un ja jūs do-
mājiet ka Latvijas komercbanka būtu tā, kura laibūtu izņēmums, vai kura nav jzlietojusi Latvijas ban-
kas rediskontu, tad jus maldāties. Bet ja jūs varat
pārmest to Latvijas komercbankai, kuras līdzdibi-
natajs ari es esmu, un ja tā jūs visu šo lietu gribat
padarīt personīgu, tad tā ir neglīta un tukša dema-
goģija. Runāt par visu to var, bet tas ir tikai pie-
rādījums, ka jums nav nekādu lietišķu argumentu
pret to deklarāciju, par ko te runā, bet gan meklējat
personīgus pretinieka noķengāšanas motivus. Pie-
griežoties visiem tiem argumentiem un norādīju-
miem, kādi te tika izcelti sakarā ar nolasīto dekla-
rāciju, jāaizrāda uz_ opozīcijas motīvu tukšumu un
citam dīvainam lietām. Bīlmaņa kungs, piemēram,
saka, ka varot ticēt šīs koalīcijas ārējai politikai, ko
viņa sava programa uzrādījusi, kā varot ticēt
draudzīgu attiecību izveidošanai ar kaimiņu valstīm
un izkopt to līdz Baltijas valstu apvienībai, ja nupat
nesena pagātne esot vairāk studentu ielauzušies
vienas mums draudzīgas valsts sūtniecībā un tur
sarīkotas kādas visai nepiedodamas lietas Un šo
argumentu par trīs studentu ieiešanu sūtniecībā ņem
par pamatu un tad pasaka, ka netic valdības nodo-
miem radīt labas attiecības Baltijas valstu starpā un
izkopt draudzīgas Latvijas attiecības ar tuvākām
kaimiņu valstīm. Tāpat izsacījās tas pats runātājs,
jadoma ka saimnieciskās politikas speciālists, ka ne-
vajagot dot zemes bankas aizdevumus un vēl mazāk
varot but runa par tik lielu sumu aizdošanu jaun-
saimniecību attīstībai, jo tas novedot pie spekulācijas.
Jaunsaimnieki tadā _gadījumā_ja došot līdzekļus zemi
ko pirkt, kritīšot kārdināšanā un tās sumas aiziešot
citus ceļus. Es gribētu gan aizrādīt ka zemes ban-
kas aizdevumi pašlaik dod vienīgo reālo iespējamību
tikt pie zemes, bet ja nostāda lietu otrādi un saka,
ka zemes bankas aizdevumi ir bijuši tādas dabas,
kuri ieveduši kārdināšanā un aizgājuši neceļus, tad
ta ū tukša izrunāšanās un pierāda apstākļu nepār-
zinašanu. Ir vispāri diezgan dīvaini un nav visai
pamatoti, ka sociāldemokrātu kungi uzstājas par lie-
liem_ jaunsaimnieku aizstāvjiem. Neviens taču īsti
tomēr jums netic. Netic, ka tie, kuri ir pret lauk-
strādnieku, pret lauku gājēju, kalpu nostiprināšanos
un pārvēršanu gruntniekos, pret to, ka viņi dabūs
zemi, iezels un iegādājoties inventāru, paliks saim-
nieciski stiprāki un taps par jaunsaimniekiem; ne-
viens taču jumskungi, neticēs ka jūs no sirds to vē-
laties, lai viņi pie zemes tiek, nostiprinājās un tādā
kārta izslīd no jūsu apkampieniem. Es saprotu jūsu
sašutumu un īgnumu, ko jus pierādījāt ar personī-
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giem apreķinajumiem, bet šinī deklarācijā jūs ap-
galvojat, jaunsaimniekiem gandrīz nekas neesot ierā-
dīts un ka mes, luk, viņu intereses neaizstāvēšot
Man ir jāapliecina, ka viss ir ievērots un ja mūsu
prasības, kaut viena no tām, kuras mēs atzīstam par
prnicipieli svarīgam, būtu noraidīta, bez šaubām,
mes šo koaliciju un ari šo deklarāciju neatbalstītu.
Uzskatam, ka_ te jau daudzi no runātājiem sacīja, un
tamdēļ neatkārtošu, ka saimnieciskais stāvoklis ze-
me ir ļoti grūts, pat var teikt kritisks, rūpējoties par
šī saimnieciska stāvokļa uzlabošanu un jaunsaim-
nieka stāvokļa uzlabošanu sevišķi, mēs ticam, ka to
vislabāk! veiks zemnieku valdība ar tiem līdzekļiem,
uz kādiem aizrādīts deklarācijā. Kungi, esmu pār-
liecināts, ka to jau daudzi runātāji norādīja, visus
minētos svarīgos uzdevumus vislabāk! varēs veikt
noteikti pilsoniska valdība un nevis sociāldemokrā-
tiska valdība, kura šovakar gribēja nodibināties.
Sociālisti ir spiesti tadeļ vien, ka viņi saucas par
strādnieku aizstāvjiem, savukārt dotos solījumus pil-
dīt, viņi grib izvest visu to un nākt pretim strādnie-
kiem uz jaunsaimnieku un visu lauku iedzīvotāju rē-
ķina

^
Daudz ko viņi sasolījuši savā vēlēšanu pro-

grama un. mes taču neticēsim, ka viņi savu progra-
mu,_ kaut daļu no tā nemēģinātu izvest, ja būtu val-
dība. Bet ja nu izvestu viņi kaut pusi no šiem solī-
jumiem, tad droši vien budžets sabruktu un vai pie
tagadējiem saimnieciskiem apstākļiem nesabruktu
visa Latvijas saimniecība? Ir diezgan skaidrs visT
pusīgi apsverot visu redzamo vienīgo iespēju reāli
konkrēti runāt par pilsoniskās valdības nodibināša-
nos, kura balstās un redz sev pamatu saimniecībā.
Viņa, jācer, varēs sabalansēt budžetu, sekmēt tirdz-
niecisko bilanci un dot mūsu valstij materiālo un po-
litisko stabilitāti. Sociāldemokrāti visu solīto nevar
pat izvest pie labākās gribas un tamdēļ mana frak-
cija balsos par saimnieciskipilsonisku valdību. Jūsu
prasību izpildīšanu, kuras jūs uzstādāt un gribat likt
izpildīt, aprītu kolosālas sumas, nedodot iespēju
saimniecisko dzīvi uzlabot. Ir no saimnieciskā vie-
dokļa, ir no laucinieku interešu viedokļa un speciāli
jaunsaimnieku_ viedokļa mums ir vienīgā ticība, ka
tikai pilsoniska koalīcija varēs, saprotams, ne visas,
bet lielāko daļu no šīm prasībām izvest (Veckalna
starpsauciens). Jašeit Veckalna kungs nāk ar sau-
cienu: cik tālu mes esot laucinieki, tad es gribēju
teikt, ka Jus vismazāk esat _ strādnieku aizstāvis.
Jus arvienu domājat, ka runājat strādnieku vārdā.
Tas Jums grūti izdodas, jo Jūs sajaucat strādnieku
ar sociāldemokrātu. Ne visi strādnieki ir sociālde-
mokrāti un ne visi sociāldemokrāti ir strādnieki. Pē-
dējais uz Jums zīmējas, Veckalna kungs, vislielākā
mēra. Izejot no arēja, iekšējā un saimnieciskā un
visiem citiem viedokļiem, mēs_ atzīstam, ka atbal-
stāma pilsoniska valdība kā tāda kura var izvest,
jane visas, tad lielāko daļu prasību, kuras uzstādītas
programa. Tāpēc mēs viņai apsolām savu atbalstu.
(A. Veckalns no vietas:_ «Kā ar to 18. marta li-
kumu?") Cerēsim, ka Jūs to izpildīsat

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds
Cielenam.

F._ Cielēns (sociāldemokrāts): Es atvainojos, ka
uzkavēju augsto namu, bet es tikai gribu pāris vār-
dos personīgā lietā atbildēt manam priekšrunātājam.
Viņš te atļāvās no šī katedra tādu izturēšanos, kāda
Latvijas republikas pirmā Saeimā līdz šim nebija pa-
rasta. Protams, es viņam neatbildēšu ar tik nepie-
laižamiem līdzekļiem, bet uzstādīšu Bļodnieka kun-
gam jautājumus, vai Bļodnieka kungs nav Latvijas
komercbankas padomē? Vai Bļodnieka kungs tanī
pašā laikā nav Latvijas nacionālās bankas padomē

un vai kredita ņemejs drīkst pats sev spriest kredī-
tus? Vai te nav ta nemoraliskā un no lietderības
viedokļa neattaisnojama kredita politika? Ja Jūs
pateiksat, ka Jus neesat Latvijas bankas padomē,
jeb otrādi, ka Jus neesat Latvijas komercbankas pa-
dome, tad es dziļi atvainošos Jūsu priekšā. Bet tā
ka Jus esat abas divās šinīs vietās un ne tikai Jūs,
bet ari citi, tad Latvijas bankas finansu politika ir
ne tikai priekš ražošanas un tautsaimniecības, bet
liela mēra priekš šauras kliķes iedzīvošanās, kur jūs,
ka starpnieki, pelnāt pie aizdevumiem starp 7 un 15
procentem milzīgas sumas_ priekš tām tantjemām,
kuras jums tad gada beigas izmaksā uz jaunsaim-
nieku rēķina.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vēl
var dabūt deputāts G. Reinhards. Vārds deputātam
G. Reinhardam.

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Ar retu uzņēmību un ar retu inten-
sivitati šodien kreisā spārna runātāji ir pieteikuši
nesaudzīgu cīņu priekšā stādāmai valdībai, un viņi
pie tam atsaukušies ari uz to, ka viņi to dara tāpēc,
ka šo valdību pabalsta ari nacionālais bloks. Pa
daļai viņiem ir taisnība tā uztraukties, bet tikai ne to
iemeslu deļ, kurus viņi te minēja. Vispirms nacio-
nālais

^
bloks ir bijis tanīs domās, ka mums valdība

visāda ziņa jāsastāda, jo viņš ieskata, ka uz viņu
gulstas ari viena daļa atbildības par to, lai būtu kār-
tīga valdība. Un kad nacionālais bloks pie šī jau-
tājuma stājās, tad viņš novēroja, ka šī cenšanās ir
ari kreisajam spārnam; bet kreisais spārns šo cen-
šanos ietērpis tādā savādā formā un tādēļ viņam šo-
vakar tā lieta tādā savādā veidā ir izbeigusies. Tās
bija pelnītas beigas! Par to mēs nerunāsim, kas
aizgājis. Lai aiziet! Nacionālais bloks bija tanīs
domas, ka visādā, ziņā tagad ir jācenšas apvienot
pilsonību, un tādēļ nacionālais bloks — un to es varu
teikt jums, kreisie sociāldemokrāti, par apmierinā-
jumu— līdzdalību ņemdams valdības sastādīšanā ir
atsacījies no daudziem saviem prasījumiem, lai va-
rētu šo apvienību savest kopā, lai varētu apvienot
šo pilsonisko bloku. Jo ir vajadzīgs, lai šis pilsoni-
skais bloks būtu viengabalains un tur bij jānes upuri
tapec, kate ir zināma koalīcija. Tur nevar neko
darīt Mes zinarm ka mēs labu darbu darām mūsu
pilsonībai, taču mēs atsakāmies no daudz kā. Jūs
varat but apmierināti, jo tāpat kā upuri, ko mēs ne-
sam, tāpat cena nav nekāda lielā. Es jumspievedīšu
vienu piemēru. Te jau baidījās jūsu runātājs, ka tik
neķeras klāt slimo kasēm. Tā ir mūsu prasība un
pie šīs prasības mēs paliksim, bet jūs redzat, tas te
programa nav. Ar to nav teikts, ka jautājums ne-
tiks pacelts, jo viņu vajadzēs pacelt. Mūsu koalī-
cija nebūs spējīga aizstāvēt pastāvošo likumu vēl
talak, topat_ka _ari jūsu valdība nebūtu bijusi spējīga
aizstāvēt vel tālāk to kārtību, kāda ir slimo kasēs.
Tas ir pilnīgs bankrots! Ja mēs noslēgsim mūsu
valsts budžetu ar iztrūkumu, tad ari jūs būsat pie-
spiesti meklēt tos avotus, ar ko iztrūkumu segt. Te,
kungi, nav tikai 1 vai 10 miljoni, bet te ir 100 mil-
joni, kuri aiziet neziņā un kurus varētu iz'ietot pro-
duktīvā darbā. Tie tur slēpjas>iekšā, un tos varam
izvilkt ārā priekš citām valsts vajadzībām. Tāpat
mums būtu ari vēl citi prasījumi, bet mēs šinīs pra-
sībās aprobežojamies, lai varētu apvienot, vēlreiz
to uzsveru, visas pilsoņu aprindas. Tas ir izdevies
un tapec redzat, nāk tie briesmīgie uzbrukumi un
nesaudzīgas opozīcijas pieteikšana no kreisās puses.
Jotā viņus baida. Kamēr pilsoņi ir saskaldīti, tik-
mēr viņiem ir dzīve! Viņi teica, ka esot apdraudēta
demokrātija. Kungi, jūs aizvien aizmirstat — es
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daudz reiz to esmu jau teicis — pie šī vārda pielikt
klāt social-, t. i. sociāldemokrātija. Sociāldemokrā-
tija ir apdraudēta caur jauno koalīcijas valdību. Tas
ir taisnība! Bet nevis demokrātija. Velti jūs velkat
sev mugurā demokrātijas mēteli un rakstāt virsū
«demokrātija", bet padusē_ paslēpjat vārdiņu «so-
cial-." Tikai tā vārdiņa trūkst. Jūs esat sociālde-
mokrāti. Brīnums, ka še jūs esat demokrāti. Šai
sociāldemokrātijai, kad pilsonība apvienojas vienā
bloka, kad viņa grib stingri kopā turēties, kad viņa
doma, ka_ pratīs strādāt kopā, nesdama upurus kā no
vienas, ta no otras puses, tad sociāldemokrātijai pa-
tiešam draud briesmas. ^ Tur es jūs saprotu. Jūs
pieteicat šo cīņu — mēs mēģināsim turēties jums
pretim un no šīs cīņas nebaidīties ari tad, kad jūs
demagoģiska kārtā stāstīsat nepatiesības par labo
spārnu un nacionālo bloku. Tāpat kā Bļodnieka
kungs jau aizrādīja, ari es jums varētu pierādīt no
jūsu stenogramam, ka jūs nacionālā bloka pārstāv-
jus esat veduši sakarā ar tik smieklīgām lietām, ka
pieaudzis cilvēks un tautas pārstāvis nevarētu turēt
parcienīgu tādas lietas no šī augstā katedra vispār
runāt (Balsis pa kreisi: «Bet darīt var!") ieie-
dami šinī valdība mes to pabalstīsim ar visiem spē-
kiem. (Sauciens pa kreisi: «Vai Jūs ari nestāvēsat
par 4% atšķaidījumu?")

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds
deputātam Maizelim.

N. Maizels (Latgales «Bunds", runā krieviski)*):
Viens no deputātiem, runājot par Zamueļa kunga
valdības deklarāciju, uzstājās par nepieciešamību cī-
nīties pret «demokrātijas padziļināšanu". Bet šāda
veida frāzes pilnīgi nepiemērotas mūsu īstenībai un
pierada nespēju novērtēt mūsu politisko stāvokli.
Latvijas situācija pašlaik nav tāda, ka no kreisās
puses cenšas demokrātiju padziļināt, bet labā puse
tam pretojas. Stāvoklis tāds, kā te paziņoja zem-
nieku savienības vārdā Klīves kungs, ka labais
spārns prasa demokrātijas ierobežošanu, kamēr krei-
sais runa par viņas piepaturēšanu. Taisni šis Klī-
ves kunga lozungs «demokrātiju ierobežot" ir īstā
zemnieku savienības deklarācija, daudz īstāka, nekā
viss tas, kas rakstīts šīs dienas Ulmaņa deklarācijā.
Ulmaņa kabinets ir pastiprināts Celmiņa kunga ka-
binets. Bet kas pec sava politiskā satura bija Cel-
miņa kunga kabinets? Tā bija ar bezspēku iero-
bežota reakcija. Šī kabineta tendences un raksturs
spilgti izteicas viņa vairākkārtējos mēģinājumos iz-
vest «drošības likumu" un šī projekta likteni. Šis
projekts nozīmēja faktisku pilsonisko brīvību atcel-
šanu valsti, administratīvās varas un administratīvās
patvaļas pastiprināšanu. Tikai pateicoties sociālde-
mokrātu frakcijas pūliņiem, šis mēģinājums uzbrukt
demokrātijai tika atsists, tikai pateicoties viņai nav
realizēts likums, kurš tad bez kādas objektīvas ne-
pieciešamības radikālā veidā grozītu valsts politisko
kartību. Celmiņa, kungs savā deklarācijā apsolīja
status quo sociālas likumdošanas laukā. Man jau
toreiz nacas aizrādīt, ka šisstatus quo nozīmē ne soli
uz priekšu, bet nenozīmē ne soli atpakaļ. Patiešām
visa labā prese runā par slimo kasu reformu. Mēs
noteikti pastrīpojam,.ka priekš mums liels solis at-
pakaļ ir ne tikai līdzekļu atraušana slimo kasēm, bet
ari valdības pārmaiņa. Jo cik ari svarīga nebūtu
palīdzība strādniekiem slimības vai nelaimes gadīju-
mos, priekš _ mums ne mazāk svarīgs ir pats strād-
nieku pašpārvaldīšanas sākums. (G. Reinhards no
vietas: «Tās jums vajadzīgs priekš aģitācijas!")
Priekš aģitācijas un tikai priekš tās jums vajadzīga
jūsu «nacionālā bāze" un visi jūsu pārējie lozungi.

*) Runātāja atreferējums.

Par to es ari runāšu turpmāk. Gājienam pret de-
mokrātiju un sociālo likumdošanu jābūt psicholoģiski
sagatavotam. Un ka labākais līdzeklis labajam
spārnam radīt nepieciešamo psicholoģisko atmosfēru
ir un paliek aktīvais un agresīvais nacionālisms. Šinī
ziņā naivi jeb, pareizāki, liekuļoti naivi man liekas
Dr. Šīmaņa vārdi par Lokāmo Latvijā, par jaunu at-
tiecību nodibināšanos starp tautībām Ulmaņa kabi-
netā. Lasāt «Latvijas Sargu", «Latvi", «Brīvo Zemi"
un Nonāca kunga laikrakstu, kas sastādīja koaliciju,
tur nejūt Lokarno garu. Jā, deputātu kungi, Lo-
kāmo — skaista Šveices pilsētiņa, bet es atceros
kādu nabadzīgu pilsētiņu Latgalē. Es pie deklarāci-
jas atcerējos ne Lokarno, bet Varakļānus.

Tur grupa studentu,_ uzaicināta no labās preses,
vairākas nedēļas terorizēja, apvainoja vietējos žīdus,
pat kādus ievainoja, _ Un kad, pateicoties policijas
bezdarbībai, iedzīvotāji bija nostādīti nepieciešamās
pašaizsardzības _ stāvoklī un uz šī pamata izcēlās
kautiņš, koalīcija ieejošo partiju laikraksti atklāj šinī
lieta pilnīgi jaunu parādību — žīdu grautiņu pret
latviešiem. Unkaut ari iekšlietu ministrijas revi-
denti nāca apmēram pie tā paša slēdziena, pie kura
nacam es un zemnieku savienības draugs, deputāts
Dubins, — varas priekšstāvis vēl līdz šim paliek uz
vietas. Un preses mākslīgi radītā atmosfērā tiek
gatavots process, kas Latvijas demokrātijas presti-
žam nesīs tikpat, cik Šteigera process — Polijai.
Par tādu izturēšanos pret notikušo Varakļānos, par
to, ka viņam pašam uz iekš iespļāva sejā Latvijas
nacionāla kluba loceklis, deputāts Dubins taisās at-
maksāt labam partijām ar savu atbalstu. Ko mēs
varam sagaidīt, ar ko tie savukārt atmaksās Dubina
kungam ? Vai ne ar jaunu apvainojumu, un pie tam
ne tikai Dubinam,bet viņa vēlētājiem. Priekš kam va-
jadzīgs nacionālisms — to rādīja nelaimīga lozunga
„nacionala_ bāze" vēsture. Šis lozungs bija vaja-
dzīgs Nonāca kungam, lai ar viņa palīdzību izjauktu
kreiso koaliciju. Tikko šis mērķis tika sasniegts,
viņš tika noņemts. «Nacionālā bāze" vajadzīga kā
līdzeklis reakcionārās valdības radīšanai. Priekš
kam tad viss tas? Būtu teikuši jau.no paša sākuma,
pec ka tiecaties.. Administratīvās varas pastipri-
nāšanu sevišķi sāpīgi sajutīs žīdu darba un trūcīgās
šķiras, ta ka viņi ir ločus minoris resistentiae pret
administratīvo patvaļu. Pavalstniecības likuma ap-
spriešanas laika Saeima zemnieku savienības priekš-
stāvis Pauļuks_ atzina par taisnīgu pavalstniecības
prasību ilggadējiem iedzīvotajiem, bet uzskatīja par
vajadzīgu izšķirt šo jautājumu ne likumdošanas, bet
administratīva ceļa. Kāda tad bija administratīvā
prakse pavalstniecības jautājumā Celmiņa kabinetā?
Viena no pēdējam ministru kabineta sēdēm tika no-
raidīti līdz 40 lūgumi no personām, kas pēc stingras
iekšlietu ministrijas pārbaudīšanas atbilst pilnīgi vi-
sam likuma prasībām. To starpā ir kliedzoši gadī-
jumi. Atteikts piem. vienam kurpniekam, kas 50
gadus nodzīvojis Latvijā. Viņa ģimene padota pa-
zemojumam un badam. Pazemojumam tāpēc, ka —
tam jātiek reizi pa visām reizēm zināmam, — citādi
mēs nevaram nosaukt šo nepieciešamību krist pie
deputātu kājām kancleju koridoros. Nabaga un darba
ļandīm, tā saucamiem ārvalstniekiem, nākas, kā ag-
rāk, maksāt 1000 rubļu gadā. Viņu stāvokļa at-
vieglošanai man izgājušā Saeimā izdevās izvest for-
mulu par to personu atsvabināšanu no šīs maksas,
kas dzīvoja pirms kara un pelnīja mazāk par 5000
rubļu mēnesī. Bet viņas izvešana dzīvē apgrūtina
ar prasību pēc dokumentariskiem pierādījumiem,
kuru minētām personām nevar būt. Iekšlietu mi-
nistrs pēc mana iesnieguma apsolīja man šo jautā-
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jumu regulēt, bet pec tam atteicās to izdarīt un Sa-
eimaslemumspa pusei palika uz papīra.

Jus (runātājs griežas pie labo soliem) no
dienas uz dienu maitājat atmosfēru ar nacļonalā
naida garu, kāds pateicoties jums valda presē, skolā,
sabiedrība; tādā veidā jūs nostiprināt žīdu masu
beztieslgumu un pēc tam jūs nākat pie žīdu pilsoni-
skiem deputātiem: balsojat par mums, tikai mēs
esam spējīgi jums kaut ko dot, tad, ja to pašu aiz
principieliem aprēķiniem gribēs dot ari kreisās par-
tijas, mes viņam nedosim, mēs pacelsim aģitāciju.
Mums pret jums sagatavots «šovinistiskais viesulis"
un priekš tam, lai mēs to nepalaistu, jums jāmaksā
mums kontribūcija valdības atbalsta veidā. Bet tas
no žīdu pilsonisko deputātu puses ir akla politika,
tās ir Sizifa pulēs, jo labā spārna nostiprināšana ne-
atliekami nozīme šovinisma nostiprināšanu. Nacio-
nāla vienlīdzība ir viens no demokrātijas punktiem.
Un tikai viņas triumfs var nozīmēt ari šī pasākuma
uzvaru. Tāpēc žīdu masām nav pa ceļam ar demo-
krātijas ierobežotājiem un viņas naidniekiem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds de-
putātam Dubinam.

M. Dubins (Agudas Izraels): Augstais nams!
No sākuma es domāju, ka runātāji noskaidros savas
partijas viedokli attiecībā pret jaunās valdības dek-
larāciju, bet beigu beigās nonākam tik tālu, ka daži
runātāji pārgāja uz personīgām lietām un beidzot
Maizels minēja ari Dubinu. Man šķiet, ka vispirms
gan vajadzēja runāt par deklarāciju. (Sauciens pa
kreisi). Ja deklarācijai nav nekāda nozīme, tad es
varu teikt, ari jūsu demokrātijai nav nekādas nozī-
mes. Jums, kungiem, kuri saucaties par demokrā-
tiem, es vēlāk pierādīšu, kādus vārdus savās runās
esat lietojuši, vai tie ir demokrātiski vai sociālistiski.

Pieejot pie nolasītās deklarācijas apskatīšanas,
esmu spiests paskaidrot, ka es pieeju pie šī jautājuma
ne tikai no politiskā viedokļa, bet_ ari saimnieciska,
jo pašlaik mūsu saimnieciskais stāvoklis irļoti bē-
dīgs. Tādēļ ari nevar pieļaut kreisiem sastādīt val-
dību, lai tie taisītu eksperimentus un caur to iedzītu
postā mūsu valsti. Runājot par jūsu demokrātismu,
es vispāri nevaru saprast, kā sociāldemokrāti var
pārmest labam spārnam, ka tas iet kopā ar minori-
tātēm. Vai minoritātes ir bīstamas, vai tie ir otras
šķiras pilsoņi? (F. Cielēna starpsauciens,)_ Atvai-
nojiet, Cielēna kungs, Jūs taču šeit izteicaties, ka
labais spārns, lūk, iet kopā arminoritatern un _ ka
Dubins ari esot dabūjis savu stūrīti. Pasakāt, kādu
stūrīti es esmu dabūjis. Vai jūs par stūrīti nosaucat

,to, ka es gribu panākt pavalstniecības likuma pie-
ņemšanu? Vai jūs atrodiet par pareizu draudus
mums, izsakoties, ja mēs nebalsosim par jūsu valdību,
tad neatbalstīsat likumu par pavalstniecību. Kungi,
vai tā sociālisti var skatīties uz_ pilsoņu tiesībām?
Es domāju, ka ne! Jūs varat pārmest labam spār-
nam, ko gribat, bet nevajaga pārmest to, ka tas iet
kopā ar minoritātēm. Minoritātes taču neskaitās
par otrās šķiras pilsoņiem. Viņi tāpat izpilda visus
pienākumus kā pārējie Latvijas pilsoņi un jums nav
nekāda pamata pārmest mums to, ka mes nebalso-
jam par jūsu valdību. Tāpēc mēs taču neesam otras
šķiras pilsoņi. Mēs šoreiz ejam kopa ar labo spārnu
tāpēc, ka saimnieciskā ziņa mes tam varam vairāk
uzticēties nekā jums. Maizeļa kungs teica, ka darba
ļaudis nebūs apmierināti ar šo valdību. Maizeļa
kungam nevajaga ņemt šo lietu vienpusīgu Viņam
nevajaga aizmirst, ka ari no saimnieciskas puses
jāpieiet pie šī jautājuma. Ja aizies bojā mušu rūp-
niecība un tirdzniecība, kur tad paliks visi jūsu strād-
nieki, kuri tur tiek nodarbināti. Kā jus redziet, mēs

tagad esam nonākuši tik tālu, ka viena daļa žīdu,
kas kādreiz balsoja par kreisiem sociāldemokrātiem
un pabalstīja Zamueļa valdību, tagad jau pārgājuši
uz labo pusi, un tā atlikusē daļa, kas saucas par
«demokrātisku" varbūt ari ar laiku pārdomās un
pāries uz labo pusi. Es gribu pastrīpot, ka nenāku
aizstāvēt labo spārnu. Tas nav mans uzdevums.
Maizeļa kungam ir taisnība, ka nav pielaižams, ka
tie 5 cilvēki, kas sēd cietumā par Varakļānu notiku-
miem un netiek izlaisti ne pret kādu drošību, bet tie
huligāni ir brīvībā un var darīt, ko grib. Jums nav
jāaizmirst, ka viņus neizlaida iekšlietu ministrs Jura-
ševskis, kurš atradās kreisā valdībā, ar kuras poli-
tiku jūs bijāt apmierināti. Mēs šinī momenta_ vadā-
mies no citas politikas. Saimnieciskais stāvoklis
Latvijā ir ļoti grūts un ja sociāldemokrāti grib taisīt
vienu otru eksperimentu, tad tagad tas nav pieļau-
jams. Mēs, kā pilsoniskā partija, tā nevararn ska-
tīties. Es ceru, ka ne tikai sociāldemokrāti bus no-
nākuši tik tālu, ka vajaga dot vienādas tiesības vi-
siem pilsoņiem un ari pavalstniecības jautājums jā-
nokārto, bet ka ari labais spārns ir apdomājies un
mēģinās nokārtot nelaimīgo jautājumu. Es saprotu
Maizeļa kunga uzbudinājumu šinī jautājumā, jo bija
laiks, kur Zamueļa valdības 10 mēnešu laikā mēs
nekā nedabūjām un nedabūjām tāpēc, ka tas kungs
nav spējīgs kaut ko dot (smiekli) ne tikai mums.
bet ari sociāldemokrātiem. Daudz kas atkarājas ari
no kabineta personu sastāva un, kā redzat, ja priekš-
galā būtu bijis Zamueļa kungs, tad mēs droši varētu
teikt, ka itnekā nebūtu dabūjuši. (Smiekli) Es pat
varu teikt, ka ari jūs, sociāldemokrāti, neesat no Za-
mueļa valdības nekā dabūjuši. Tamdēļ mana frak-
cija ari neaizstāvēja Zamueļa kunga valdību. Es
teicu, ka labais spārns ir jau pienācis līdz tam mo-
mentam, ka ir atzinis, ka līdz šim gājuši nepareizu
ceļu un ka tomēr minoritātes nav otrās šķiras pil-
soņi, kādēļ viņām pilsoņu tiesības ir jādod. Par to
varam tikai priecāties, bet ne uzbudināties, kā to
dara sociāldemokrāti. Domāju, ka sociāldemokrāti
nevarēs teikt, ka tas ir slikti. Es apbrīnoju ari to,
kad šeit runāja, laikam, Nonāca kungs un teica, ka
sociāldemokrāti pilsētas valdē strādājot kopā ar
vāciešiem, tad Bastjāņa kungs to noliedza un teica:
ne, mēs nestrādājam kopā ar vāciešiem. Redziet,
viņi baidās pat teikt, ka viņi strādā kopāar vācie-
šiem va> ar žīdiem. Kāpēc tad nevar strādāt kopā,
ia viņi ved pareizu saimniecisku politiku? Vai jus
domājiet, ka caur to radīsies kāds ļaunums? Ta
taču nav. Vai jūs variet pierādīt pa visiem šiem
septiņiem gadiem, kamēr strādājam kopā, ka mes
esam bijuši nelojali pret Latvijas valsti vai valdību?

- Pret valdību gan kādreiz, kad tā ir bijusi node-
rīga. Vai mēs esam bijuši nelojali pret Latvijas
valsti? To taču jūs nevariet teikt Kad sociālde-
mokrātiem pārmeta, ka viņi strādā kopā ar minori-
tātēm, kādēļ tad viņiem vajadzēja to noliegt? Viņi
taču varēja atklāti pateikt — jā, mēs strādājam gan
kopā, un kāpēc tad to nedarīt? Es tur nekādu grēku
neredzu. Tad labam spārnam pārmet par pavalst-
niecību u. t. t Un to jūs sauciet par stūrīti? (F.
Cielēns no vietas: «Es jau pats biju referents!")
Atvainojiet, referents var jaubūt ari Maizeļa kungs,
ja komisija viņu ievēl, tas neko vēl nenozīmē. Bet
ja jūs tikai būtu gribējuši, jūs varējāt ienest attie-
cīgu priekšlikumu. Jūs labi zināt, ka tas neattiecas
uz žīdiem vien, bet caur to, ka nevar dabūt Latvijas
pavalstniecību, cieš ari daudzi latviešu strādnieki.
Bet jūs baidāties, ka žīdu būs vairāk. Kāpēc jūs
baidāties atklāti teikt, ka gribat izdot pavalstniecības
likumu un to iesniegt Saeimā? Tā ir tā nelaime., ka
atklāti jūš to nedrīkstat teikt. Jūs savās programas
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ievedat daudz ko, bet vēlāk, kad Nonāca kungs to
negribēja, esat strīpojuši. Jums vajadzēja censties
pieradīt, ka visu, ko jus prasāt, ir vajadzīgs, vai nu
pavalstniecības likums vai cits un jūs no tā neatkāp-
jaties. Pavalstniecība ir visas valsts prasība, ne ti-
kai žīdu prasība. Tagad jau nav laiks ar jums po-
lemizēt, bet gan mes vel satiksimies un tad par to
izrunāsimies. Maizeļa kungs uztraucas par to, kā
Dubins balso. Par to tagad nevajaga runāt, bet jā-
runā par deklarāciju, vai tā mūs apmierina, vai nē.
Es varu teikt, ka minoritātēm tur maz kas ir dots.
Zamueļa valdības deklarācija mums ari neko nedeva.
Ja jūs salīdzināsiet Zamueļa un Ulmaņa valdību plat-
formas, tad redzēsat, ka tur nekas sevišķs nav mi-
nēts attiecībā uz minoritātēm. Bet attiecībā uz to,
kurš no viņiem var vairāk izvest dzīvē, tad Ulmaņa
kungs ir daudz spējīgāks nekā Zamueļa kungs.
(Jautrība). Ja viņam ir tikai laba griba. Ja Ulmaņa
kungam bija laba griba, tad viņš varēja dot kulturelu
autonomiju un likumu par astoņdesmitgadniekiem.
Varēt viņš .var, bet gribas viņam vienmēr nav. Var-
būt, Dievs dos, ka pienāks laiks, ka viņam ir tā labā
griba. Zamueļa kungs, turpretim, solīja pavalstnie-
cību, bet nekā nedeva. Saka, ja mēs balsošot par
šo deklarāciju, tad mēs pavairošot reakciju. Es
domāju, ka nē! Šīmaņa kungam bija taisnība, kad
viņš teica, ja mēs strādāsim kopā ar labo spārnu,
tad tas mums nebruks virsū. Es gribu pabeigt un
teikt ka es šeit negribu aizstāvēt labo spārnu, bet
nebalsojām par Zamueļa va'dību ari tāpēc, ka tur ir
Sk"iem>ks kā iekšlietu ministos (Jautriba). Ja Sku-
jenieka kungs pie pavalstniecības likuma apsprieša-
nas nār-a ar npnareiziem skaitļiem, lai tikai apgāztu
pavalstniecības likumu, tad nav cerams, ka viņš
pēkšņi ra1iks t;k 'abs inj p-ribēs to izvest. Es apbrī-
noiu minoritātes sevišķi T azersona kungu, kurš grib
nebalstīt va'dību a<- Skujenieku kā iekšlietu ministri.
Tās ir brinumu lietas. (Starpsauciens). Te neiet
rima tikai par tiesiskām un politiskām prasībām, bet
ari par saimnieciskiem jautājumiem. .Pašreiz stā-
voklis ir tāds. ka nevar atļaut kreisiem taisīt ekspe-
rimentus un tāpēc mēs balsosim par šo valdību.

Priekšsēdētāja biedrs .1, Rancans: Pie vārda
vēl pieteicies deputāts Bastjānis. Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Es biju spiests prasīt vārdu tā apstākļa dēļ, ka
iepriekšējais runātājs Dubina kungs pieminēja manu
vārdu sakarā ar Rīgas pilsētas domes darbību un
domes vācu frakciju. Man jākonstatē, ka visur, it
visās vietās minoritātes spēlē zināmu un loti ievēro
jamu lomu. No paša Saeimas sastādīšanās momenta
viena dala no centra frakcijām ar Nonāca kungu
priekšgalā ir nostādījusi minoritātes kā otrās šķiras
pilsoņus Latvijā un pateikusi: tikai nacionālā bāze
un nekādas citas sarunas. Beigas šai Nonāca runai
ir tās. ka šodien šīs nacionālās bāzes vienā stūrī ir
ielikts žīdu deputāts Dubins un otrā stūrī vācu de-
putāts Sīmanis. (M. Lazersons no vietas: «Tāpēc
viņš saucas par Nonācu!") Tas ir tās bāzes prin-
cipielais moments.

Otrs moments šinī jautājumā ir tas, ka pēc pil-
sētu domām arvienu un visur — tie, kas Latviju
nodod, kas Latvijas demokrātiju grauj, tie ir žīdi un
socialisti._ Sociālisti arvienu ir ari tie kas mīl dot
minoritātēm visādas koncesijas. Šodien jūs dzirdē-
jāt no iepriekšējā runātāja Dubina kunga skaidri un
gaiši, ka Zamuels un sociālisti viņiem neko nevar
dot bet_ viņiem visu to dos labais spārns. Es lūdzu
laba spārna frakcijas nākt un pateikt, ka tas nav
taisnība, ka nekādi solījumi nav doti. Priekš mums

minoritātes nav otrās šķiras pilsoņi, bet līdztiesīgi
pilsoņi. Priekš mums minoritātes tāpat kā pārējie
pilsoņi ir dalāmas daļās. Ir starpviņām progresīvas
minoritātes, ar kurām mēs strādājam kopā, kā šeit,
tā pilsētas domē, un ir reakcionāras minoritātes, ar
kurām mēs nestrādājam kopā. Ja šeit Nonāca kungs
runā tādā versijā, ka mēs strādājam kopā ar reak-
cionārām minoritātēm pilsētas domē, tad tas nav pa-
reizi. Mēs ar viņām kopā nestrādājam, bet mūsu
soļi atsevišķos jautājumos un aiz dažādiem motīviem
dažreiz saskan. Man šķiet, šinī jautājumā ir ienesta
šodien vislielākā skaidrība un, man liekas, šī skai-
drība labajam spārnam un Nonāca kungam ir nāves
spriedums viņu politikā pret minoritātēm un pret
Latvijas tautu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai vēl
kāds vēlas vārdu? Vārdu vairāk neviens nevēlas.
Debates izbeigtas. Vārdu personīgā lietā dabū vēl
Kublinskis. (Sauciens pa kreisi: «Par vekseļiem.")

B. Kublinskis (Zemgales katolis): Godātie de-
putātu kungi! Divi no opozicijas runātājiem, atsauk-
damies uz etiķu un ētikas principiem, atļāvās sev
sviest rupjus apvainojumus pret .dažām deputātu
personām. Deputāts Francis Trasuns atļāvās savā
runā tādu pasu, kur minēja manu un bīskapa Ran-
cana vārdu, nosaukdams mūs par speciālistiem vek-
seļu lietās un nostādīja to lietu tā, it kā mēs būtu
veduši kaut kādu andeli, pirkšanu pārdošana balsu
lietās, it kā tā tad nebrīvi vēlēti ienākuši šeit Saeimā
un vispār esot nodarbojušies ar balsu un balsotāju
pirkšanu, ņēmuši vekseļus u. t t Šo pašu nepatie-
sību viņš atļāvās sev atkārtot no šī katedra jau otro
reizi. Ja es pirmo reizi uz to nereaģēju, tad tāpēc,
ka vispār es esmu apņēmies turēties pie taktikas uz
Franča Trasuna personīgiem apvainojumiem nemaz
neatbildēt, jo man faktiski tas nav iespējams. Fran-
cis Trasuns līdz ar kādu personu vai kundzi, kas
dzīvo viņa dzīvoklī, pieturas tagad pie tās taktikas,
ka uz katra viena soļa izturas rupji, met rupjus vār-
dus, citiem dzirdot pat ari šeit, Saeimas kuluāros,
ar deputātiem runājot, nāk klāt ar rupjiem izteicie-
niem, vienu vārdu sakot, izturas tik nepieklājīgi, ka
es uzskatu par sevis necienīgu kaut kādi reaģēt uz
šiem vārdiem. Tāpēc es ari pirmo reizi neatbildēju,
ari tagad nebūtu atbildējis uz šo apvainojumu un
apņēmos ari tālāk uz priekšu uz viņa apvainojumiem
neatbildēt, bet ievērojot to. ka še dažiem deputātiem
v?r rasties pārliecība, ka še tomēr kaut kas ir, man
ieteikti jāsaka un jāapgalvo, ka Francis Trasuna
kungs noteikti, apzinīgi ir runājis nepatiesību. Ja
v<spār kaut kādas lietas, vekseļu lietas vai kaut kas
tamlīdzīgs, sakarā ar vēlēšanām ir notikušas, tad tā
ir tiesas lieta, kas bij jānoskaidro tiesai. Līdz šim,
jākonstatē,šādās lietās neviens pie tiesas nav saukts.
Otrām kārtām, ja ari kaut kas būtu, man tomēr jā-
saka, ka ne man personīgi, ne biskapam Rancanam,
ne ari Latgales kristīgo frakcijai ar šīm lietām nav
absolūti nekādu attiecību. Ja gribat, sakāt vēl, ka
es meloju, bet tad. lūdzu, nākat un pierādāt, ka tas
tā ir; ja jūs no vietas atļaujaties sev tādus izteicie-
nus, tad es tos raidu jums atpakaļ. Es vēlreiz ap-
galvoju un apliecinu, ka man nav bijušas nekādas
darīšanas ar visām šīm lietām, ja kas tamlīdzīgs ir
bijis. Es personīgi nekad neesmu bijis uzstādīts kā
kandidāts uz kādas Latgales listes, pa visu vēlēšanu
aģitācijas laiku nevienā vēlēšanu sapulcē es neesmu
ņēmis dalību un vispār Latgales vēlēšanu darbībā
neesmu dalību ņēmis. Tāpēc saistīt manu vārdu
ar to. ka es esot ievēlēts ar pirktām balsīm, ir pilnīgi
apzinīgi izteikta nepatiesība.

_ Priekšsēdētāja_ biedrs A. Alberings: Personīgā
lieta var dabūt vārdu tikai uz 5 minūtēm. Vārdu
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personīga lieto Iudz Fr. Trasuns. Vārds Fr. Tra-
stinam ne ilgāk ka uz 5 minūtēm.

Francis Trasuns (Latgales demokrātu frakcija):
Mani kungi! Tos faktus, kurus es minēju, es vēl reiz
varu apstiprināt un tie fakti nav noliedzami, ka Ran-
cana un Kublinska grupa pie vēlēšanām ir nodarbo-

< jusies ar vekseļu ņemšanu un tā tad pirkuši un pār-
devuši balsis. (Sauciens pa kreisi: «Kauns!")
Ta lieta nav noliedzama, ka Rancana un Kublinska
grupa ir brīdinājusi Latgales zemniekus, ka tie, kuri
balsos par Latgales demokrātiem, tiks atšķirti no
baznīcas. (F. Cielēns no vietas: «Likuma pārkā-
pēji!") Ir taisnība, ka viņi ir draudējuši baznīcās
zemniekiem ar atšķiršanu no baznīcas, kuri balsos
par Latgales demokrātiem. Tie mācītāji, kas piede-
rēja pie Rancana, Kublinska grupas, nav pieņēmuši
pie kristīšanas to zemnieku bērnus, tāpat ari pie
grēku sūdzēšanas, kas balsoja par Latgales demo-
krātiem. Šie fakti ir nenoliedzami, un tos ne Kub-
linskis, ne cits kāds nevar noliegt Kas zīmējas uz
kundzēm, tad Kublinskim būtu vislabāk par to ne-
runāt. Es domāju, ka Kublinskis nebūs aizmirsis ga-
dījumu, kur viena sieva griezās pie sava vīra, lai tas .
aizliegtu Kublinskim apmeklēt viņu māju tanī laikā,
kad vīra_nav mājās. (Saucieni pa kreisi: «Kauns,
kauns! īsts baznīcas kalps!" — Zālē liels troksnis
un svilpieni.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu per-
sonīgā lietā lūdz deputāts Rancans. Vārds perso-
nīgā lietā deputātam Rancanam uz 5 minūtēm.

Jezups Pancans (katoļu un kristīgo zemnieku
partija): Cienījamie denutatu kungi! Es negribēju
runāt un negribēju jūsu uzmanību aizkavēt šinī brīdī.
Bet apvainojumi, kuri tika vērsti pret mani no zi-
nāmas nersonas. ari izturēšanas nret mūsu kristīgo
b'oka biedri, neoienīea no kreisā snārna puses, iz-
sauca «e mani, lai uz viskategoriskāko to visu ne-
patiesību vēlreiz noraidītu uz tiem. kas šeit tik skali
plaukšķināja un nepatiesību ar savu plaukšķināšanu
anliecināja. Tāpēc noraidu visus anvainojumus jums
našiem atnakal, (Saucieni na kreisi: ..Jūs nekā
vairāk nevarat pateikt? Balsu uzpircēji! Uzkupči!
Latoales zemnieku provocētāji!").

Priekšsēdētāja biedrs A- Alberings: Iesniegtas
divas pārejas formulas. Vispirms:

..Saeima , noklausījusies valdības deklarāciju, pāriet uz
nākošo dienas kārtības punktu."

Parakstījuši Kublinskis, Klīve, Nonācs. Bļod-
nieks. Pau'uks un citi. Otrā iesniegtā pārejas for-
mula Ir sekoša:

,.Saeima, noklausījusies K. Ulmaņa sastādītās valdības
deklarāciju, atzīst to par neapmierinošu un pariet uz nākošo
dienas kārtības punktu."

Parakstīiuši Menders, Celms, Holcmanis u. c.
Pie balsošanas kārtības vārdu lūdz Cielēns. Pie
balsošanas kārtības vārds Cielēnam.

Fr. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
denutatu kungi! Te mēs esam daudzkārtīgi runājuši
par dažādām bāzēm, par demokrātiski nacionālo un
citām. Lai man būtu atļauts ari Latvijas suverenās
tautas priekšā apliecināt to nedemokrātisko interna-
cionālo bāzi, kas no šīs dienas sāk vērsties nret La-
tvilas tautu un viņas demokrātiju , šo politiskās ande-
les bāzi apliecināt vēlētāju priekšā, kas uzņemas at-
bildību nar šo bāzi. tad es lieku Priekšā vārdisku
noba'sošanu. Sociāldemokrātiskā frakciia liek priekša
nie paretas formulas, kuru iesniedzis Klīve. Arveds
Bergs, Kub'inska kunsrs, Nonācs — nacionālās bāzes
autors. Arveds Bergs — fašistiskās bāzes autors un
citi autori, izdarit vārdisku nobalsošanu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie balso-
šanas kārtības vārdu lūdz deputāts Klīve. Vārds
Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Mēs no koalīcijas puses šo iesniegu-
mu varam tikai uz siltāko ansveikt, jo paliesām ir
labi, ka visās lietās ir atklātība. Un var nopriecā-
ties par to, ka sociāldemokrāti, kas vienu otru reizi
ir mēģinājuši slēpties pie dažu likumu pieņemšanas,
pieprasot aizklātu balsošanu, šoreiz tādu pieprasīju-
mu nav iesnieguši. Paldies viņiem par to.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Saskaņā ar
kārtības ruļļa 133. pantu iesniegts priekšlikums no
Petrevica, Lazersona, Ulpes, Dukura, Bīlmaņa u. c.
par Klīves, Nonāca, Berga u. c. iesniegto pārejas
formulu izdarīt balsošanu, izsaucot deputātus pa
vārdiem.

Vispirms nāks nobalsošanā saskaņā ar kārtības
ruļļa 111. pantu vienkāršā pārejas formula, kura
skan:

Saeima, noklausījusies valdības deklarāciju, pāriet uz
nākošo dienas kārtības punktu.

Ja šī pārejas formula tiks pieņemta, tad atkritīs
2. pārejas formula; ja tā tiks atraidīta, tad nobalso-
šanā nāks 2. pārejas formula. Saskaņā ar iesniegto
priekšlikumu, nobalsošana tiks izdarīta, izsaucot de-
putātus pēc vārdiem. Es izsaukšu visus deputātus
un lūdzu tos, kas ir par Klīves un citu iesniegto
pārejas formulu, atbildēt «par"; kas ir pret, atbil-
dēt «pret", un kas atturas, atbildēt «atturos".
Alslebens, Alfrēds — par, Krievs, Kārlis — atturas,
Annuss, Jānis — par, Kublinskis, Bernards —? par,
Bachmanis, Kristaps — par, Kvellbergs, Kārlis — par,
Balodis, Jānis — par, Kviesis, Alberts — par,
Bastjānis, Voldemārs — pret, Kūķis, Krišs — par,
Bauers, Ernests — nav, Lauva, Kārlis — par,
Bergs, Arveds — par, Lazersons, Maksis — pret,
Bīlmanis, Roberts — pret, Lejiņš, Pauls — pret,
Blumbergs, Jānis — par, Lindiņš, Rūdolfs — pret,
Bļodnieks, Ādolfs — par, Logins, Francis —. par,
Breikšs, Jānis — par, Lorencs, Klāvs — pret,
Briedis, Augusts — par, Maizels, Noijs — pret,
Būmeisters, Kārlis — pret, Menders, Fricis — pret,
Bungšs, Kristaps — pret, Mīlbergs, Gotfrīds — par,
Cielēns, Fēlikss — pret, Morics, Ernests — pret,
Celmiņš, Hugo — par, Nonācs, Otto — par,
Celms, Jūlijs — pret, Nuroks, Markus — nav,
Deķens, Kārlis — pret, Opyncans, Jānis — pret,
D.i*lers, Kārlis — atturas, Pastors, Alfons — nav,
Dubins, Morduchs — par, Pauļuks, Kārlis — par,
Dukurs, Roberts — pret, Petrevics, Andrejs — pret,
Dzelzīts, Hugo — par, Pommers, Jānis — par,
Eliass, Kristaps — pret, Radziņš. Eduards — pret,
Enzeliņš, Hermanis — par, Rainis-Pliekšans. Jānis — pret,
Ērglis, Jūlijs — par, Rancans, Antons — par,
Evans, Aleksandrs — atturas, Rancans, Jezups — par,
Firkss, Vilhelms — par, Reinhards, Gustavs — par,
Gībietis, Jānis — par, Rozentāls, Miķelis — pret,
Goldmanis, Jānis — par, Rubulis, Jānis —par,
Grantskalns, Eduards — par, Rubulis, Vladislavs — par,
Gulbis, Ernests — pret, Rudevics. Ansis — pret.
Gulbis, Kārlis — pret, Rūdzis, Jānis — pret,
Hans, Jons — par, Skujenieks, Marģers — pret,
Holcmanis, Vilis — pret, Spoljanskis, Leontijs — pret,
Jaunzems, Eduards — pret, Sterns, Jānis —? pret,
Jubuls, Staņislavs — par,_ Sīmanis, Pauls — par,
Jupatovs, Ivans — nav klāt, Tichoņickis, Elpidifors — nav.
Juraševskis, Pēteris — par, Trasuns, Francis — pret,
Kalējs, Jānis — pret, Trasuns, Jezups — pret,
Kallistratovs, Meletijs — pret, Ulmanis, Kārlis — par, '
Kalnings, Ringolds — par, Ulpe, Pēteris — pret,
Kalniņš, Augusts — par, Valters, Ādolfs — par,
Kalniņš, Bruno — pret, Veckalns, Andrejs — pret,
Kalniņš, Nikolajs — pret, Veržbickis, Jānis — par,
Kalniņš, Pauls — nav zālē, Vilpiševskis, Jaroslavs — par
Kaupiņš, Hermanis — pret, Višņa, Jānis — pret,
Kellers, Kārlis — par, Vittenbergs, Ruvins — par,
Klīve, Ādolfs — par, Zeibolts, Pēteris — pret,
Kotans, Pēteris — pret, Zeps, Francis — par.
Krastkalns, Andrejs — par,

Balsošanas iznākums: par vienkāršo Klīves un
c. iesniegto pārejas formulu nodotas 48 balsis, pret
šo pārejas formulu nodotas 42 balsis, atturējās 3.
Pārejas formula pieņemta. Ar to atkrīt otra ie-
sniegtā pārejās formula.
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Nākošais dienas kartības punkts — redakci-
jas komisijas ziņojums. Vārds redakcijas
komisijas loceklim Briedim.

Referents A. Briedis: Man ir jāziņo par re-
dakcijas komisijas pārlabojumiem pie likuma par
ledlauža nodokli Rīgas osta. 3. panta 2. rindā izstrī-
pot vardu «savas valsts" un tā vietā likt «Latvijas",
kas ir daudz noteiktāki. Tur minēta valsts, uz ko
attiecas, bet nav apzīmējuma ar vietnieku vārdu kā
projekta. Vairāk pārlabojumu pie šī likuma nav un
redakcijas komisijas rīcībā ari vairāk likumu līdz
šim nav bijis.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai ir kādi
iebildumi pie redakcijas komisijas pieņemtiem pār-
labojumiem? Iebildumu nav? Pārlabojumi uzska-
tami par pieņemtiem.

Nākošais dienas kārtības punkts ir likums
par dažu krimināllietu izbeigšanu.
Referents Bruno Kalniņš. Vārds referentam Kalni-
ņam.

Referents Bruno Kalniņš: Likums bar dažu
krimināllietu izbeigšanu radies sakarā ar to, ka mūsu
atbrīvošanas kara apstākļos lielāks vairums kara-
vīru ir pastrādājuši _ dažādus kriminālnoziegumus,
kuri izsaukti _na lielākai daļai ar kara ārkārtīgiem
apstākļiem, kādi toreiz bija valstī un kuriem tāpēc
daudzos gadījumos var atrast par attaisnojošu vai
mīkstinošu apstākli to, ka vīni pastrādāti no vienas
puses neziņa par saistošiem noteikumiem, kādi tagad
pastāv mušu armija, un no otras puses izsaukti no
kara apstākļiem un pastrādāti bieži vien ar nolūku
sekmēt mušu atbrīvošanas cīņas.

Ir pagājuši daudzi gadi no atbrīvošanas kara
beigām. Mes esamizdevuši vairākas amnestijas.
Starp citu 1921. gadā ir izdota viena amnestija kara-
vīriem._ Tomēr mūsu kara tiesas un ari civi'tiesas
izmeklēšana ir vēl diezsran liels skaits lietu, kas zī-
mējas uz karavīriem, kuri šos kriminālnoziegumus
būtu oastradainši kara laikā līdz 1920. gada oktobrim.

Tapec valdība ir nākusi ar ierosinājumu un ir iz-
strādājusi likumnrojektu. kas tika iesniegts Saeimas
kara lietu un juridiskai komisijām, lai aiz jau minē-
tiem iemesliem šis lietas tiktu amnestētas. Abas ko-
misijas, kuru vārda man ir tas gods referēt atzina
šos motivējumus par jūetiekošiern «m amnestijas iz-
došanu par veļamu.

Kas attiecas uz likuma saturu, tad likums aptver
veselu rindu kara sodu likumu pantu, kā ari sodu li-
kumu pantu, bet visi šie panti ir ar vienu izņēmumu.
Likuma neietilpst visi tie noziegumi, kas būtu pastrā-
dāti ar savtīgu, mantkārīgu nolūku un viens prāvs
skaits no pantiem, kas paiet zem šī likuma resp. zem
lietu izbeigšanas, ir ievests ar klauzulu — ja no-
ziedzības nodarītas ar nolūku veicināt atbrīvošanas
karu.

Juridiskās un kara lietu komisijas vārdā lūdzu
augsto namu šo likumu pieņemt lai vēl šī gada bei-
gas vairākiem simtiem karavīru mēs varētu dot
amnestiju, tāpat ari tiem karavīriem par tām lietām,
kas vel nebūtu atklātas. Abu komisiju vārdā lieku
priekša steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberines: Referents
liek priekša_ steidzamību. Vārdu pie steidzamības
neviens neveļas? Iebildumu nav? Steidzamība pie-:
ņemta. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens
nevelas_ pie vispārējām debatēm? Lieku uz balso-
šanu pāreju uz likuma lasīšanu pa pantiem. Kas ir
pret to, hid7U pacelties. Nav. Kas atturas no bal-
sošanas? Nav. Pāreja, uz pantu lasīšanu pieņemta.
Vai veļas nantu no'asišanu? (Starpsaucieni zālē:
«Nav vajadzīp-s!") Virsraksts.

(Likums par dažu krimināllietu izbeigšanu.)

Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. 1. pants.
(Izbeļgt un nodot aizmirstībai uz visiem laikiem visas

vel neatklātās un izmeklēšanā vai iztiesāšanā atrodošās lietas
par šī likuma 2. pantā noradītiem noziedzīgiem nodarījumiem,
kurus izdarījuši karavīri vai armijai piederīgās personas līdz
1920. g. 18. oktobrim, bet karavīrus un armijai piederīgas
personas, kas _par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem notie-
sātas, atsvabināt no soda līdz ar tā sekām.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 1.
pants pieņemts. 2. pants.

(Šī likuma noteikumi attiecināmi uz noziedzīgiem noda-
rījumiem:

1) kuri paredzēti kara sodu likumu (1869. g. kara lik.
kop. XXII. gr. 1913. g. ofic. izd. un turpin. līdz 1917. g.
1. februārim) sekošos pantos:
a) 97., 98. I. d., 104.—106., 110., 113.—116., 121., 122.,

122., 125., 136., 145., 148., 151., 156.—158., 160.,
162.—163., 164.—166., 169., 172., 174., 177., 180.,
181., 183.-186., 189.—190., 211., 212., 213. I. d.,
215., 217., 223. I. d., 229., 232. II. d., 235., 238., 239.,
244., 251., 254., 256.-258.;

b) 100.—103., izņemot gadījumus, kuri paredzēti 98. p.
II. dala; 146. — gadījumos .kad vainīgam bijis no-
lūks izdarīt vai pielaist tādu noziedzīgu nodarī-
jumu, par kuru lieta pec šī likuma vai uz amnesti-
jas pamata izbeidzama;
159. — izņemot gadījumus, kad vainīgais pierunā-
jis vai kūdījis uz 159. p. paredzētu noziedzīgu no-
darījumu;
163. — izņemot gadījumus, kad tīši bojāti nolikta-
vas atrodošies kaujas līdzekli;
203., 206., 209. II. d., 214., 222., 224., 232. III un
IV. d., 233., 234., 240. un 241. — izņemot gadīju-
mus, kad noziedzīgais nodarījums izdarīts mant-
kārīga nolūka;
279. — gadījumos, kad izdarīti 1903. g. sodu liku-
mu 453., 589., 562. un 563. p. p. norādītie noziedzī-
gie nodarījumi ar nolūku sekmēt Latvijas atbrī-
vošanas cīņas;

2) kuri paredzēti 1903. g. sodu likumu sekošos pantos:
a) 638., 646., 647.-655., 663., 665., 666., 669., 671 I d

672., 673. I. d., 674. I. d., 682.-684.;
b) 162., 168. — gadījumos,, kad nepaziņošana vai

slēpšana attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem,
par kuriem lietaspec šī likuma izbeidzamas;
457. — ja nodomāts sodu likumu 453. pantā pare-
dzētais noziedzīgais nodarījums ar nolūku sekmēt
Latvijas atbrīvošanas cīņas;
458., 459., 464., 467.—470., 473., 474., 479 480
498., 581., 582. 2. un 3. pkt., 583.-585. — ja no-
ziedzīgs nodarījums izdarīts ar nolūku sekmēt La-
tvijas atbrīvošanas cīņas;
574., 636., 639.-642., 667. — ja noziedzīgs nodarī-
jums nav izdarīts mantkārīgā nolūkā;
643.-645. — gadījumos, kad bezdarbība nav iz-
darīta mantkārīga nolūkā un attiecas uz nozie-
dzīgiem nodarījumiem, par kuriem lietas pēc šī
likuma izbeidzamas.)

Vārdu pie otrā panta vēlas deputāts Kviesis.
Vārds Kviesim.

A. Kviesis (zemnieku savienība): Ls būšu ļoti
.ss. Ls domāju, ka mušu starpā nebūs strīds par to,
ka mes gribam amnestiju attiecināt uz visiem gadī-
jumiem, kuriir paredzēti amnestijas aktā, neatka-rīgi no ta, kāda tiesa, kara vai civiltiesā, iztiesātas
šīs lietas, vai ari stāv iztiesāšanas priekšā. Ja grie-žamies pie 4. panta, kura iet runa par to, kam būs jā-
piemērojas un jāizved dzīve šis likums, tad te ir mi-
nēta tikai kara tiesa un kara priekšniecība. Tādēļ es
pie 4. panta, kad par to bus runa, ienesīšu attiecīgu
pārgrozījumu un lūgšu augsto namu pieņemt aizrā-
dījumu uz to, ka ari civiltiesam pec piederības pie-
krīt šī amnestijas

^
akta piemērošana. Tad tas būs

skaidrs. Attiecība uz 2. pantu man ir viens priekš-
likums un tas_ attiecas uz 2. panta 1. punkta b)
apakšpunkta pedejo daļu, kur iet runa par kara sodu
likumu 279. pantu. Šis ir tāds pants, kurš dispozī-
ciju nesatur sevī, nedod konkrētu nozieguma sastāvu,
bet runa par to, ka pec kara laika likuma par slepka-
vību, laupīšanu, dedzināšanu u. t. t. draud nā-
ves sods. Ta tad dod tikai sankciju, bet attiecībā uz
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materiālo daļu norada uz vispārējiem sodu likumiem
Ja atsaucas uz 279. pantu, tad iznāk, ka amnestijabūtu attiecināma tikai uz tām lietām, kuras tikušasiztiesātas kara tiesa. Es tādēļ liktu priekšā 2. panta
1. punkta b apakšpunkta strīpot pēdējo daļu, sākot
ar vārdiem: ,,279" un beidzot ar vārdiem: «atbrī-
vošanas cīņas". Otrs priekšlikums: 2. panta 2.
punkta b apakšpunkta III. daļu papildināt ar seko-
šiem pantiem: «453, 562, 563, 589".

Priekšsēdētājabiedrs A. Alberings: Vārdu vai-
rāk neviens neveļas? Ludzu referentu dot at-
sauksmi.

Referents Br. Kalniņš: Nav iebildumu.
Priekšsēdētāja, biedrs A. Alberings: Iesnieeti

no Kvieša divi pārlabojumi pie 2. panta. Pirmais
skan:

„2. panta 1. punkta b apakšpunktā strīpot pēdējo dalu,
sakot ar vārdiem: ,,279" un beidzot ar vārdiem: „atbrīvoša-
nas cīņas"."

Referents neceļ iebildumus pret šo Kvieša pāi-
labojumu. Es lieku to uz balsošanu un lūdzu pa-
celties, kas ir pret pārlabojumu. Tādu nav. Kas
atturas no balsošanas? Nav. Šis pārlabojums vien-
balsīgi pieņemts. Otrs Kvieša ienestais pārlabo-
jums skan:

2. panta 2. punkta b apakšpunkta III. dalu papildināt ar
sekošiem pantiem: ,,453, 562, 563, 589.".

Referents ari pret šo pārlabojumu iebildumus ne-
ceļ. Es lieku to uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas
ir pret to. Nav. Kas atturas no balsošanas? Nav.
Ari šis Kvieša ienestais pārlaboiums vienbalsīgi pie-
ņemts. Es lieku 2.pantu pārlabotā redakcijā uz bal-
sošanu un lūdzu pacelties, kas ir pret 2. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas no balsošanas?
Ari nav. 2. pants pieņemts vienbalsīgi. 3. pants.

(Šī likuma piemērošana neatsvabina vainīgos no likumos
paredzētās crvilatbildības.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 3.
pants vienbalsīgi pieņemts. 4. pants.

(Šī likuma piemērošana piekrīt kara tiesai, ja attiecī-
gās lietas tiesā ienākušas, bet nav vēl izspriestas, vai ja sprie-
dums tanīs nav stājies likumīgā spēkā vai nav nodots izpil-
dīšanai; visos pārējos gadījumos — kara priekšniecībai.)

Vārds pie 4. panta Kviesim.
A. Kviesis (zemnieku savienība): Es jau nupat

minēju, ka 4. pantā būtu jāieved aizrādījums, ka ne
tikai kara tiesai piekrīt šī likuma piemērošana, bet
ari civilai, pēc piederības. Tādēļ lieku priekšā 4.
pantā: 1) strīpot vārdu «kara" pirmā rindā, 2)
pirmā rindā starp vārdiem «piekrīt" un «tiesai" ie-
vietot vārdu «attiecīgai kara vai civilai" un 3) beigu
teikumu nobeigt ar vārdiem «vai civilai prokuratū-
rai" .

Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Vardu ne-
viens nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi. (Re-
ferents Bruno Kalniņš no vietas: «Iebildumu nav.")

Pie 4. panta iesniegti no Kvieša sekosi pārlabo-
jumi:strīpotvārdu„kara"pirmārindā,

2) pirmā rindā starp vārdiem „piekrīt" un „tiesai" ievie-
tot vārdus „attiecīgai kara vai civilai" un

3) beigu teikumu nobeigt ar vārdiem: „vai civilai pro-
kuratūrai" .

Referents pret Kvieša pārlabojumiem iebhdu-
mus neceļ. Es lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārla-
bojumiem. Nav. Kas atturas no balsošanas? Ari nav.
Kvieša pārlabojumi pie 4. panta pieņemti vienbal-
sīgi. Nobalsošanā nāk 4. pants pārlabotā redakcija.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas no balsošanas? Ari nav. 4. pants
pārlabotā redakcijā pieņemts. 5. pants.

(Personas, kuras uz šī likuma pamata atsvabināmas no
atbildības un soda, bet kuras vēlas pierādīt savu nevainīgumu,
var mēneša laikā no tās dienas, kad paziņots lēmums par
viņu lietu izbeigšanu, Jūgt, lai attiecīgo lietu izmeklē un iz-.tiesa. Pedeja gadījumā lieta uz šī likuma pamata nav vairs
izbeidzama.)

' Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav. 5.
pants pieņemts. 6. pants.

(Šaubas, ja tādas rastos, piemērojot šo likumu, izšķir ka-
ra tiesa.

Ieinteresētām personām ir tiesībadot tiesai rakstiskus
un mutiskus paskaidrojumus un pārsūdzēt tiesas lēmumu kara
tiesu likumu 984.—1001. p. p. noteiktā kārtībā.)

Vārds Kviesim.
A. Kviesis (zemnieku savienība): Aiz tiem pa-

šiem iemesliem, kurus es pievedu pie 4. panta, lieku
priekša 6. panta pirmā daļā vārda "kara" vietā likt
vardu «attiecīga" un otrkārt otrā daļā 984.—1001.
pantam vieta likt vārdus «vai kriminālprocesa liku-
mos", tad būtu šim panta aizrādīts kā uz kara, tā
kriminālprocesa likumiem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vai-
rāk neviens neveļas pie šī panta? Lūdzu referentu
dot atsauksmi, ^viesis iesniedzis pārlabojumus -ie
6. panta: »

1) 1. dajā vārda „kara" vietā likt vārdu „attiecīga",
2) II. dala vardu ..likumu 984.—1001. pantam" vietā

likt vārdus „vai kriminālprocesa likumos".
Referents iebildumus pret Kvieša iesniegto pār-

labojumu neceļ. Es lūdzu pacelties, kas ir pret Kvieša
iesniegto pārlabojumu. _ Nav. Kas atturas no bal-
sošanas? Ari nav. Pārlabojums, kuru pie 6. panta
iesniedzis Kviesis, vienbalsīgi pieņemts. Es lieku
6. pantu uz balsošanu pārlabotā redakcijā un lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas no balsošanas? Ari nav. 6. pants vien-
balsīgi pieņemts. Beigu nodalījums.

(Šis likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas.)
Iebildumu nav? Pieņemts. Lieku likumu visā

visuma uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas ir pret tā
pieņemšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Ari
nav. Likums visā visumā pieņemts. Prezidijs liek
priekša šī likuma rediģēšanu uzdot izdarīt prezidijam
kopa ar redakcijas komisiju. Iebildumu nav? Pie-
ņemts.

Ienācis priekšlikums:
Lūdzu 4. dienas kārtības punktu atlikt uz nākošo Sa-

eimas sēdi.
Vārdu neviens nevēlas pie šī priekšlikuma?

Lieku uz balsošanu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu
pacelties, kas ir pret priekšlikumu. Nav. Kas at-
turas no_ balsošanas? Nav. Priekšlikums pieņemts
vienbalsīgi. Līdz ar to izbeigta šīs dienas sēdes die-
nas kartība.

Tā kā šodien mēs izbeidzam sesiju, tad es at-
ļaušos sniegt ziņojumu par pagājušo sesiju. Līdz
šim pavisam noturētas 9 plenārsēdes; frakciju bi-
roja sēdes šinī sesijā noturētas 5, prezidija sēdes —
16. Pieņemti 10 likumi, 4 lēmumi un apspriests
viens jautājums. Komisiju sēdes noturētas sekosi:
Visvairāk ir noturētas budžeta komisijas sēdes — 30,
tad finansu komisijas — 28, sociālās likumdošanas—
26, tirdzniecības un rūpniecības — 26, agrarpoliti-
kas — 15, tad saimniecības komisijas ?— 13, juri-
diskās ari 13, izglītības — 13, pašvaldības— 17, pe-
tīciju — 15, publisko tiesību — 14, pārējās drusku
mazāk.

Nākošā Saeimas sēde notiks 19. janvārī, pīkst.
5 pēc pusdienas. Reizē ar to šī sēde un ari šī se-
sija slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.05 nākt!.)
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